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1 INTRODUÇÃO

A revolução industrial foi caracterizada pela substituição das ferramentas
manuais associadas à manufatura de produtos pelas máquinas, substituindo a
produção baseada na energia humana pela energia motriz, e da produção artesanal
por modelos produtivos industriais (BEZERRA, 2018). Cavalcante e Siqueira (2011),
enfatizam que a revolução industrial foi o grande precursor do capitalismo, mudando
radicalmente o modo de vida das pessoas, desde sua primeira fase (1760 a 1850),
quando se vivenciou um significativo aumento de produção a partir da mecanização
dos sistemas de produção, até a terceira fase da revolução industrial, que se prolonga
até os dias atuais através da implementação sistemas automatizados, princípios da
indústria 4.0 e de modelos produtivos que regem a produção industrial.
De modo geral, essa expansão da indústria exigiu que as empresas se
preparassem para tal crescimento industrial, de modo que se adaptassem às
exigências do mercado internacional por meio de melhorias nos processos industriais
baseados na mecanização e automação industrial, visando processos industriais
dinâmicos e com alta produtividade. Houve, então, a introdução de pontes rolantes
para facilitar o movimento de produtos que um dia apresentaram grande dificuldade
de manuseio (PINHEIRO, 2015) Devido às características (elevado peso e grande
volume) dos materiais da indústria siderúrgica, é comum emprego de pontes rolantes
para realizar a movimentação de cargas. Na Figura 1 é mostrado um exemplo de
ponte rolante usada para transportar grandes cargas.

Figura 1 - Exemplo de uma ponte rolante
Fonte: Site Mecânica Industrial1
Disponível em: <https://www.mecanicaindustrial.com.br/570-o-que-e-uma-ponte-rolante/>. Acesso
em Setembro, 2018.
1
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Buscando o aumento da confiabilidade, produtividade e performance das
pontes rolantes a partir da migração do controle baseado no funcionamento de relés
e contatores para um sistema automatizado, o presente trabalho propõe um projeto
de atualização tecnológica de uma ponte rolante tendo como base equipamentos e
princípios da automação industrial. Vale lembrar que este trabalho apresenta um
projeto de atualização tecnológica conforme a realidade de uma siderúrgica de grande
porte (Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, 2014).

1.1 TEMA

O presente trabalho de conclusão de curso tem como temática a elaboração
de um projeto de atualização tecnológica de uma ponte rolante aplicada na indústria
siderúrgica.

1.1.1 Delimitação do tema

O projeto de atualização tecnológica que é proposto se baseia no
desenvolvimento da automação de uma ponte rolante que se faz integrante dos ativos
de uma indústria siderúrgica nacional de grande porte. A atualização tecnológica se
caracteriza pela substituição do atual sistema de comando elétrico da ponte rolante
por equipamentos da área da automação, como o CLP, inversores de frequências e
sistema supervisório. Na Figura 2 é apresentado um diagrama de blocos que resume
o projeto proposto.

Figura 2 - Diagrama de blocos do projeto proposto
Fonte: Autoria própria

A ponte rolante utilizada como referência para esse projeto possui capacidade
de carga de 30 toneladas, e encontra-se instalada no depósito de estocagem de
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bobinas laminadas de uma indústria siderúrgica, sendo utilizada para realizar o
abastecimento dos berços de entrada da Linha de Galvanização Contínua (LGC). Na
maior parte do tempo o equipamento opera 24 horas por dia, e movimenta cargas com
peso médio de 23 toneladas.
O funcionamento desses equipamentos é baseado em três sistemas
funcionais:
● Sistema Funcional de Elevação: Sistema responsável pela movimentação
vertical do equipamento (movimento de subida e descida do guincho), e é
alocado sobre um sistema de direção.
● Sistema Funcional de Direção: Sistema que faz a movimentação longitudinal
do guincho, direcionando o mesmo para direita ou esquerda a partir da
movimentação de um Carro (“Trolley”). Esse sistema é alocado sobre um
sistema de translação.
● Sistema

Funcional

de

Translação:

Responsável

pela

movimentação

transversal do guincho, direcionando o mesmo para frente e para trás.
A Figura 3 simplifica a atuação de cada sistema funcional citado anteriormente.

