
MEDIÇÃO E CONTROLE DURANTE A TRANSFEROCIA (TRANSPORTE) DE s0LIDOS 

J. C. Silveira 
INI'IDoo;ÃO 

Quase todas as indústrias necessitam de alguns tipos de rredição ou oon
trole quantitativo de SÓlidos, quer para efeito de inventário, quer pa
ra efeito oontábil ou ainda maximisar desenpenho de equipam:mtos, seca
dores, separadores, etc. 

Em algumas circunstâncias, pesagens estáticas ou aferições indiretas, po 
dem ser realizadas; no entanto, há cirClnlstâncias em que a rredição e/ou 
oontrole devem ser realizados autaraticarrente quando da transferência ' 
dos SÓli<bs. 

CJeeração de pesagem requer espaço, oonsorre t:.errpo e energia, os quais e~ 
tao significa ti vatrente aUil'el1tadcs de custo nestes terços. 

Neste artigo, é intenção focalizar os principais (ou mais frequenterren
te utilizados) equiparrentos de transferência de SÓlidos e reSJ;:ectivos e 
quipamentos para pesagem. -

TAANSPORI'AOORE:S: 

são basicatrente máquinas indiretas que surgem da necessidade de se re
duzir mão de oora e desperdÍcio de terrp:> em operações de estocagem, mis 
turas, secagem ou qualquer outro tipo de transformação. -

Não é intenção desse artigo analisar o tipo de transportadoE em fun<;ão 
do produto a ser transferido, mais sugerir ou indicar soluçoes em prati 
cas, hoje, para o oontrole da massa transportada (transferida em funçãO 
do transportador utilizado),. 

OONSIDERAÇ(ES GERAIS: 

Definir que determinada operação de transferência, requer controle po
de ser quantificada em temo de custo em sua quase totalidade das situa
ções. Em outros casos, benefícios , tais caro melhora de qualidade, po
deriam vir justificar este oontrole. 

una vez concluído pelo oontrole (do peso quando do transporte), uma pri 
meira escolha é definir a precisão desejada. -

controle ou rredições de fluxo de material, cem coeficiente de variação 
na ordem de 5% a 15%, de uma maneira geral, não requer que um equiparrert 
to de pesagem seja instalado no transportador, sarente alguns critérios 
de projeto no equiparrento de alimentação é suficiente. Ex. Alimentaéb
res volurrétrioo. 

Para oontrolar ou medir cem precisões da ordem de 0,1% a 2%, o uso de 
um dispositivo apropriado se faz necessário. Pode, ainda, ser generali
zado que este equiparrento tem o custo entre 1000 e 5000 O. R.T.N. ' s por 
ponto de controle. 

Ficando definida a necessidbde de adquirir equipamentos para pesagem, o 
critério básioo para escolher qual o sistema a ser empr egado seria: 

1 . Esoolher a precisão e oonheoer o benefício que a esta trará para o 
processo; 

2 . Definir qual a informação e oontrole é necessário ooter do equi~ 
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to: 
3. Ccrrpatibilidade do dispositivo de pesagem axn o transportador - prin 

clpio de func.iooamento - grau de cx::rtt>lexidade - c.ondi.ções de manuten 
ção - pessoal técnioo disponivel; -

4 • Olsto inicial; 
5 . Custo de instal~; 
6. Custo de It'al1uterção - necessário para o equipaxrento manter por 10!:!, 

go 1:e!tl_X> un bem desenpenho; 
7. Cc:ndiçoes de processo - nodo de operação, p:>Ssibilidade de adequação 

às necessidades de projeto do disp:>Si ti vo de pesagens. Ex. Cbrtp:>rta
mento do fl\DIO (variações) • 

Ein caso de projetes novos, é oonveniente oonsiderar quando da especifi
cação do transportador, tipo, rrodelo, etc. ... , os requerimentos de prec! 
são desejado no cxntrole de fluxo de material e a possibilidade de um 
sistema de pesagem poder aterrler ao projeto. 

Idealmente o projeto oo transportacbr e da balança devem ser integradas. 

Unas {X>UCaS preocupcções quancb cb projeto, minimizarão o custo trans
portador/balança. E peiilli.tirão uma ~relhor precisão operacional. 

