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ABSTRACT 

Thls metter Is compound of three peru end tu purpose Is to show the 
Process ｃｯｮｾｲｯｬ＠ ln Concelçio Concentretlon Plent. 
The system hes been settled slnce the stert-up ln the mlddle of 1979. 
tnltlelly the text mentlons e theoretlcel subject ebout process, control 
systems end loops of control. 

The second pert refers to the meesurlng lnstruments or prlmery elements 
thet lndlcete the worth Ythe controle verlebles. 
lt descrlbes the principie of operetlon of eech one end lts epllcetlon. 
These equlpments ere meent for meesurlng of mess of sollds; .flow, densl 
ty end pressure of slurry; sumps end bln leveis; turbldlty of reweterlng 
1nd others. 

At lest, I t must be shown the lmportence of 
The ectlvltles of thl1 control begln ,ven 
zatlon pile Is recovered. 

the Quillt ty Control procedures. 
before en lteblrlte homogenl-

So thet lt Is posslble to determine prevlously some edjustements ln the 
pi 1nt. • 
Durlng •the piles rechlmlng by Drum the con.trol Is mede through 
the meesurlng lnstruments. 
The on-llne system ellows to know ell the process verlebles enytlme 
through e -..te lescreeen. .. 
At the end of eech shlft the computar lssues reports for menegement. 
The off-llne control conslsu ln get.her.tng of umples for chemlcel end 
slze enelysls from.flnlshed products Is smell lntervels end lntermedle
ry products et the end of eech ltebl rlte pile fed. 
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CONTROLE DE PROCESSO NA•USINA ｃｏｎｃｅｉￇｾｏ＠

ｉｎｔｒｏｄｕￇｾｏ＠

Um processo e definido como um conjunto de operações ｲ･･ｬｬｺ･､･ｳ ｾ ｬ＠ equl 
pamentos especiais arranjados e Interligados de modo e produzi r '':i-iht --2ii 
mais produtos a partir de determinadas matérias primas. Pare ｲｵｬｦ Ｎ ＺｾＺｩｴＬｬｯ＠
das operações de transform'ações, devemos estabe.lecer e manter cer'tft,:'lli!ln 
dições favoráveis fornecendo ao processo· alguma for111e de energia o•.i" taas ... . -

As varlivels do processo (vazio, densidade de polpa, ｴ･ｭｾ･ｲ･ｴｵｲ･Ｌ＠ pres
são, pH, ･ｴ｣ｾＮＩ＠ Indicam e Informam sobre o estado em que o processo se 
encontre, num dado ｬｮｳｴ｡ｮｾ･Ｌ＠ fornecendo assim subsTdlos pare o controle 
de processo. 
Assim sendo, o controle de processo j uma etlvldade que tem como funçio 
bislce manipular e releçio entrada/saTde de ' energia oi material atuendo 
sobre um conjunto de ver!Jvels de processo procurando !Nnter .em . funclo
namento Ótlmo num determinado projeto Industrial. 
Os obje·th•os desse controle estio ·na boa performance de uma lnstelaçio 
I ndustrlal visando • economlcl da de na .Gbtençio dos produtos quantb à que!!. 
tldade e qualidade exigidas num ､･ｴ･ｲｭｬｮｾ､ｯ＠ tempo. 

SISTEMAS DE CONTROLE 

Um sistema de controle é formado por uma série de Instrumentos e meca
nismos de controle que recebem e fornecem. Informações por melo d' sinais 
elétrlcos ou pneumitlcos Interligados sc o a forme de u111e malhe de con
trole, de modo a pr(\duzlr resultados Ütels com um mTnlmo de su11ervlsio 
humana. . 

Em uma malha de controle fechada, a seTda do processo, varlivel c:'ontro
lada, é medida e comparada com o valor desejado "set-polnt 11 e o erro re 
sul tente de comparação e utl ·ll zado pelo controlador pare corrigi r _umi 
das entradas ao processo, 11varlivel manipulada " • fim de compensar os 
efel tos das perturbações. 
O diagrama lba-lxo represente uma malhe de convole composta por duas PA.!. 
tes principais: 

- Sistema controlador 
- ｾｬｳｴ･ｭ｡＠ controlado. · 
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ｉｾ＠ O sistema controlador contém o detetor de erro que reellza a compa
raçio entre o valor desejado (SP) e _o valor medido da varlivel con
trolada (VM) e produz o sinal de erro proporcional: E • SP- VM. 
O controlador recebe o sinal de erro e modifica a varlivel manipula 
da de acordo com o tipo de correçio Inerente • ele. A forma de cor= 
reçio é que caracteriza o controlador sendo ele classificado segun
do suu "Ações da Controle". 