Figura 3 - Representação básica de ponte rolante
Fonte: Dias et al (2018)

O detalhamento técnico da ponte rolante referência será aprofundado no
próximo capítulo, apresentando os itens constituintes de cada sistema funcional, as
dimensões da ponte e o atual sistema elétrico instalado.
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O desenvolvimento do projeto acontecerá tanto nos laboratórios de CLP da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), quanto no complexo no qual
a ponte rolante referência está instalada. Após a estruturação e simulação do sistema
de atualização tecnológica proposto, será feita uma análise quanto a viabilidade de
execução do projeto, tendo como base os ganhos obtidos a partir do projeto proposto
e um comparativo com o atual sistema da ponte rolante referência.

1.2 PROBLEMAS E PREMISSAS

Atualmente todo o sistema de comando elétrico que controla o movimento da
ponte rolante referência é baseado no funcionamento de contatores, que são os
dispositivos mais simples aplicados no controle industrial. E devido à característica de
funcionamento desses dispositivos, surgem uma série de fatores que inviabilizam a
continuidade de operação dos ativos nas atuais condições de operação.
Um dos principais problemas da atual tecnologia aplicada para o
funcionamento das pontes rolantes é a baixa confiabilidade que este tipo de sistema
oferece aos usuários, ou seja, é comum o equipamento não atuar da maneira com
que fora projetado durante o período esperado. Isso ocorre devido ao ambiente
agressivo em que o equipamento é aplicado, caracterizado pela ampla utilização de
ácidos, óleos e graxas no processo produtivo do LRF e da Oficina de Cilindros que é
anexa à LGC. Além do ambiente agressivo, a aleatoriedade com que as falhas surgem
também afetam a confiabilidade da ponte rolante referência deste trabalho. Desse
modo, a ausência de qualquer sistema de automação faz com que as falhas
dificilmente sejam previstas, de modo que o equipamento seja operado sem nenhum
tipo de monitoramento ou controle. Um terceiro ponto a ser observado é o fato das
pontes rolantes não estarem de acordo com NR-12, que é a Norma Regulamentadora
quanto à segurança no trabalho de máquinas e equipamentos.
A ausência de automação também é sentida através dos usuários do
equipamento, ou seja, a operação das pontes rolantes fica exclusivamente nas “mãos”
dos usuários, e devido à simplicidade do acionamento do equipamento, acaba sendo
possível aos usuários realizarem comandos que gerem situações inseguras. Além
disso, atualmente não há nenhum tipo de histórico que aponte a operação indevida
destes equipamentos.
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Outro problema oriundo da atual situação das pontes rolantes é a imprecisão
no diagnóstico de falhas, visto que mediante uma parada do equipamento, a equipe
de manutenção não possui nenhuma indicação do motivo da mesma, restringindo o
diagnóstico e resolução da falha à experiência da equipe de manutenção.
Nesse contexto, é possível desenvolver um projeto de modernização
tecnológica economicamente viável e com o mínimo de alterações possíveis no atual
arranjo físico das pontes rolantes, de modo que se promova o aumento da
confiabilidade e produtividade do equipamento, além de otimizar a atividade de
manutenção através de diagnósticos mais rápidos e precisos?
Para poder responder a essa pergunta será desenvolvido o presente trabalho
de conclusão de curso, cujos objetivos são expostos a seguir.

1.3 OBJETIVOS

Nesta seção apresenta-se o objetivo geral que o trabalho busca atingir ao seu
término, além dos objetivos específicos que se tornam necessários para o
desenvolvimento do trabalho.

1.3.1 Objetivo geral

Desenvolver atualização tecnológica de uma ponte rolante através de
dispositivos e técnicas da automação industrial.

1.3.2 Objetivos específicos

Para atingir o objetivo que o trabalho propõe uma série de objetivos específicos
também devem ser considerados, entre eles:
● Estudar técnicas e equipamentos de automação industrial;
● Especificar dispositivos e equipamentos a serem utilizados no projeto;
● Estudar e desenvolver um programa de automação dos movimentos do
sistema;
● Estudar e desenvolver um sistema supervisório para o sistema;
● Testar e analisar o sistema proposto;
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● Comparar tecnicamente o sistema proposto como sistema original;
● Analisar economicamente a viabilidade do projeto.