TPJ\NSPORrAOORES-'l'IPOO: 

Un cbs rrétodos mais eccnânicos de transporte cxntímx:> de SÓlidos para 
distências rrédias e longas é ·o transportador conhecido cx:m::> transporta
dor de oorreia. 

várias são as suas aplicações e funções an uma instalação. Transportar 
rraterial para estoc.agem an silos ou pilhas, retonar material estocacb , 
alimentar máquinas, caminhões, navios, vagÕes etc.. 

os dispositivos de pesagem direta para este tipo de transportador são: 

- Balança para oorreia transp:>rt.adora, tipo qravirrétric.a. 

O efeito da força gravitacional can una nedida de rrassa pennanece , 
ainda hoje, o:::m::> un cbs rrétodos mais ocm.ms para deteiillinação de mas
sa (peso) . 

A técnica de pesagem can estas balanças estão para cx::rrpletar 50 anos 
desde as prirreiras notícias sobre as ~resmas. Hoje prócura-se aunentar 
a precisão e repetibilidade desses dispositivos e já tem se oonseguido 
resultados relevantes . 

Para malhorent:erXIer esse sistema, é oonveniente notar que para fl\DIO de 
centenas ou milhares de taleladas por hora, pode significar que alguns 
quilos estarão sd:>re o necanisrro de pesagem nun determinacb tenp::>. Signi 
fica que para precisão típica de O ,3%, a sensibilidade deve ser de O ,3i 
de (un exenplo) 100 kg. , ou seja, mais ou menos 300 gramas. Este exem
plo deixa mais fácil <XI!l'reen:ler que além de uma alta sensibilidade ou 
resolução, as balanças devem ter te.rrp:> de resposta rápida, baixa histe
rese e boa linearidade e estabilidade, minirna deflexão, ótim:l al.inhamen 
to e uma perfeita distribuição das forças sd:>re o sensor de peso. -

A partir desses fatos uma balança é oonstruida a partir dos seguintes ' 
cx:n;onentes: 

1. Estrutura Jreeânica para transmitir e direc.icnar a resultante da for 
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ça proveniente da carga soore a oorreia transportadora , ao nesilO tem 
p:> que elimina ocrnponentes de força resultantes de desalinharrento ,vã 
riação de tensão da correia, etc . .. ; -

2. Elemento sensor para c::xnhecer as variações de carga sd:>re o transp:>!: 
tador; 

3. Sensor de velocidade da oorreia transportadora capaz de sentir as me 
nores variações nesta velocidade; -

4. Integrador/Ibtalizador para processar os sinais provenientes dos sen 
seres de peso e velocidade e fornecer sinal elétrico para indicaçãõ. 

o Primeiro ccmponente listado é da maior irrp:>rtância para a reprodutibi 
lidade e precisão operacional do sistema. -

Basicarrente, deve transmitir sarente "t forca normal ao transportador ,e
vitando transformar CCI'IpJflentes de força em sentido lateral, em for 
ças no sentido vertical. 

Un projeto de estrutura Ót.ima, tem as seguintes características: 

a) RÍgido, sem partes nóveis, mínima deflexão (na ordem de décirro de mi 
limetro sd:>re um sensor de peso) - a força transmitida deveria ser 
equivalente ao rranento da força aplicada em uma área do transporta -
dor, para que a seção de pesagem represente significativa parte do 
transportador; 

b) Estabilidade torcional; 
c) Assegurar que não haverá interferência de forças de sentido laterais. 

Estas forças não devem ser transmitidas ao sensor de peso; 
d) Base em 3 - 5 J;XIltos ou mais de forma que carregarrentos excêntrioo ' 

na oorreia não venham introduzir erros na pesagem; 
e) Tara mínima, mínim:> peso rrorto sd:>re o sensor; 
f) Minima seção horizcntal paraétÚnulo de pó ou material sd:>re a parte 

flutuante da estrutura; 
g) cons~ão em peça única do mesno material sem partes nóveis sujei

tas a desgastes ou obs~ão cerro "bracinhos" , "pivots" , "anéis" etc . 