2 - ·o sistema controlado I o pr6prlo processo com • entrada da perturba. 
a çio que representa qualquer modlflcaçio nas varllvels de operaçio i 

outra entra_da da varlivel manipulada (energia' ou musa) escolhida pa 
ra regular 1 ｶ｡ｲｬｩｶｾｬ＠ controlada.. -

COMPONENTES OE UMA MALHA OE CONTROLE 

Sio quatro os elementos ﾷ ｢ｬｾｬ｣ｯｳ＠ que estio envolvidos na operaçio de uma 
malha de controle fechada: 

I - Processo 
2 - SlsUIH de aedlda (ele11ento prlmlrlo} 
3 - Controlador 
ｾ＠ - Elemento final de controle. 

A figura mostra o esquema geral de uma malha de controle. 

IIITI•A N ..... 

PROCESSO 

! um conjunto de operações ou procedimentos realizados num circuito vi
sando 1 obtançio da produtos (sl. 
Na verdade, cada etapa desse conjunto i um processo, sujeito i pertur
bações e consequentemente I correções formando uma malhe de controle com 
todos os seus componentes bistcos. 

SISTEMA DE ｍｅｄｉￇｾｏ＠

Este elemento é um dos mais Importantes na malha de controle pois i a 
partir da medida correta que depende 1 açio de controle satisfatória. 
Conforme llustraçio, o sistema de medida i composto por 3 partes Impor
tantes . 

11 = H -- H ｴ］Ｍｾ＠ 1...::··1 
O elemento prlmirlo entra no processo para detetar variações na varlivel 
controlada e converter estas variações em sinais elétrlcos ou de pressio. 
Esses elementos sio as placas de orlfTclo, transmissores de ptessio, k· 
·ray, magmetter, turbldTmetro, medidores de nTvel, etc •.. 
O transdutor é um mecanismo que transduz o sinal de elemento prlmirlo num 
sinal conveniente elitrico ou -pneumitlco na faixa utilizada pelo contra 
ledor: exemplo ｏｾ＠ a 20mA, 00 a 10 volts ou 03 a 15psl. -
O sistema de transmlssio consiste em fio! ･ｬｾｴｲｩ｣ｯｳ＠ ou tubulações pneu
máticas de diimetro reduzido ou transmitem sinais da planta i Sala de 
Controle . 
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CONTROLADOR 

t o lnstru•ento na malha que compara a variável meõlda com o valor dese 
jado e produz a corresio necessirla para manter a varlivel controladi 
(no ponto de controlel. · 

Sio quatro tipos bislcos de ｡ｾ･ｳ＠ de controle: 

A- Controle liga-desliga 
B - Controle proporcional 
C - Controle Integrei 
D -Controle derivativo. 

Estas ações descrevem a relaçio funcional entre o sinal de erro (entra-
da) e o slnel de ufda do controlador. ' 
Controladores Industriais usam algumas ações Isoladas ｾｵ＠ combinadas co· 
mo i o caso dos controladores na Usina de Concelçio Proporcional 
Integral (PI), · 

.... ,.,.. 
ELEMENTO FINAL 

t o elemento da malha que regula o fluxo de ･ｮ･ｲｾｬ｡＠ ou masu que entra 
no processo. ·Isto i o elemento que regula a varlavel manl pulada. 
Esses eleHntos ·sio as válvulas em geral e os varladores de velocidade 
(bombas e balanças dosedoras). 

SISTEMA DE CONTROLE EM CASCATA 

Esta denomlnaçio deve-se ao fato de que os dois controladores se encon 
tram operando em cascata: a salda de um controlador principal ｯｵｾ＠
i usada para ajustar a referência do outro controlador slave. 
Cada controlad.or tem sua própria entrada da 'varllvel med'T"di";" mas sõ o 
controlador frtnclpal ｾ･ｭ＠ uma referênila Independente e lo o controla
dor secundir o te111 u111e seTda ao processo atrevés da válvula ou ele-nto 
final. 

-,._ 
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Uma caracterfstlca que distingue um sistema de controle em cascate ｾ＠

que apeur de haver duas medidas e dois control'adores- há ＮＮＺｾｭ･ｮｴ･＠ um si
naJ de r,eferincla ajüi'tl'vellSPJ e uma s& v•lvuh de controle. 
A saTda do controlador principal em vez de aclonar uma vllvula de con 
trolador secundário, -

CONTROLE DE PROCESSO NA U$tNA CONCEIÇAO• .. 
A partir dos conceitos básicos descritos anteriormente o objetlvo agora 
é mostràr a aplicação das malhas de controle e do computador Fox·1 d• 
Foxboro na Usina Conceição, 

............... _....._. 

ｉｉｄｾＺ＠

As malhas de controle podem ser ajustadas através do s,lstemli SP't (Set· 
•point Control) que é o poputar sistema automático e ODC (Direct 'Digital 
Control) pelo computador. c , 
A representaçio gráfica mostra claramente como atuam os dots sistemas. 

-.elo ees •n• ... 