1.4 JUSTIFICATIVA

Durante a definição da temática deste trabalho, foi constatado pela equipe que
já existem empresas especializadas na elaboração do sistema de automação e de
controle para equipamentos industriais relacionados à movimentação de cargas
suspensas, porém a contratação de empresas terceiras para desenvolvidos de
projetos não é uma prática comum na realidade deste projeto. Dessa forma, o
presente projeto busca oferecer uma solução aplicável para qualquer equipamento
que tenha funcionamento semelhante à ponte rolante referência deste trabalho, e que
seja economicamente viável.
Segundo Silveira (2017), o aumento de confiabilidade de um sistema industrial
diminui os custos de manutenção do equipamento, oferece ao usuário maior
segurança, e aumenta a produtividade e disponibilidade do equipamento. Além
desses ganhos, o trabalho também se justifica quando se leva em consideração a
otimização da atividade de manutenção que a atualização tecnológica proporcionará
ao equipamento, uma vez que a utilização de ferramentas e dispositivos de
automação tornam os diagnósticos de falhas mais precisos e rápidos (REVISTA O
PAPEL, 2014).
A partir da instalação de dispositivos e equipamentos relacionados à
automação, é possível o desenvolvimento de um sistema supervisório que faça o
monitoramento em tempo real do funcionamento do equipamento, que por sua vez
permitirá o aperfeiçoamento do plano de manutenção do equipamento.
Além do aumento da confiabilidade, segurança, produtividade e disponibilidade
do equipamento (SILVEIRA, 2017). O presente trabalho também se justifica pelo
exercício da gestão de projetos, que por sua vez é uma atividade habitual no âmbito
da engenharia, sendo comum no planejamento de novos projetos e atividade de
manutenção (VALADARES E ÁVILA, 2007).
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1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estabelecimento da temática deste trabalho é resultante de uma análise dos
riscos, gravidade de uma eventual queda de bobina, associados à atual configuração
da ponte rolante referência deste trabalho, visto que “os dispositivos controlados por
relés necessitam de certa atenção, já que estes são mecânicos e, portanto,
susceptíveis ao desgaste, grande tempo de operação, alto gasto de energia, eventuais
produções de faíscas, etc.” (JUNIOR; LOPES; SANTOS. 2015, p 14).
Inicialmente busca-se o estudo e completo entendimento do atual sistema
elétrico das pontes rolantes, a fim de que os novos equipamentos a serem aplicados
no projeto de atualização tecnológica sejam compatíveis ao ativo, visando o menor
impacto possível no arranjo físico nos mesmos e viabilidade econômica do projeto
(Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, 2014).
O projeto terá como ponto de partida a reconfiguração do atual sistema elétrico
das pontes rolantes, e a elaboração de um novo diagrama elétrico para a ponte
rolante, o qual será reproduzido em uma bancada de programação e testes.
A partir do desenvolvimento do novo diagrama elétrico, será elaborado o
projeto de automação da ponte rolante propriamente dito. E após os devidos testes,
faz-se uma análise do projeto proposto a fim de se avaliar a viabilidade da atualização
tecnológica de uma ponte rolante aplicada na indústria siderúrgica tendo como base
os princípios e dispositivos da automação industrial.

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO

O trabalho proposto é dividido em capítulos, no qual o primeiro capítulo é
denominado “Introdução”, e se resume aos tópicos apresentados até o momento. Os
demais capítulos foram elaborados e ordenados de modo que os futuros leitores
possam entender o que é uma ponte rolante, e o atual panorama de funcionamento
das mesmas; a tecnologia a ser utilizada neste projeto; as melhorias e mudanças
propostas pelo projeto; e por fim o funcionamento e detalhamento técnico das
melhorias propostas. Dessa forma, a estrutura do projeto é apresentada nos próximos
parágrafos.
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O segundo capítulo deste trabalho é destinado para a contextualização do
equipamento alvo deste trabalho, e para o detalhamento da tecnologia que será
utilizada para o desenvolvimento do projeto de atualização tecnológica da ponte
rolante. Para fins didáticos, este capítulo pode é dividido em duas frentes distintas: a
primeira parte foca na apresentação geral das pontes rolante, explicando os tipos e
principais componentes de uma ponte rolante genérica, e se faz o descritivo técnico
da ponte rolante referência

deste trabalho, apresentando

suas principais

características e como é feito o controle da mesma; já a segunda parte apresenta os
equipamentos de automação industrial que serão aplicados no projeto proposto,
explicando quais características foram determinantes para sua seleção.
Já o terceiro capítulo é destinado à apresentação do projeto de atualização
tecnologia propriamente dito, apresentando a função e ganhos obtidos a partir da
aplicação de cada. Além disso, também se apresenta as melhorias que até então eram
inexistente no antigo sistema, se faz o detalhamento tanto do software de automação
desenvolvido quanto do sistema supervisório proposto. Num segundo momento se faz
um estudo dos possíveis ganhos de confiabilidade, disponibilidade e redução de
custos com a atividade de manutenção, de modo que seja possível analisar a
viabilidade de execução do projeto
Por fim, no quarto capítulo são apresentadas as conclusões obtidas a partir da
elaboração do projeto de atualização tecnológica de uma ponte rolante aplicada em
uma indústria siderúrgica. Além disso, se faz um apontamento de futuros trabalhos
que tenham como base o desenvolvimento deste trabalho.

