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1. RESUMO 

Este é um projeto de automação em um tanque de água para testes de              

radiadores, sendo o único e principal foco a segurança do operador. Para tal será              

acrescentada um relé de segurança, conectado a um CLP (Controlador Lógico           

Programável) e uma série de elementos eletropneumáticos que corretamente         

montados por uma equipe técnica, evita acidentes ao operador e prejuízo com            

processos trabalhistas para a empresa. Todos os procedimentos serão baseados          

nas Normas Técnicas NR 10 e NR 12. 

2. INTRODUÇÃO 

O método utilizado para realizar testes em radiadores, é semelhante ao de            

testes de vazamento em pneus feito pelo borracheiro, O tanque ilustrado através do             

croqui da Figura 1 é basicamente um grande recipiente é preenchido com água, o              

operador acopla dois cilindros de ar conectados a uma borracha que quando            

acionados se fixam as entradas do radiador, depois de fixados os cilindros o radiador              

é submergido na água do recipiente e pressurizado com 2 bar de ar comprimido,              

este ar comprimido pressurizado no interior do radiador evidencia os locais de            

vazamentos com bolhas de ar. 

Figura 1 - Tanque de testes. 

 

Fonte: Autor.  
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O sistema de operação antigo do tanque não continha nenhum tipo de            

controle, e por este motivo acabou acontecendo um acidente grave envolvendo o            

operador, pois seus comandos não garantiam que o operador seguisse todas as            

etapas de forma sequencial, podendo assim haver erros por parte do operador que             

pode pressurizar a peça sem o devido travamento do bocal e sem a peça estar               

submersa no fundo do tanque. 

A segurança do operador, horas de máquina parada, bem como evitar           

processos trabalhistas são algumas das prioridades da empresa. Segundo Moraes,          

2007, “é comum pensar que a automação resulta tão-somente do objetivo de reduzir             

custos de produção, isto não é verdade, ela pode decorrer também em            

necessidades como: - maior segurança pública e dos operários, entre outros”. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo principal é automatizar o tanque de teste, impossibilitando o           

operador de pressurizar o radiador sem que o mesmo esteja submerso, e que os              

cilindros conectados aos bocais do radiador estejam devidamente acionados e          

fixados. 

A empresa tem sete tanques, se o primeiro tanque atingir os resultados            

esperados em relação à segurança, os outros restantes serão também          

automatizados utilizando-se do primeiro como exemplo. 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa exploratória, envolverá a Norma Técnica NR10 e NR12 (que são            

as normas que regulamentam segurança em máquina), fundamentado nestas         

Normas, será criado um projeto eletropneumático controlado por CLP utilizando-se          

de elementos de segurança, garantindo a integridade física do operador e de todos             

que o rodeiam. 

A NR10 e seus anexos, definem os requisitos mínimos e princípios           

fundamentais para a implementação de sistemas de controle e sistemas preventivos,           

a fim de garantir aos operadores e pessoas envolvidas, a segurança no convívio e              

operação de sistemas que interajam com instalações elétricas, minimizando os          
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riscos dentro de limites aceitáveis. 

A NR12 e seus anexos, define os princípios fundamentais e medidas de            

proteção para garantir a saúde e integridade física dos trabalhadores e estabelece            

requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases             

do projeto, montagem e utilização de máquinas. Do item 12.36 os componentes de             

partida, parada, acionamento e outros controles que compõem a interface de           

operação das máquinas devem operar em extrabaixa tensão de até 25V (vinte e             

cinco volts) em corrente alternada, ou de até 60V (sessenta volts) em corrente             

contínua. Do item 12.40, exige reset e rearme manual como situação de segurança.             

Do item 12.42, diz que os dispositivos que realizam o monitoramento e verificam o              

funcionamento de outros dispositivos do sistema e impedem a ocorrência de falha,            

são os Relés de segurança e/ou CLP de segurança. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Após estudar o acidente ocorrido, admitiu-se a necessidade da automação do           

tanque para que o operador não conseguisse mais pular etapas. Através de ensaios             

realizados constatou-se que se o cilindro soltar-se do radiador submerso a 35 cm do              

espelho da água, a pressão da água presente no tanque faz com que o cilindro não                

tenha força o suficiente para emergir, evitando assim possíveis acidentes.Para tal           

automação foram utilizados os seguintes elementos: 

● CLP (Controlador Lógico Programável): Responsável pelo controle das        

variáveis do processo impedindo o operador de realizar etapas em ordem           

indevidas. Conforme exigência da empresa o CLP utilizado é o S7 200 da             

Siemens; 

● Relé de Segurança: Dispositivo que Garante a eliminação da fonte de           

alimentação, interrompendo imediatamente a pressurização da peça, se for         

configurado de acordo com as especificações do fabricante; 

● Botão de Emergência pneumático: Utilizado para cortar manualmente a         

válvula pneumática no ponto inicial da tubulação de ar, interrompendo assim           

todo o sistema da máquina; 

● Pressostato: Usado para identificar a presença do ar, e a pressão regulada; 
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● Válvulas pneumática: Usado para direcionar o ar no sentido de avanço ou            

retorno dos atuadores pneumáticos. 