ＹＰｾ
ＱＰ＠

IPC a IIC 

. ..._ 
"IIAL 

Como exemplo prático, tem-se uma malha de controle para ajuste da densi 
dade da polpa a ser bombeada para alimentaçio dos ｾｯｮ｣･ｮｴｲ｡､ｯｲ･ｳ＠ ｭ｡ｧｮｾ］＠
ticos Jones. 
Os elementos primários no ｾ｡ｳｯ＠ sio um k•ray para medir a densidade da 
polpa e um medidor de nTvel de sump. 
Essas medidas são enviadas aos respectivos controladores que irão enviar 
comandos para ajuste da variável manipulada através da válvula de água 
e ajuste de nTvel do sump por meio do varlador de velocidade da bomba. 
O set·polnt do controlador ·da densidade da polpa está ajustado para 
1,6g/cm 3 enquanto o nTvel do sump deve permanecer ·estável em 3/4 do seu 
volume ｾｴｩ＠ I. 
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O controle do tipo "Cascata" tambem ê utilizado na Us.lna Conceição. 
Como Ji visto, o sistema consiste de dois ｣ｯｮｴｲｯｬ｡､ｯｲ･ｾ＠ de maneira tal 
que a saTda do primeiro controlador é o set·polnt do controlador secun-
dãr i o. · , · · ... · · · 
Na adição de SF3 ao Pellet··feed para correçio de granulometrla ou para 
cobrir •demanda utlllza•s.e o sistema .. de controla •• eascat11. 
A figura ｾｯｳｴｲ｡＠ ｾｭ＠ ｾｸ･ｩｰｬｯ＠ pritlco onde através de uma balança dosadora 
ê possrvel adicionar SF3 ｾｯ＠ Peilet-feed na quantidade desejada variando 
a velocidade de.ssa b.alança. 

As demais utllldedes do computador Incluem: 

-Apresentação tnsunti.nea em tele de televlsio (dl5play} das varlivei.s 
de controle 

- Emlssiío de relatório periÓdicos du veri.lvals da processo lidas da 30 
em 30 minutos. _ 

Ｚ］ｾｾＺＺｾｾｾｾＺＮｾＡＡｲｾｾ］＠ ｾｾｲＺｾｯｾｾｾ］ｾｾｾＮＺＺｾ｡ｾｾｾ･･ｱｵｬｰ｡ｭ･ｮｴｯｳ＠ fornecendo sub-
sTdios para programação ｰｾ･ｶ･ｮｴｬｶ｡＠

- Emissão de relatórios de ｃｯｾｴｲｯｬ･＠ de Qualidade quTmica/granulometrla 
dos produtos 

- Emissão de relatórios mensais 
- Registro de alarmes e eventos 
-Arquivo de dados. 
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Os lnstrumer. t 's us1dos am nosus lnsuleçõ.es pere o controle de processo 
são: belenças, . -dldores .de nfval de silo e llilllp, d/p cell, ngmetter, k
·ray, turbldTmetro, transmissor de pressão, torqufmetro. 
Esses ep1relhos de medlçio sios os elementos prim,rlos que nos permite 
conhecer num sl ·ste111a on•l ine a medida dls varlivels do processo. 
A partir desses d1dos fornecidos pelos elementos primários é que se to· 
ma decis5es para mad1nças no processo atr1vis dos elementos ｦｩｮ｡ｩｾ＠ que 
sio b•stc111ente os vertedores de velocidade . (das belanças dosadoras e 
bombasl e as vil vu1as de igua'. · · 
O objetlvo desse estudo i mostrlr o princTplo bislco de funcionamento 
de cada instr·ume·nto de medJ_çio e sua a pi lcaçio prát lca. 

BALANÇA 

A balança pesa a quantidade de materi•l ｴｲＱｮｳｰｯｾｴＱ､ｯ＠ por uma correi• 
transportadora. O princfplo bisico de seu funcionemento é o seguinte: o 
materlel é ai imentado a'clma de uma ponte de pesagem (Weighbridge) I imi· 
tada por dois ｲｾｬ･ｴ･ｳ＠ de carga. 
A ponte de pesagem faz flectir .um sistema de alev1nce o qual introduz uma 
força para a cilula de cargl (Wl) de medida de tensão. 
Na figura I a dlstrtbulçio da carga é Indicada por um triângulo A. 
Além do mais a tax• de ai lmentaçio ､･ｰ･ｾ､･＠ da velocidade (v) da correia 
a qual é medida por um tac6metro (G) e convertida num s·inal elétrlco pro 
porclonal (voltagem). · -

FORIIULA BAS I CA 

Tendo um peso de ｭｬｾ･ｲｴ｡ｬ＠ Ｈｾｊ＠ colocedo sobre a ponte de pesagem, então 
o peso na correta por "metro" seri: 

Q 
q 

onde: Q • Kg 
I • m 
q • kg/m 

O sinal de salda da célule de carga (volt•gem) i proporcional à carga 
(q) 1 quel é multiplicada pela voltagem correspondente do calor propor· 
clonei de velocld1de (v) de correia. 
O produto q.v corresponde ao peso do meterlal P • q.v. 
Ore, se (q) é dado em Kg/me (v) ·em m/seg, temos facilmente a carga 
horiria. 