1.7 CRONOGRAMA

A seguir é apresentado um cronograma que serviu como base cronológica para
o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) proposto. Importante
lembrar que este projeto é oriundo de uma demanda do estágio de um dos integrantes
da equipe, e possui seu desenvolvimento realizado tanto durante o período de estágio
quanto no período na academia. A Tabela 1 apresenta o cronograma determinado
pela equipe desenvolvedora deste trabalho.
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CRONOGRAMA - 2018
JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Etapa
Metodologia aplicada ao TCC
Determinação do tema
Levantamento viabilidade da proposta
Escolha do orientador
Desenvolvimento da proposta
Entrega da proposta
Aprovação da proposta
TCC
Aprimoramento técnico da equipe
Estruturação do projeto
Especificação dos equipamentos
Projeto da bancada
Estabelecimento da bancada de programação
Desenvolvimento software de automação
Projeto do sistema supervisório
Estudo dos ganhos
Análise da viabilidade de execução
Documentação do TCC
Entrega do TCC
Defesa do TCC

Tabela 1 - Cronograma
Fonte: Autoria própria
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Ao longo deste capitulo se apresenta toda a teoria necessária para a
compreensão do funcionamento do equipamento que será submetido à atualização
tecnológica proposta por este trabalho, as pontes rolantes. Além disso, é feita a
apresentação dos componentes de automação industrial que serão aplicados no
projeto proposto, focando nos ganhos que tais equipamentos trarão para o ativo em
questão.
Para fins didáticos, esse capítulo é dividido em duas grandes partes. A primeira
parte possui um viés mais teórico, na qual se apresenta a teoria sobre as pontes
rolantes. Inicialmente se apresenta a terminologia que será adota ao longo do
trabalho, e se faz a definição de uma ponte rolante, apresentando os principais tipos
existentes e os principais componentes do equipamento. Além disso, também se faz
o detalhamento técnico da ponte rolante referência deste trabalho a partir da ficha
técnica do equipamento referência, e da descrição do atual comando e do atual
sistema implementado na ponte rolante referência.
A segunda parte é destinada aos equipamentos de automação industrial que
serão adotados no projeto proposto. Como se trata de um trabalho de conclusão de
curso de engenharia de controle e automação, os equipamentos não serão
aprofundados tecnicamente, porém serão apresentadas as caracterizas que
motivaram a seleção dos mesmos.

2.1 TERMINOLOGIA

Alguns termos serão utilizados frequentemente ao longo deste trabalho, e para
melhor compreensão, alguns destes termos estão definidos a seguir:
a. Pontes rolantes: São máquinas transportadoras utilizadas para o içamento
e locomoção de cargas de um local para o outro a partir de três movimentos
independentes (longitudinal, transversal e vertical), que podem ou não
ocorrer simultaneamente (LENZ, 2006).
b. Movimento de Direção: Movimento transversal da ponte rolante que se dá
ao longo da viga da ponte, sendo executado pelo carro da ponte rolante
(Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, 2014).
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c. Movimento de Translação: Movimento longitudinal da ponte rolante que por
sua vez é direcionado pelas viga de caminho da ponte rolante, que são
instaladas nas extremidades do vão da ponte rolante (Companhia
Siderúrgica Nacional - CSN, 2014).
d. Carro: Estrutura responsável pelo movimento transversal da ponte rolantes
(direita e esquerda), sendo constituído por vigas, truques, mecanismos de
levantamento e direção (Manual de Instalação INEPAR – Volume I, 2003).
e. Truque: Unidade que consiste de estrutura, rodas, mancais e eixos que
suportam as vigas da ponte (Manual de Instalação, Operação e Manutenção
– Volume I, 2006).
f. Vão: Distância horizontal que vai de centro a centro dos trilhos do caminho
de rolamento (SORDI, 2016).
g. Içamento: Ação de levantar e abaixar uma carga a partir de uma unidade
mecânica composta por pino, travas de pinos, mancais, roldanas e uma
estrutura mecânica suspensa por cabos de aço (Manual de Instalação
INEPAR – Volume I, 2003).
h. Carga: Peso total suspenso pelo dispositivo de içamento (SORDI, 2016).
i.