A fotografia abaixo rrostra evolução que ooorreu entre estruturas de ba-
lanças nos anos 60 e uma estrutura hoje. \• 

··[:?""" . .... t' u _, x; '· •·•·-- , ... , --r'· JI ) " . I 

d I I 11 

1\~-ll ... JbJ, i I 

ELEMENTO SENSOR DE CAIQ: 

lloclek>E-400 
~· .. ,_. C'OffWH tratttpOifMIOI,. 

can algumas poucas exceções, todos os fabricantes utilizam células de 
carga balanceadas - "Straingauge" . 
Resistência em fios (una ou mais) ligados a un elemento que sofrerá ten 
são ou CC~T;>ressão (na maioria dos casos CC~T;>ressão) . -
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Uma vez que esses fios são tencionados (strain) sua resistência eletri
ca troca em prq;orção can a carga aplicada (tensão). 
A figura abaixo I!Ostra células de carga tipo "stra:i.ngauge": 

r-----·3 -

ri-= '· 
I I 

Ll ~ 
C2P1 20,000 • 300,000 LBS 

COnceituarrente este dispositivo (célula de carga) não tem parte rróve l e 
é sujeito a deflexão nenor do que 0,2nm. 

Uma célula de carga, hoje, é uma unidade selada com baixa prcbabilida
de de dano em função de condições ambientais. 

Quando excitada, produz sinais da ordem de O a 30 mil volts, os quais 
são por sua vez satisfatorianente conduzidos por cabos shieldados. 

Cuidados especiais devem ser dados ao fato de que estas células de car
gas são sensíveis a scbrecargas, e no passado muitas balanças foram da
nificadas devido a operadores caminharem em cima do transportador sobre 
a seção de pesagem. 

As nelhores células de hoje suportam cargas de até 250% do seu valor 
nominal. (Exenplo: célula de carga capacidade 100 kilogramas , máxima 
carga permitido 250 quilos) . 

Para permiti r maior grau de liberdade sem dano de sobrecarga para célu
la de carga, há projetas de estruturas de pesagem que protege a célula 
de carga além do valor acima trencionado. Especificação de proteção CO!?_ 
tra sobrecarga de uma balança Na1ASA/A'IW, indica valor da célula de ~ 
ga mais 250% deste valor mais 500 kilogramas. 

SENSOR J:l.l\. VEIOCI~ DA CORREIA: 

O integrador tem uma função I!Ultiplicadora entre a carga na 
(Kg/m) e a velocidade desta (!li/h.) • 

correia 

M:!d.ir a velocidade da correia, e multiplicar pela carga, significa I 
Kg/m x m;h, qualq~.:er esforço nos dois i tens anteriores seriam infrutífe 
ros, caso não houvesse dispositivos para rredição de velocidade confiável. 

Can bons recursos hoje, quatro técnicas apresentam resultados satisfató 
rios: -

a) sensor ótico de velocidade - Gerador de pulsos proporcional a veloc!_ 
dade da correia aooplaéb a polia oo pé. 

b) Sensor magnético - Gerador de pulsos proporcional a velocidade da 
correia acoplado ao rolete sobre a ponte de pesagem. 

c) Gerador DC - Tensão de saída proporcional a velocidade da correia 
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aooplado ao oonjunto rrotor/redutor. 

d) ~cânico - tacx::tretro, tensão proporcional a velocidade aooplado na 
parte inferior da oorreia. 

Devido ao fato das correias serem elásticas,se alongam sob tensão,o que 
provoca variações na velocidade. 

O sensor deve ter pouca inércia, ser linear, alta resolução, peDllitir 
instalação no transportador de forma, a ter uma real inforrração da velQ_ 
cidade da correia. Maior atenção deve ser dado a este íten que é negl! 
genciado pelo usuário. 

una vez ligado integrador-totalizador, aos sensores (peso e velocidade) 
o INl'EGRAOOR-'IDl'ALIZAOOR interpreta esses sinais e transfonna em língua 
gero acessivel aos operadOres. -

A seguinte equação tem sido usada para indicar oorro o integrador deter
mina a carga àe material transportada: s Pdx = J Pvdt J Pfdt 

Para: 

P = Peso do material por corrprirrento unitári o da correia. 
dx = Elemento de canpriroento unitário de co.r.reia. 
v = Velocidade da oorreia. 
dt = Elarento unitário de t.enp). 
Pf = Fluxo de peso por tempo unitário. 