Kg 
X 

m 
• kg/s 

m 
Fazendo a transformação para ton/h, temos: P • q.v .x 3.6 ton/h. 
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INDICADORES 

O sinal de saTda amplificado q.v I dtretemente lido por um voltfmetro. 
A escale pode ser cel 16rede em ｒｧＯｾＮ＠ ton/h ou •esmo em %. 
O ｣ｯｮｶ･ｲｴ･ｾｯｲ＠ de frequência de voltagem UF produz pulsações; e frequên· 
cle de cede pulso I proporcionei i texe .de el lmenteçio. Os pulsos são 
Integrados num contador. Cede pulso corresponde e uma certe quantidade 
de material. 
A figure 2 mostre e cilale de cera WZ. 
O sinal de entrada de voltagem Ue ｣ｯｲｲ･ｳｰｯｮ､ｾ＠ ào sinal proporcionei de 
velocidade d..-rmtnede pelo tecõmetro. 
Assim sendo Ua é proporcionei I velocidade e I te·nsio Introduzida ne c.!, 
lula e consequentemente eo produto q.v. 

MEDI DOR DE NTVEL DE SILO (S ILOHETER) 

tum sensor de nfvel conttnao pere silo aberto ou fechado contendo sóll 
dos. A e.scele recomendlvel pere oliter medidas confl,vels veria de 00 I 
2,4m no mlntmo e ati 15m no m&xtmo. 
O sistema completo compreende o SILOHETER FHU 2380 (módulo eletrônlco) 
e o sensor ultressõntco DU 220. 

PRINCfPIO DE ｏｅｒａￇｾｏ＠

O sensor DU 220 transmite uma lrredleçio ｾ･＠ onda ultressônlce. A frequên 
cle dentro desse Irradiador é de aproximadamente 28 KHz e e pulsação da 
Irradiação é.de 3Hz. 
As ondas sondai nio iludfvets sio refletldes de superffcle do material 
e ser. mecpde e sio recebidas de volte pelo sensor. 
O tempo de percurso de fde e volta de onde ultressônlce entre o. trens· 
mlss·or e o receptor \SeiiiõrTT'TT'do e.letrônlumente no Sllometer e é en 
vledo pare um equipamento euxllter em forme de sine[ proporcional (04 I 
20mA) ao nfvel do silo. 

-.· .. m ... •··.·. =-=lJTt 
ｾ＠
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ｉｎｓｔａｌａￇｾｏ＠ DO SENSOR 

A partir da supertfcte do matertal, o cone sonoro deve ser livre de to
dos os obst&culos. A tnstalação do sensor no silo é determinada pela po 
siçio do ponto de altmentaçio e descarga do silo conforme ilustraçio.-

CONE SONORO 

As ondas ultrassSnicas são refletidas em forma de ｣ｾｮ･Ｎ＠
Esse cone sonoro depende das condiçÕes de reflexão que é função da natu 
reza da •uperfTcie do material em questão. -
Quanto mais irreqular for a superfTcle refletora mais nTtidas serão ｾ＠

reflexÕes de volta ao sensor. 
A figura abaixo 1110stra o cone sonoro e os seus respectivos dli111etr.os m! 
ximos para cada tipo de material. 

No primeiro caso o diâmetro do cone sonoro i de l,Sm para material · com 
excelente propriedade de reflexão; granulados em geral. 
No segundo exemplo o dtimetro do cone passa para 3m e o material i con
siderado iomo de boa ｾｲｯｰｲｬ･､｡､･＠ de ｾ･ｦｬ･ｸｩｯ［＠ slnter de ｭｬｮｩｲｬｾ＠ de fer
ro. 
Flnal111ente, o cone •onoro exl&e um dlimetro de 5111 para um material de 
péssima propriedade de reflexão; em geral material pulverizado, finos. 

TRANSHISSOR DE PRESSAO 

CtiiiE -- .... -- "• .. -...-. 'I · , • ...-.w 
\ ' .___. . . \ .._. . 

ｾｾ｜ Ｍ ---
ｾＭＭｾﾭ

. ｾＭＭＭＭＭ1
1 _ _ ,..... 

I • . ....,.,. 
• I . 

l
i..._. __ _ 

. ,.... ........ 
1 :---·-----i:·---· ·----!!lqll* 

O transmissor modelo EIIGH da Foxboro é um instrumento eletrõnico de tqu.!_ 
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lfbrto ou balanceamento de força qae mede pressão e' tr•nsmlte , em , Ｇ Ｎ ｾｾｩﾷ＠
ma de sinal proporcional de corrente, 
o transmissor é aceu.fvel para emtttr um stnal de ufd• de 10- so ' o'u· 
04 - 20mA, · 

.l 

PRINCIPIO DE ｏｐｅｒａￇｾｏ＠

A pressão a ser medida é aplicada a uma cápsula de fole . 
Essa pressão exerce uma força ｳｯｾｲ･＠ a cápsula e esta força é balanceada 
por uma força oposta gerada de uma bobtna de ·realimentação. 
Es$as forças atuam atrav&s da ｾ･ｲｲ｡＠ de força ｾ＠ do vetor de flexio, 
Qualquer movimento da barra de força produz um· pequeno movimento da ｡ｲｾ＠

madura de metal o qual alter• o f1uxo da corrente na ｢ｯｾｬｮ｡＠ detectora. 
A corrente ｾ＠ ampl tftcadil e a.pt tcada slmuf'tâneamente para a bobina de rea 
l l mentação e para o receptor. -