Viga: Estrutura ponte rolante na qual se realiza o movimento de translação
do carro, de modo que se percorra todo o vão de trabalho (DIAS ET AL,
2018)

2.2 TIPOS E PRINCIPAIS COMPONENTES DE UMA PONTE ROLANTE

Segundo Lenz (2006) as pontes rolantes tiveram seu surgimento juntamente
com o desenvolvimento da indústria portuária, e atualmente, são projetas para
diversas áreas da indústria. Todo projeto de uma rolante deve obedecer uma série de
normas e padrões, e no Brasil, a norma que rege o projeto mecânico das pontes
rolantes é a NBR 8400 (Cálculo de Equipamentos para Elevação e Movimentação de
Carga). Apesar do projeto mecânico não ser o foco deste trabalho, é necessário
entender os tipos de pontes rolantes existentes e os mecanismos relacionados com
seu funcionamento, visto que a automação e a especificação de novos equipamentos
dependem dos dispositivos eletroeletrônicos e eletromecânicos já instalados, e da
capacidade e desempenho do sistema como um todo.
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Para melhor entendimento da automação a ser aplicada neste projeto, a seguir,
se apresenta os principais tipos de pontes rolantes aplicadas no ambiente industrial,
e os principais componentes de uma ponte rolante, a fim de se solidificar o
conhecimento sobre o equipamento alvo deste trabalho.

2.2.1 Ponte Rolante Suspensa

Segundo Sordi (2016) uma ponte rolante suspensa é aquela cuja viga principal
se desloca por debaixo do caminho de rolamento, caracterizando o movimento de
translação a partir da aba da viga do cominho. Ou seja, movimente de translação é
guiado pelas guias de caminho. Geralmente esse tipo de equipamento é instalado em
locais em que não seja possível a instalação de colunas de sustentação próprias,
sendo necessário a utilização das colunas do próprio local para fixação da ponte
rolante suspensa (DIAS ET AL, 2018).
A Figura 4 mostra uma ponte rolante suspensa, e observa-se que devido a sua
configuração é possível instalar uma ponte rolante suspensa o mais próximo possível
do teto do edifício, e sem nenhuma viga de sustentação específica do equipamento.

Figura 4 - Ponte rolante suspensa
Fonte: Catálogo Abus Kransusteme (2018)
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2.2.2 Ponte Rolante Apoiada

Diferentemente das pontes rolantes suspensas, nas pontes rolantes apoiadas
a viga principal fica sobre as vigas de caminho, o que oferece ao equipamento maior
capacidade de carga. Devido a sua caraterística construtiva, esse tipo de ponte rolante
é extremamente adaptável aos mais diferentes locais de instalação (SORDI, 2016).
A ponte rolante apoiada é apresentada na Figura 5, nota-se que a viga principal
fica sobre a viga de caminho.

Figura 5 - Ponte rolante apoiada
Fonte: Site Croácia (2018)

2.2.3 Ponte Rolante Univiga

Ponte rolante constitutivamente mais simples, apresenta basicamente apenas
duas cabeceiras e uma única viga para o movimento de direção da ponte rolante
(PASSOS, 2011). Geralmente a viga principal desse tipo de ponte rolante é do tipo “I”
ou viga tipo “caixão”, e são utilizados em processos de média capacidade, com
içamento de aproximadamente 15 toneladas.
Na Figura 6 se apresenta uma ponte rolante univiga apoiada, na qual é possível
observar que a ponte rolante apresenta somente uma viga principal para o
deslocamento do Carro, e que a viga principal encontra-se sobre as vigas do barracão.
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Figura 6 - Ponte rolante univiga
Fonte: Site GH Cranes (2018)

2.2.4 Ponte Rolante Dupla Viga

Basicamente, esse tipo de ponte rolante possui duas vigas no vão da ponte
rolante, e o carro da ponte rolante é instalado entre essas duas vigas, geralmente, de
forma apoiada. A capacidade de carga deste tipo de equipamento pode superar 300
toneladas, e o vão pode chegar à 70 metros (SORDI, 2016).