Teoricarrente o projeto de um integrador ten em vista: 

l. Evitar integração negativa; 
2. PeDllitir alta resolução para calibração; 
3 . Ajuste àe zero e faixa, i ndependentes e não interativos; 
4. Alta estabilidade e repetibilidade; 
5. Testes e verificação da calibração. 

A velha fónnula descrita nos anos sessenta por STOLK e MELL, àeteDllina 
a integral .f Pdt e multiplica o resultado p:lr v/t para produzir PX ou 
o peso total, é, hoje dentro de variaÇÕes nao significativas, realiza
das eletronicanente pelos sistemas disponíveis no rrercado. 

O desenho abaixo rrostra a evolução dos integradores: 

CCMENI'ÁRIOS: 

Essas balanças pelas considerações anteriores, nao são adequadas a to
dos os transportadores do ti:po ora descrito. 
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AimMAS <XNSIDERAÇÕES PAATICAS: 

Não devem ser utilizadas em transp:>rtadores can nenos de 4m de cxxrprinen 
w. -
Não devem ser utilizadas em transp:>rtaà:>res JTÓveis, can ângulo de incli 
nação variável (exenplo: retanadores de pilha). -

Não devem ser utilizadas sem ccnsulta prévia ao fabricante em processos 
cnde a carga seja rrenos do que 13 kg/m. 
Consulte o fabricante da balança scbre o rrelhor p:>nto no transportador 
para instalar a estrutura de pesagem. 

Blill\N;A NOCIEAR: 

un sistema sirrq:>les utiliza una lei flsica bem definida de absorção à:>s 
rais ga!llÇ , permite CXI'lhecer o peso do material sendo transp:>rtado em 
una correia. 

I = IR exp (; ~ ) 

Q-Jde: 
I = Intensidade de radiação transmitida para o detetor. 

I -R= Intensidade de radiaçao transmitida para o detewr cana correia 
vazia. 

}J- = Coeficiente absorção da radiação; é função do n9 atânico de cada 
material. 

L = carga scbre a correia p:>r unidade de <XITprinento da correia. 
W = Largura da correia. 

Sua operação confome figura : 

..a~ 
:--~~.~~~ J lO• O \0..\0 ., ___ _.: : 

I' I 
"o I••" I 

t w• .. --1·-r:o:~ 
t --;··, : · :·.'.:-:·r~~ 11 

..,:. btr' '-.u ·~ ... 6t •• 

... t ... '"*"" 

-'-1./MIIIt,..;..l" -~)~t._M 'U'••-•1. 

Projeto tlpioo balança nuclear 

M:>stra a relação entre carga na correia e ni vel de radiação no detetor. 

1. Una fonte radioativa emite ondas eletranagnéticas (raios gama); 
2 . Parte destas cndas são absorvidas pela massa de material sobre o 

transp:>rtador; 
3. As ondas restantes alcançam o deteoor; 
4. A quantidade de radiação recebida no detewr é inversarrente prop:>r -

cional a massa no transportador; 
5. O detetor emite um sinal elétrico para unidade eletrônica, onde é 

arrplificado e transfo:onado em uma rrensagem de peso para o operador. 

Una balança tlpica é canposta dos seguintes carp:mentes : Fontes e Blinda 
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gens de raios gama, detetor tipo câmara de ionização, sensor de veloci
dade da oorreia, integraà:>r e totalizador, veja figura anterior. 

tln diagrama detalhacb tipioo de uma balança nuclear é nostracb abaixo: 

PREX::IsOO : 

A precisão de uma balança nuclear é detenninada a partir de di versas va 
riáveis. ~ uso indicar que elas não possuem precisão de laboratório em 
uma aplicação particular. 

As variável.S no.ona.l.Irente ccnsideradas na discussão sobre desanpenho da 
balança são: 

a) carga na correia - 2 Seria a carga naior do que 13,2 Kg/m calculacb a partir de 

Q = 358 X T 
R X W 

Onde: 

Q = Carga na oorreia 
T = Fluxo máxilro na oorreia t,lh 
R= Máxima velocidade da oorreia em m/min. 
~v = Largura da oorreia em m 

Seria a oorreia normalrrente carregada entre 70% e 100% do fluxo naninal? 

b) Produto-

A granulatetria do produto (distribuição cb tamanho) é razoavelmen -
te mantida? 

sarente um produto está serxk> pesacb ? 