A força na bobina ･ｾｵｬｬｴ｢ｲ｡＠ a força na cApsuta , A corrente de safda Ｈｏｾ＠

a 20mAl a qual estabelece a forãa da equllfbrto é o sinal transmitido e 
é proporcional ã pressão apl ca a.-:r aparelho e usado para medir is pras 
sões de iaua de lavagem dos médtos e concentrados dos jones e pressão de 
allmentaçao dos ciclones . 



O!LULA DE PRESUO DtFEUNCtAL • 
D/P CELL (ELEUGN tCOL 

O 110delo Et)DM d• Foxboro i a11 tnttrumento ehtrôntco de balanço de for 
ça que 11ede a prenio dtferenctal e a tnnsmfte em forma de sinal pro= 
porclonal de corrente (10 - SOIIA ou Olt - 20mA']. 
O lnstru11ento se destina para medir vazio. 

PLA'A DE ORIFfCIO 

Nas aplicações u medida de vazio, o d/p cell i calibrado e a placa de 
orlfTclo i escollílda convenientemente para cada condlçio de vazio. 
ｾ｡＠ verda'de, a placa de ortffcld i o elemento prlmirlo. 
) usuirlo. fornece os dados de vazio, dllmetro da ·tubulação, densidade· do 
fluTdo, condiçÕes de bombeamento e o fabricante fornece a placa de orl
fTclo adequada para cada sltuaçio. 
Assim sendo, de acordo ·com a vazio. tem-se a placa· de orlfTclo com deter 
minada pretsâo diferencial. -

Exemplo: 

Para uma placa com t.P• 00 a ltOt" de HzO ou 00 • 1 O.OOOmm de HzO vai cor 
responder a u11a vazio de QQ a 1.200m1 /h. -
A correlação entre a vazio e a pressão dlferençlal é Q • Km .. 

,.LACA ｾ＠ 011,/CitJ 

PRINC1PIO DE ｏｐｅｦｴａￇｾｏ＠

A partir da placa de orlfTclo a alta e baixa pPessio sio ｣ｯｮｾ｣ｴ｡､｡ｳ＠ pa-
ra ｬ｡ｾｯｳ＠ opostos da cipsula de diafragma. . 
A resultante da pressio' diferencial exerce uma força na cipsuta a qual 
é balanceada por uma. fori• opCJste gerada pela boblnil .de realimentação. 
Essas forças atuam atreves da barra de força e do vetor flexTve1. 

Qu.lquer MOVImento da barra·de força produz um pequeno movimento da ar
madura de metal o qual muda o fluxo da corrente n·a bobina detectora. 
A corrente i amplificada e aplicada slmultineamente i )oblna de real! 
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.. nteçio e pere o receptor. 
A corrente de sefde (04 • 2a.Al • quel este.elece e forçe de egutlf•rlo 
i o stnel trene•ttldo lendo proporctonel e pressio dlferenêrel. 
! uttll udo per• 111ed t r vezio de i1oe de hvete• dos Md los e concentre
dos dos jones. 

MEDI DOR DE VAUO DE' POLPA (MAGMETTERl 

! beseedo ne tnduçiio n11111 condutor ret ti Tneo 1110vendo•se e11 1111 ceiii.PO •g-
nitlco. . 
Quendo 11111 condutor rettlfneo AI se desloce e111 u• ce111po 111egnitlco ｾｮｬｦｯｲ＠
H eperece uH voltagem lf.e.•l fndualde nesse condutor. \ -
Pere co•prover o aperecl•ento desse f .e,lll •••.t• I tger os ･ｸｴＮｲ･ｮｾｯｳ＠ des'se 
condutor por 1111 condutor · C •• sirle co• u111 gelven5Mtro. · 
Que ndo o condu to r •• desloce o gelven31111 tro· .r nd Ice ·e pesuge111 de 11111 co!. 
rente elitrlce. 
Pode·•• de110ntrer q11e e f.e.11 lnd11zlde i proporcionei eo co!IIPrlnn• 
to do condutor l.; I -sue velo c Ide de V e i I nduçio I dSI ce11po 11egnit1 c o • 

o prlnclpto de opereçio do Ｚｴｵｾｯ＠ de fluxo ｾｧｮｨｬ｣ｯ＠ (11eg1111tter) i bnu
do ne lei de ·Feredey de lndaçeo eletrollegnettce!. ii unelo. (E) ｬｮ､ｾ［Ａ､､･＠
•• u11 conduto.r de ·co•prl .. n.to (l.). IIIOve·ndo atreves de u• c•IIIPo .. gnetl·co 
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(B) i proporcional i velocidade (V) do condutor. 