Na sequência é

apresentado uma ponte rolante dupla viga, na qual é possível observar que o
movimento de direção é apoiado sobre as vigas principais.

Figura 7 - Ponte rolante dupla viga
Fonte: Lenz (2006)

A partir das definições apresentadas, é perceptível que a caracterização de
uma ponte rolante pode ser feita a partir da junção de características dos quatro tipos
de pontes rolantes apresentados, de acordo com a necessidade da aplicação. É
importante ressaltar que os modelos de ponte rolante apresentados anteriormente são
os mais encontrados no ambiente industrial, mas não a totalidade de modelos. Como
o objetivo deste trabalho não é o projeto mecânico de uma ponte rolantes, os demais
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tipos não serão aprofundados. A seguir serão apresentados os principais
componentes de uma ponte rolante.

2.3 COMPONENTES GENÉRICOS DE UMA PONTE ROLANTE

Nesta seção serão apresentados os principais componentes de uma ponte
rolante, explicando o funcionamento e sua importância para o sistema como um todo.
Para facilitar o entendimento os componentes são apresentados em subseções.

2.3.1 Caminho de Rolamento e Batentes

O caminho de rolamento de uma ponte são trilhos localizados nas
extremidades do vão da ponte rolante, e podem ser fixados tanto na parte superior ou
quanto na parte inferior da viga de caminho.

Os trilhos recebem as rodas que

promovem o movimento de translação da ponte, que por sua vez estão fixadas nas
cabeceiras da viga principal (LENZ, 2006). Costa (2013), diz que geralmente ao final
dos trilhos do caminho de rolamento há batentes devidamente dimensionados para
proteção da estrutura da ponte rolante mediante eventuais impactos contra a estrutura
do barracão em que o equipamento está instalado.
Na Figura 8 a seguir é apresentado o caminho de rolamento de uma ponte
rolante apoiada.

Figura 8 - Caminho de rolamento
Fonte: Portfólio Monttec (2018)

27

Além de servirem como uma proteção redundante contra choques entre o Carro
da ponte rolante e sua estrutura, os batentes também podem ser utilizados para evitar
choques mecânicos entre a carga e qualquer outro objeto que se encontre na direção
do movimento da mesma. Esse tipo de equipamento é amplamente instalado em
pontes rolantes que não possuem inversores de frequência, nas quais a parada dos
movimentos de translação e direção é dada a partir do “corte” da alimentação dos
motores, de modo que pela grande inércia do sistema pode haver impactos contra
estrutura devido ao arrasto da ponte rolante até sua parada total (LENZ, 2006).
Na Figura 9 é apresentado um modelo de batente, em (a) observa-se o batente
fixo na estrutura do Carro em contato coma estrutura da ponte rolantes, e em (b) o
batente fixo na extremidade do Carro.

Figura 9 - Batente
Fonte: (a) Lenz (2006), (b) Portfolio de Serviço CMK Global Service (2018)

2.3.2 Rodas e Cabeceira

O catálogo técnico da PROELEVA (2018) aponta que nas pontes rolantes
existem dois tipos de rodas, o primeiro tipo são as rodas motrizes, que são aquelas
associadas ao eixo de um motor ou motoredutor e uma caixa de engrenagem, a fim
de prover movimento à ponte rolante (Figura 10). O segundo tipo de roda é chamado
de roda livre, que são aquelas que apenas rolam sobre o trilho de acordo com
movimento tracionado pela roda motriz (Figura 11).
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Figura 10 - Roda Motriz
Fonte: Catálogo PROELEVA (2018)

Figura 11 - Roda Livre
Fonte: Catálogo PROELEVA (2018)

Já a cabeceira de uma ponte rolante fica localizada nas extremidades da viga
principal, e são o elo de encaixe das rodas com o caminho de rolamento. Geralmente
nas cabeceiras fica a caixa de engrenagem, que por sua vez fazem a relação de
torque nas rodas motrizes a fim de prover movimento nas mesmas.
Na Figura 12 é apresentada uma cabeceira genérica com as rodas livres
instaladas mesma. Também é possível observar que na outra extremidade da viga
principal estão as rodas motrizes associadas à motores elétricos.