A umidade JOOdia é na.ntida dentro de nais ou menos 5% ? 

c) M:Ni.Irento da correia -

A oorreia funciona can naterial em periodo superior a 10 min. 

Se as respostas foram todas positivas, os fabricantes garantem precisão 
operacional na ordem de mais ou menos 1/2%. 

CAL!~ : 

A calibração deve ser feita no local can o produto a ser pesado. Para 
isto os fabricantes reccrneroam diferentes prooedirnentos. Un cbs metodos 
é : 
- Deixar correr vazia a correia e zerar (tarar) a balança; 
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- ~ixar passar uma arrostra de 15 a 30 minutos (dependendo do fluxo do 
material) na situ~ão de fluxo nonnaL Recolhendo este em um ca
m.i.nhão ou depósito que possa ser pessaéb; 

- o peso anotado é dividioo pelo tentx> que o material passou para ooter 
o fluxo nédio; 

- Este valor é relacionaéb a uma leitura obtida do madidor pennitindo o 
posicionarrento oorreto dos rrodos "faixa" e total; 

- Subsequentes procedimentos de anostragem oonfinnarão os posicionaren
tos destes oontroles; 

- Verificações futuras da calibração poderão ser feitas em cerca de 10 
minutos. Correia vazia (rrodo referencia) pennite "re-zerar" (e co
brir quaisquer trocas na faixa) a seguir, introdui -se pequena placa 
na frente do feixe, por perioéb de tenp:> detenninado para verificar a 
operação de totalização. 

SEX3tJRANÇA : 

Há I.JM extensa bibliografia scbre o assunto que resume: 

- Pode ser utilizada em qualquer área sem restrições ou lioerças espe
ciais, desde que se evite a exposição (para a qual não há justifica
tiva de operação ou manutenção. Se oonstituirá em incidente de masma 
natureza que outras deoorrente do trabalho) darorada em frente ao 
feixe. 

Reoanenda-se proteções físicas para evitar acesso de partes do oorpo , 
ou o corpo se exponham ao feixe. 

Não eosso te.oninar este tópico sem Ire referir a: Toda fonna de energia, 
se nao adequadalrente respeitada, pode causar danos. 

Alguns outros transportadores onde as aplicações de uma balança nuclear 
tem encontrado resultado o:.rco um valioso auxilio aos responsáveis pela 
produção/processo. 

"'=--é-"~ - j #-'. 

Al.imantador Vibratório 

l~ 
~ 

lbsca 
Transportadora 

...... 

}\pron feeder 

Além destas aplicações é o mais indicado sistema para pesagem oontir.ua 
nos retanadores de pilhas can lanças m5veis. 
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TRANSPORI'E HIDAAULIOO : 

Fluidos e sólidos usaru:b fluidos carregadores podsn ser barbeados . E o:m 
bases matemáticas definidas na rrecânica dos fluidos, transportados de 
um lado para outro. 

Una vez transportados em tubulações, existem várias técnicas diferentes 
para Iredir esta vazão; desde os simples rotârretros que funcionam a par
tir do princl.pio de enpJXO e conhecido tarrbém caro rredidor de área va
riável, pass'lndo pelo tiJ:X> turbina que basic:anente rrede a variação da 
velocidade G..::. um volume constante, até os magnéticos que funcionam a 
partir da lei de Faraday. A voltagem induzida através de um campo ma~ 
tico é proporcional à velocidade daquele condutor - E = V x B x D -

E = tensão gerada no condutor 
v = velocidade do condutor 
B = intensidade do Céii\1fú magnético 
D = ccrrprimento do condutor. 

Elrbora seja muito illp)rt.ante "escolher" o rredidor de vazão para obter 
seu melhor deserrpenh:), una rrelhor a:.rrpreensão do assunto demandaria um 
volune de informações equivalente ao já apresentado, de fonna que o 
objetivo geral deste artigo seria sacrificado, J:X>r isso apresento abai
xo algumas considerações práticas e logo passo a mediÇão de massa. 