E • k.t·.a.v · 

7UN IJI R.WIO IIIIMIIIrlctJ 

, 1: . 

.:;. 

Nesse aplicação de lei de Faraday o flufdo processado i o próprio condu 
tor. • · . -
O flurdo passe atreves do campo ｭ｡ｧｮｩｴｾ｣ｯ＠ gerado por bobinas Instaladas 
no tubo da fluxo. . . • 
Por sua vez, o flurdo i eletrlcamente Isolado do tubo. 

Dois eletrodos metillcos são .ontados no tubo e .u .. tensão i desenvolvi 
di"'itrn.e.• a ..... eletrodos i qual i dl.reuoaente proporcional . i velocl-=. 
dade do flufdo passando atravis do ca11po oaagnitlco. , 
Se a vtzão i ､ｬＮｾ･ｴ･ｭ･ｮｴ･＠ proporcional i "velocidade" .do flufdo no tubo 
aulm como • tens'io obtida tambi11 o i; logo a vazio • pro.porclonal i ten 
são gera"•·· - · . · . . -
O slnal .. de safda do tubo que eode ser de .0 .. • 2.D11A ou lO • S0111A i con• 
vertido e transmitido i estaçao de controla sob a for•• de vazio. 
O magma t ta r i usado ••P lall8nie am· nossas I ns tat·açõe•, nos bombeaman tos 
de polpa e igua Industrial, para madlr ｶ｡ｾ￣ｯＮ＠

KEDIDOR DE DENSIDADE DE PÓLPA (KAY•RAY) 

Antes de descrever o equlpaiMntos prd'Jrlamenta dito i Importante concel 
tuar '!los gema, fonte radloatlva, 'Cietetor de red!açio pera melhor com-= 
preensao do assunto. 

RAIOS GAKA 
Sio ondas eletromegnitlcas ymelhentes a l·uz, porém com frequências mais 
altas. • , , 
Sio cha11adas taabint de fotons '(devido i sua propagação em certas clrcuns 
tinclas obedecem leis ffslcas para partfculas). -

FO!t'US •ltAD I OA11 VA'S . • 
Nic-leoe·. de ate .. ntoa - rad 11)at I vos • 
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. • .., • : . ·. ｾ＠ ' \ - ,_}i·' ;'-) -' l 
Um a crise l11o ou dacr,sc t11o da nautrons de protons . po nuc:·leo .de .,u11 • ;le• .. 
mento eUiveJ faz C:OII 't'l8 eUe elli ta energia e111 fçrma ､ｾ＠ , ｔｬ､ｩＡￇｾｯ＠ : ou ' 
ｰ｡ｲ､｣ｾＺｾｬ｡ｳ＠ para retornar ao seu "esudo ·de equil t&rto", · .. 
Sio ｮｯｲｩｷｾｬｬｭ･ｩＧｬｴ･＠ prodgztdu • partir do llom6ardeamen,to de neljtron; depi:ro '· 
de reetores ｮｵｾｬ･｡ｲ･ｳＬ＠ · 
O elemento mais usado i o Clslo 137 por v6rias razões como custo, segu• 
rança, energia e vida ｾｴｩｬＮ＠

O que é atlvidade e meia•vldel 

Atividede: ｮｾｭ･ｲｯ＠ de partfc:MIIs emitidas por unidade de tempo. 
A unidade mais comum 6 o Curie. ﾷＺＱ ｾＭ

.Porta!'to ｃｵｲｩｾ＠ é a medida da ｬｴｬｶｩｾＭﾷ＠ de uma fonte radiativa. 
Um (li Curie e ｡ｾｵ･ｬ｡＠ ｱｵ｡ＱＱ ｟ ｴｬｾ｡［Ａ･＠ d.e ••terial radloatlvo que decai a uma 
taxa de 3 . 7 x lO • deslntegraÇoes _por ngundp. 

, t. ' 
Meia·vida: qualquer masu ' 4e ' ltate·rt 'd r.idioativo contêm uma quantidade 
flni ta de energia q'lle i - dissipaM-· cott O/ Tempo. 
Chama·se meia·vida o perfodq tle t .el!'poi ｾｱｵ･ｲｬ｣ｬｯ＠ para a dissipação de 
501: dessa energia. ·. ·'·ó 
Isto quer dize. que o elemento per,d'e;,; atlvidade (decai}; ui fato pode ser 
representado por uma curve ･ｾｰｯｮ･ｮ｣ｬｾｬ＠ tTpica para o Césio 137 (Cs). 

·- .. 
DETETOR DE RADIAÇAO 
O mais ｾｯｭｵｭ＠ é o detetor por ｩｯｮｬｺｾｩｯ＠ de gases. 
Esse tipo de detetor é constituTdo por um .tubo metálico contendo 'gás (a.!: 
gõnio) e por um eletrodo montado no interior ､ｾ＠ tubo. 
As paredes do tubo constituem outro eletrodo. 
Uma diferença de potencial i aplicada entre os dois ･ｬ･ｾｲｯ､ｯｳＮ＠
ｾｵ｡ｮ､ｯ＠ o gâs no intarlor do tubo recebe radiação h& formação de ions que 
sio coletados pelos eletrodos. 
A corrente que se forma através do detetor é utiltzada para medir a ra· 
tlieçio. 
Pertence a esse tipo de deietor o chamado tubo Geigher ·Muller. 