● Atuador pneumático: Utilizado para movimentar o garfo que leva o radiador           

(peça a ser testada) ao fundo do tanque. 

● Borracha com atuador pneumático: Utilizado para fixação aos bocais do          

radiador e pressurizar os 2 bar de pressão necessários dentro do radiador            

para o teste. 

Tendo em vista a segurança do operador, que tem contato direto com a água              

presente no tanque de testes, a automação desenvolvida faz com que o mesmo             

tenha contato apenas com a parte pneumática do sistema, minimizando assim o            

risco de choque elétrico. Isso somente foi possível com a utilização de um CLP, que               

recebe um sinal dos pressostatos quando atingem determinada pressão, do sensor           

magnético presente no atuador do garfo e do sensor indutivo presente na parte             

inferior traseira do garfo para garantir que o tanque que o tanque está emergido. 

Os blocos principais da programação são apresentados na Figura 2, sendo           

que a network 1 mostra as condições necessárias para o acionamento do atuador             

pneumático que é fixado na boca do radiador, a network 2 mostra as condições              

necessárias para que o tanque seja emergido em água, aqui deve-se atentar que o              

tanque somente começa a ser submerso depois que os dois atuadores dos bocais             

do radiador estão acionados, a seguir a network 3 mostra a condição que garante              

que o garfo do tanque chegou ao fundo e que o radiador está totalmente submerso.               

A condição fundo de tanque é garantida através do acionamento em série do sensor              

magnético acoplado ao atuador do garfo e do sensor indutivo posicionado para            

somente ser acionado quando o garfo se encontra totalmente ao fundo do tanque,             

uma vez cumprida as condições o CLP liga os canais 1 e 2 do relé de segurança. A                  

network 4 mostra que após ligado o relé de segurança o mesmo aciona um              

temporizador, sendo que a seguir a network 5 após esperar os 500 milissegundos             

setados, aciona o comando de pressurização do radiador. 
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Figura 2 - Principais rotinas da programação..

 

Fonte: Autor. 
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O esquema pneumático do projeto é apresentado na Figura 3, onde a parte A              

da figura mostra o esquema pneumático dos atuadores que são encaixados ao bocal             

do radiador, do garfo responsável pela submergir e emergir o radiador e da válvula              

responsável pela pressurização do radiador. Já a parte B da figura mostra o             

esquema pneumático das manoplas de comando do operador. 

Figura 3 - Sistema Pneumático. 

Fonte: Autor. 
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Ainda de acordo com a norma NR12, houve a necessidade de utilização de             

um Relé de segurança (Figura 4), para que fossem monitorados todos os itens do              

equipamento relacionados à segurança, pois o mesmo além de cortar a fonte de ar              

interrompendo qualquer movimento do equipamento, envia um sinal luminoso ao          

operador através de uma sinaleira, indicando falha na segurança e enviando um            

sinal ao CLP, que por sua vez para todo o processamento imediatamente até que a               

falha por segurança seja corrigida e o sistema restabelecido pelo botão de reset. 

Figura 4 - Esquema de ligação do relé de segurança. 

 

Fonte: Autor. 

Para que o operador possa saber em que operação ele se encontra, também             

foi desenvolvido um sistema de sinalização visual através de sinaleiras fixadas ao            

painel, nele é possível verificar as etapas realizadas, bem como as restantes para o              

término do ciclo da operação, a Figura 5 mostra o esquema elétrico deste painel de               

sinalização referente a conexão das sinaleiras com as saídas do CLP. 
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Figura 5 - Esquema Elétrico. 

Fonte: Autor 

6. RESULTADOS 

A automação feita neste tanque de testes para radiadores, proporcionou ao           

operador uma maior segurança na realização das operações, uma vez que as            

mesmas agora são feitas de forma sequencial impossibilitando que o operador as            

execute fora de ordem, depois de implementado o novo sistema de controle a             

empresa não registrou qualquer outro acidente envolvendo o tanque em questão,           

atingindo assim o objetivo principal da automação. 

Para que o operador estivesse ciente de qual etapa era executada a cada             

comando, o painel de sinalização criado foi de suma importância, pois o mesmo             

garante que se o operador por algum motivo ausentar-se do local, tenha a             

possibilidade de continuar sua rotina da etapa onde parou. 

Portanto a automação realizada foi dada como satisfatória pela empresa, uma           

vez que o principal objetivo que era garantir a integridade física dos colaboradores             

foi atingido, por este motivo o tanque automatizado será utilizado como modelo para             

que o mesmo procedimento seja realizado nos outros seis tanques restantes da            
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empresa em questão. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos que quando uma empresa prioriza a segurança e a organização,           

a qualidade dos produtos melhora e o funcionário sente-se valorizado. A eficiência            

global de uma empresa não pode ser avaliada somente pelos estrondosos lucros            

que ela pode gerar aos seus sócios, mas ao nível de valorização que agrega a todos                

os colaboradores, diretos e indiretos, pois qualquer sistema arrasta consigo a vida e             

a família dos colaboradores, que são pagos segundo o tempo e conhecimentos            

investidos em sua profissão.  
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