- Use rotâmetros senpre que J:X>SSÍvel, não pense em outra alternativa, a 
menos que seu produto ou controle não pennita; 

- Escolha seu rotârretro tendo em vista o material do corpo e do flutua
dor; 

- Considere: vazão, tenperatura, · pressão, corrosão, viscosidade, sóli
dos em suspensão, visibilidade jmto ao fornecedor; 

- Proalre saber se existem apliccçSes similares a sua, onde rredidores ' 
de vazão tipo Wrtex, deslocadarrente positiva, turbina magnética já 
constituem-se soluções clássicas; 

- Peça ao fornecedor garantia de deserrpenho de 90 dias. 

Estes, oertarrente não são todos os fatores, no entanto, o usuário do me 
didor de vazão estará apto a partir destes dados definir o:m o fornece= 
dor qual sistema usar ou não usar. 

Todos o~ rredidores ~e vazão ~cam vazª" voh~~tricas ou dimensional
mente m' jh, o que nao necessar1.amente dá ao usuario o peso do produto 
transJ:X>rtado. Sc:roente se a densidade for constante, o peso (massa) será 
conhecido. 
o medidor de vazão resolve a equação abaixo: Q = A x V ou dimensional 

m
3 
;h = m2 

x rrvh 
Para se obter o peso basta llllltiplicar pela densidade, assim: 

Q = A x V x O que dimensional 
3 2 r 3 

Kg/m "' m X 11\lh X Kg/m 
Desta forma o medidor de densidade, que pode ter seu princÍpio de fun
cionanento baseado no peso de una determinada seção de tubulação, ou 
no cx:mp;>rtamento de orxlas sonoras que passam através do fluido, ou atra 
vés atenuação de ondas eletranagnéticas de baixo a:xrprimento. Existem -
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outras téalicas para nedi.ção oontinua de densidade , p:>rém não são tão 
rrencionadas . Una análise mais profunda deste sisterra seria tema de ou
tro artigo. 

A decisão de usar Wl densi.rretro em ccnj~ can rredidor de vazão, po
de ser tonado dentre outras ccnsiderações. As variações p:>ssíveis do 
fluxo real de massa calculacb: 

+ E = K.V. (Ph-Pi) . (1 + .01 Ef) - --r-
onde K = 51.5 (l.llla constante) 

3 v = fluxo volurrétrioo (m /L) 
Ph = densidade alta (g/m3) 
Pi = densidade baixa(g/an3) 
Ef = erro nedicbr de vazão (%) 

E = variação p:>ssível em relação ao fluxo real de massa (Ks/h) 

OJnpare esse resultado cxm aquele utilizanclo Wl rredià:>r de densidade 
que fará de: 

Ph - Pi = 0.001 g/an3 que é a precisão esperada para tun densi.rretro 
2 tip:> nuclear (absorção de ondas eletranagné~ 

cas de baixo cx:rrpri.rrento) . 

COnsulte as inforrrações do fabricante de medidores de vazão para valor 
de Ef no entanto se for do tir:o magnétioo para o valor de Ef t:.are O, 5 
que é o valor referido na literatura. 

A figura abaixo rrostra tun medidor de vazão magnétioo associado em den
simetro nuclear. 

-.-. 

Balança para pesagem de Uguioo 
- AlgLU'IS outros dispositivos de pesagem -

TRANSPORIE PNEU4.TICD 

6500 F 

Interpretando algl.ll1aS leis físicas no transporte jneumátioo, nos Últi 
rros anos algunas Cias. têan desenvolvido esforços para pesar em linha-; 
neste Sistema de transporte . 
Una destas Cias. é a PACIFIC PENEllMÂTICS na california; ela oferece o 
"pied pi per" que tem seu principio de funcionarrento descri to abaixo: 

- No sistema de transr:orte p1eunátioo quando uma fonte forneoe um vo-
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lurre constante de ar, e não há material. Ocorre uma queda de pres
são que pode ser rredida e que chanarros acrJi de Pa . 

- Quando o material é introduzioo, pressâ:> aumenta (pt) em l.llla taxa 
quase linear (de fato alguns fatores cem:> troca na aceleração, per
das e mudanças no fator de fricção afetan a linearidade) . 

O gráfico abaixo representa tipicamente pressão x tenp:> . 

li~ 
..... r.- -

O sistema utiliza um transdutor de pressão para prilreiro rredir a pres
são sem material (Pa) no sistema. 
A rredida é convertida em sinal de milivolts; é lido e no nrunitor passa 
a ser uma constante. 
O transdutor agora opera continuarrente rredindo a pressão à:> sistema 
quando o material está sendo transportam. 