SEGURANÇA 
Um tipo especial de filme sensfvel i ｲ｡ｾｩ｡￣ｯ＠ ｾｴ｡ｭ｢￩ｭ＠ um detetor. 
ｾｵ｡ｮ､ｯ＠ revelados, esses fll111es dão uma lndicaçãb da 'qUantidade de radi!_ 
çio'absorvida. 
Devem ser usados pelo operador sob a forma de ·distintivo e c:onetltuetn em 
registro permanente aa radiaçio total recebida. 

O equipamento modelo 3.600 E i constltuTdo de um sistema para nediçãode 
densidade de iTquidos e polpas em processo industrial. 
A medlçio i realizada em contato com o produto a ser medido. ｂ｡ｾｦｾ｡ｭ･ｾﾭ

te a medida _ da ､･ｮｾｴ､｡､･＠ i ･ｸｾ ｟ ｣ｵｴ｡､｡＠ projetando-se um L!.,l.!!. de ralos ,i!.• 
ma sobre a tubulaçao e medlndo•se a quantidade de rad -iaçao abSoTvT'da pe 
Tõ d'etetor. '"" 
A medida que um material torne-se mais denso, a quantidade de radlaçi'o 
absorvida {pelo meio) torna·se maior, reduzindo·se portanto 1 quantlda· 
de recebida' no detetor situado na extremidade oposta. ' 

• 
Básicamente, o medidor de densidade 3.600 E e composto de 3 mÓdulos: 



1l•U81 fonte redloettve e •u• ｢ｬｴｮ､･ｧ･ｾＮ＠
21 U11 detetor 11u• "traduz" 111 corrente elltrtce proporcionei, 1 quentl· 

de de de red teçio q11e recelie, 
3) UM unldede eleti'Sntce q1111 111pltftce 1111 sine I recelitdo do detetor e 

fornece 11111 corrente ou tensio p1r1 monltoreçio e registro pera o con 
trole de processo. -

Portento um stste111 per• medtçio de ､･ｮｳｬｾ･､･＠ co11 a utilização de relos 
g1111 fllsele•se no prtncfplo que estes sio e&sorvldos em função Inversa 
d1 de'nsld1de. 

Considerando: 

11 • R1dl1ção Incidente no processo 
lo • R1dl1çio resld111.lo 1p6s etr1ves11r o processo 
ｾ＠ • CoeftÇiente de ebsorçio 
d • Densldlde do m1terlel 
x • Dlstincl1 entre 1 fonte r1dtoetlv1 e o detetor 
E • Tensio ger1d1 n1 cim1r1 de tonlz1çio 

., ｾｾｌＭ
u--&1 1.1 Ul*tiiJiilel 

KlteutiCIIIInte, esse· .. fenômeno pode ser expresso por: 

lo • ｉｉＮｅｾＮ､Ｎｸ＠

TURII DfKETRO 

E 1111 lnstruanto deslgn1do para medi r 1 turbldez num flufdo de manei re 
contfnue. 
Seu prlncfplo de funclon1111nto i b11e1do na di spersio da I uz por partf
culll e11 suspensão nu11 flufdo. 
O lnstruMnto I Clllbrado prevl111ente e 1 11nld1de de medição i o FTU (For 
.. zln Turbldlty Unltl com esc1les cie 00- 10, 00- 100, 00- 500,00-l.OOÕ 
e 00 • r; .DOOFTII. 

,J4() 



E ･ｳ｣ｾｬ｡＠ ｾ､ｯｴｾ､ｾ＠ ｰｾｲ｡＠ a calibração ､･ｰ･ｾ､･＠ do processo em questio. 
Para o overflow do espessador de rejeito em Conc:elçio a escala adotada 
i de ao - soaFru. 
A ｣ｾｊｩ｢ｲ｡ｩｯ＠ é fetu a parttr .da solução de ｆｯｲｾｯｬ Ｎ ｺ Ｌ ｬｮ＠ que é uma solução 
padrao amplamente adotada e aceita nas tnstalaçoes de lgua Industrial. 

·-
PRINCTPIO . OE FUNCtONAHENTO 

Q turbldfmetro ê um lnstrunnto sensfvel e preciso designado para 01edlr 
a luz dispersa pela suspensão de partTc:alas nu"' melo flufdo. 
O fl,ufdo a ser analls.ado flui para cima a.travês do corpo do turbldTme
tro • ｵｭｾ＠ razio entre I e 2 I ltros por minuto. 
Quando o lluhlo transborda rro topo do turbldfmetro ê formada u11a super
freie estivei e plena no topo do afla.relho sendo esse superffcle e ser 
medI da. 
A· limpada energluda por uma fonte de voltagem regulável gera um feixe 
de luz de alta Intensidade que é ajustado para Incidi r na superfTcle do 
flufdo sob um determinado lngulo. 