Figura 12 - Cabeceira
Fonte: Adaptado do Catálogo de Serviços Caltec Engenharia (2018)
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2.3.3 Viga Principal e Ponte

Como já foi citado algumas vezes ao longo do trabalho, a viga principal de uma
ponte rolante é a estrutura que se estende ao longo do vão da ponte rolante. Na
estrutura da viga principal é instalado o Carro, que por sua vez promoverá o
movimento de direção da ponte rolante. Usualmente é utilizado o termo “Ponte” para
se referir ao conjunto formado pelo Carro, viga principal, rodas e pelo sistema de
acionamento do movimento longitudinal da ponte rolante (translação).
O movimento do translação é dados a partir de motores elétricos instalados nas
laterais da viga principal. Na Figura 13 se apresenta a viga principal de uma ponte
rolante, e o conjunto denominado Ponte.

Figura 13 - Viga principal e conjunto "Ponte"
(1) Cabeceira, (2) Carro, (3) Vigas, (4) Plataforma de manutenção, (5) Trilhos
Fonte: Costa (2013)

2.3.4 Carro

Também chamado de “Carro Trolley”, é o componente responsável pelo
movimento de transversal da ponte rolante, que por sua vez será chamado de
movimento de direção. O movimento é dado de forma suspensa ou apoiada na viga
principal da ponte rolante, e no carro que estão contidos os mecanismos de elevação
(DIAS ET AL, 2018).
O movimento de direção é dado a partir de um motor elétrico instalado no Carro,
e de rodas instaladas em sua estrutura. Nas pontes rolantes dupla viga existem quatro
rodas instaladas, sendo duas motoras e duas livres. E dependendo da ponte rolante
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em questão é possível encontrar dois conjuntos de acionamento para o movimento de
elevação. Na Figura 14 é apresentado o esquema de um Carro para uma ponte rolante
dupla viga.

Figura 14 - Carro
(1) Conjunto acionamento guincho principal, (2) Conjunto acionamento guincho auxiliar, (3)
Rodas motoras, (4) Moitão principal, (5) Moitão auxiliar, (6) Rodas livres
Fonte: Costa (2013)

2.3.5 Tambor, Cabo de Aço, Moitão e Guincho

Tambor, cabo de aço, moitão e guincho são equipamentos constituintes do
sistema de elevação de uma ponte rolante. O movimento de elevação é dado a partir
do recolhimento e extensão do cabo aço pelo movimento de rotação do tambor, e
devido a presença de anéis de ranhuras, o cabo de aço é enrolado sem nenhum tipo
de sobreposição. Geralmente os cabos de aço utilizados em pontes rolantes são
formados por um conjunto de pernas torcidas, de forma helicoidal, em uma ou mais
camadas, ao redor de uma alma. Na Figura 15 se apresenta o dromo e o cabo de aço
que normalmente são utilizados no sistema de elevação de uma ponte rolante.
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Figura 15 - (a) Tambor e (b) Cabo de Aço
Fonte: (a) Adaptado Catálogo Famil (2018), (b) Lenz (2003)

Já os componentes denominados moitão e gancho, geralmente formam um
único conjunto de trabalho, visto que no moitão é fixo o gancho. O moitão serve como
ele de ligação entre o final do cabo aço e a carga que será movimentada, e
dependendo da aplicação, pode ter associado em sua estrutura uma célula de carga
para pesagem da carga. Na Figura 16 é apresentado um conjunto moitão e gancho,
com e sem célula de carga.

Figura 16 - Moitão e Gancho
(a) Moitão e Gancho com Célula de Carga, (b) Moitão e Gancho sem Célula de Carga
Fonte: Lenz (2003)

2.3.6 Sistema de Comando

O controle de pontes rolantes pode ser dado de várias maneiras, e como o
objetivo do trabalho não é o estudo ou projeto de uma ponte rolante, mas o
desenvolvimento de um projeto de automação da mesma, a seguir apenas se fará a
explicação da função do sistema de comando em uma ponte rolante, e uma breve
apresentação dos principais métodos de controle empregados no ambiente industrial
(Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, 2014).

32

Como o próprio nome indica, um sistema de comando é responsável por
comandar os movimentos de um determinado equipamento. No caso das pontes
rolantes o sistema de comando atua sobre três movimentos (elevação, direção e
translação), e, geralmente, é feito por três métodos:
1. Comando por botoeiras: Tipo de comando mais comum no ambiente
industrial, neste tipo de comando os movimentos são dados por uma espécie de
console, que por sua vez é conectada por cabo até o painel de comando que
fica na ponte rolante. O console fica pendente até altura de operação,
geralmente suportada por cabo de aço, e devido a sua característica esse tipo
de comando limita a movimentação do operador, e em casos, mantendo-o muito
próximo da carga em movimento (TONGSIS, 2018).