Na calibração l.llla ccnstante "K" é levantada e estabelecida, consideran
do fatores que afetam o sistema, tais ccm::>: distancia, fricção e perda 
aceleração. 

Introduzindo Pa, P t. K em micro-processador, através de l.llla fórnula sim 
ples, eles serão relacionados interpretaà:>s e o peso em t/h ou o totai 
é fomecioo. 

Outras balanças para pesagem em linha: 

r]
. 

··~ 
~o;,. ·~";:r~±{"':r:'~.,.mr--"'='-,:u.;""'"'-
r • • . , JIJtl 

:.:::;..~~'--.· .-....::;JJ~. ~ - . - ..:..-.:....:.. 

trem em ITOVimento 
velocidade de até 3KnV'h 

_.çl. Pesa"'"' en p»tes rolantes 

~
_,_ ,~, ':i~~:-~ 

. Ç'~,,~~- I~C7'J~ 
·~·fl.~ ::.;t:)~ '::~- 1 II I 

"J't·~·! ~ ,J:!I::· J., ~~ ' I 
t ~_..... fl· .:~ \ • ':"'':,. tt" I• 

' ·~:.~1 'i ·~ ff -~1:: I ) I 
· _ .. ··~--~.~·rrj 
·.· .. ,.~ 

Pesagem em ITOnotrilhos 
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crncwoo 

Recaptulando, é p:>Ss!vel <Xll'lhecer contin1..lalrel'lte o peso oo material 
transportado, em praticanente todos os tip:>S de trans{X>rtad:>res, oo
ITII.lll'e!lte utilizaoos nas indústrias. 

A questão a definir é a precisão desejada; consideranoo: 

1. FUnção do equiprurento de pesagem - Gerencial ou Contábil. O equipa
rrento escolhioo e sua localização oo trans{X>rtaà:>r. 

2 • Condiç()e::; tais caro - Arrbientais severos; Oloques; Poeira; Granulo
matria do produto; Instalação; Ç:Ualidade e frequencia de manutenção 
e calibração. 

Algunas vezes, noticias de experiências oan equipall'eiltos de pesagens 
can resultaoos negativos frustam a expectativa de gerentes de ver ol:eu 
prd>lem:l de pesagem resolvido . 

Podem::>s dizer can alguna segurança que no "estaoo da arte" em que se 
encx:ntram estes equiprurentos, o insucesso deve-se a: Aplicações poocx:> 
estu:ladas ou Esforços insuficientes enpreendidos pela manutenção na 
busca oos resultados desejacbs . 

Tenos que canpreender que estas valiosas ferramantas tem grau de conr 
plexidade superiores aos do próprio trans{X>rtador. 

~: 

- Eletranagnetic Flo.vmeter Installation and Operation - Brooks 
Instrument Division 

- R. F'<:Mler - Selection of sollds handling equiprent - volmel nQ 3 
dulk solids handling 

- Hendri.k Colijn, Weighing and Proportioning of Bulk Solids - Trans 
tech publication 

- B. D. Pavno, P .C. Scully - Cbntinoos Weighing of Bagasse Using a 
Nuclear Weigher, April 1974 - maeting o f 'lhe South 1\nerican Sugar 
Technologist' s Associaticn 

- runald Ricciardi and Frank Russo - Dry-Solids rretering: An 
equi.prent buyer' s Q.úde - Plastics Technology - August/Septerrber 1976 

- H. Cblijn - Belt Scale Design Cbnsideration-S.M.S. Transacticns, 
June 1973 

- P.J. Carrol, H. Colijn - Feeders for bins and Hoppers-British 
Olemical Engineering 

- Pied Piper System'3 MJnitor, Instalação e Instrução - Pacific 
Pne\.11\atics, lNC 

- Mass Flow Systems - Density Systems Weigh Scale Systems - Informa
ções técnicas NOOASA /KAY FAY. 

AUIDR: JÚLIO CESAR SILVEIRA 
Flsico-Cerente Divisão de Instnrnentos da 
NCWISA S/A. Iro. e Carércio. 
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