O feixe de luz deve ser dlreclonado para a superffcle do flufdo a um de 
terminado lngulo e a fotocllula ajuttada convenientemente num pontó di= 
retamente acima onde a luz lnc:lda conforme Ilustração. 
A maior parte da luz lnc.l.dente na superfTc:le do flu .fdo i refletlda par.• 
fora da fotocêlula e também · refratada 9ara dentro do tubo principal do 
turbldfmetro. 
Uma pequena quant1·4ade da luz · I dlsparJ• pelas partTc:ulu UI suspensip 
no flufdo que seri detatada pala fotoc lula. 
Assim sendo, quanto maior for a quantidade d:e luz dispersa uls al .u se 
ri a turbldez do ｦｬｵｦｾｯＮ＠ -
O sinal ･ｬ･ｴｲ｡ｮｬ｣Ｚｯ Ｎ ｧｾｲ｡､ｯ＠ pela fotocilula i dlreta•ente proporcional i 
concentração de ｾ｡ｲｴｔ｣ｵｬ｡ｳ＠ em suspensão no flufdo. 
Esse sinal elatronlc:o de Olt a 2D11A i amplificado e enviado e u• painel 
da leitura. 

ｏｂｔｅｎￇｾｏ＠ DA ｓｏｌｕￇｾｏ＠ FTU - ｃａｌｉｂｒａￇｾｏ＠

O turbldfiHtro i pri-cellbredo pa,.ra um htor coow uiM suspensão padrão 
preparada c:om Formazln. 
Formazln i 1111 produto qufmlco que contim partfculas bem definidas quen• 
to à for11a e tamanho. 
Essa suspensio pode ser preparada facilmente com boa precisão da ｳ･ｧｵｬｾ＠
te une I r a . 

I) Dissolver 5 gr•••* de l 1H-H 2SO- (Sulfato de Hldrazlna) em lt50ml de 
âgua. • 

2) Dissolver 50 gramu de hexamettleno de tetramlna puro em lt50ml de 
lgua. 

3} Colocar as duas soluções em 1111 frasco de 1·.000111 e co•pleti-'lo co• 
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igda : 

hn sol'!çio pa4rio tem u.m ｶ｡ｬｯｾ＠ de ,.,Q.QOF.TU e pode ser dttuTda para d,!_ 
ferentell valores de ·tarlitdez conforme mostra a tabela abaixo. 

Formurn (mJl 
d t l.lt'fllc" tttn I I ttro 

HEOIDOR DE TORQUE 

250,00 
12.5, DI) 
25,00 

• I 2 ;·'O' 
' . , 2,$0 
. I ,25 

0,25 

· FTU 

I. 000 
500 
I 00 

50 
I O 
5. 
I 

Para o acompanhamento ｣ｯｮｴｔｮｵｾ＠ do t rque dos ･ｳｰ･ｳｳ｡､ｾｲ･ｳ＠ ｾ＠ usado o me
didor de torque ｾ＠ TorquTmetro. 
Esse dispositivo está ｾ｣ｯｰｬ｡､ｯＮ･ｯ＠ • atema de ･｣ｬｯｮ｡ｭ･ｾｴｯ＠ do rake does-
pessador . · 

' 
O sistema por sua vez & composto por um motor que fez girar um eixo Hm• 
·flm,que transmite o movimento para uma ç:oroa prlmirla. Um eixo-pinhão 
i ecoplido dlretemente • coroa do redutor secundlrlo que aclona o · rake 
do espessador. . 
·Na extrelaldllde do eixo sem-fht está 1110ntede uma 111ola que se compriMe pro 

.porclonalmente l . forçe que ｬｨ･ｾ＠ transmitida ptlo · etxo. · ｾ＠
Fllz ｰ･ｾｴｴ＠ do sfsteme ｵｾ＠ suporte · desllsante uslnado externamente com a 
finalidade de permitir o deslocamento axial do eixo sem•flm na carcaça. 
fne supotte desl'!Sente trabalha efll contato com e mole ·de controle de 
torq ue. 
Na vetdade a mole é o elemelito de medição. 
Se e amola está em repouso não havendo deflexão na mesma consldera·ie que 
o torque esti normal; lst.o ｾ＠ torque zero. 

Se e ｭｯｬ｡ｾ＠ comprimida significa que o eixo sam-fim esti se deslocando 
ｰｲ･ｳｾｬｯｮ｡ｮ､ｯ＠ e mola de tor.ue; tal fato é provocado por uma força no me 
canlsno de giro do rake. -
Isto quer dizer que para cada deflexão de mola corresponde uma medida 
de torque. 
A ｾ｢･ｬ｡＠ de dtflexão da mola mostre os ､･ｾｬｯ｣･ｭ･ｮｴｯｳＬ＠ as forças que os 
produzem e os respetlcos valores do torque em percentual • 

• 4l 