Figura 17 - Comando por botoeira
Fonte: Catálogo Tongsis (2018)

2. Comando por cabine de operação: Todos os comandos são centralizados
numa cabine de operação, e o operador comanda a ponte rolante a distância.
Nas cabines de operação os movimentos são dados a partir de manetes, uma
espécie de “joystick”. Na Figura 18 é apresentado uma cabine de disposta na
ponte rolante, e o interior da mesma (CSN – Companhia Siderúrgica Nacional,
2013).
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Figura 18 - Cabine de Operação
Fonte: Catálogo LIDERMAC (2018)

3. Comando por “Rádio Frequência”: Neste tipo de comando existe um
emissor de sinal que “envia” à ponte rolante quais movimentos estão sendo
acionados, e na ponte rolante existe um receptor de sinal integrado ao sistema
elétrico. O enlace entre emissor e receptor é feito por rádio frequência, e a
grande vantagem deste tipo de operação é a distância com que o operador pode
operar o equipamento (MIRANDA, 2011).

Figura 19 - Sistema de Rádio Frequência
Fonte: Catálogo Tongsis (2018)

Como é possível de perceber, até o momento o capítulo teve um caráter mais
teórico e focado na descrição mecânica das pontes rolantes, uma vez que se torna
necessário entender o equipamento e seus componentes a fim de ser fazer o projeto
de atualização tecnológica de uma ponte rolante. A seguir, será apresenta a ponte
rolante referência deste trabalho, ou seja, o equipamento para qual o projeto de
automação é proposto.
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2.4 PONTE ROLANTE REFERÊNCIA

Ao longo desta seção serão apresentadas as principais características técnicas
da ponte rolante referência deste trabalho. Inicialmente se apresenta a ficha técnica e
e os equipamentos constituintes do sistema elétrico de cada sistema funcional
(elevação, direção e translação). Num segundo momento é explicada a lógica de
comando e controle de cada movimento.

2.4.1 Especificação da Ponte Rolante Referência

A ponte rolante referência deste trabalho é do tipo dupla viga apoiada, com
comando dado em uma cabine de operação fixa no centro do vão do equipamento.
Encontra-se instalada num ambiente coberto, especificamente sobre o berço de
entrada da linha de galvanização continua de uma siderúrgica de grande porte. O
equipamento opera 24 horas por dia, sendo utilizado preferencialmente para o
abastecendo da linha de produção, mas também é utilizado para remanejar o estoque.
Na Tabela 2 seguem algumas informações gerais do equipamento.
Característica

Definição

Fabricante e ano de fabricação

INEPAR (2002)

Viga principal

Tipo caixão fechado e soldado

Viga caminho

Fabricada em aço carbono

Trilho

TR 57

Comprimento do trilho

138 metros

Aplicação

Manuseio de bobinas de aço

Norma de fabricação

NBR 8400

Tensão de alimentação

460V Trifásico + Neutro / 60Hz

Tensão de comando e iluminação

150V / 60Hz, 230V / 60Hz

Forma de comando

Cabine de Operação

Proteções elétricas
Eletrificação transversal

Disjuntores termomagnéticos na entrada,
relés e sensores térmicos os motores.
Sistema Fastoon (cortina de cabo)

Tabela 2 - Especificações gerais da ponte rolante referência
Fonte: INEPAR (2002)
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Já na Tabela 3 são apresentados dados quanto a motorização e específicos
de cada movimento.
Característica
Capacidade/Peso
Velocidade
Levantamento/Vão
Diâmetro Dromo/Roda
Qte. Cabos/Rodas
Chaves Limites
Tipo de Controle

Elevação

Direção

Translação

30 ton

7,5 ton

(Capacidade)

(Peso Carro)

33,6 ton (sem
carro)

10 m/min

40 m/min

90 m/min

10000 mm

2400 mm

21600 mm

(Levantamento)

(Vão)

(Vão)

600 mm

315 mm

500 mm

(Dromo)

(Roda)

(Roda)

12 x 19 mm

4

8

Seletora + Peso

Fim de Curso

Fim de Curso

(Peso Ponte)

Intertravamento por contatores, e utilização de inversores
de frequência nos motores.

Motor

Freio

Qte. x Potência

1 x 100 CV

1 x 7,5 CV

2 x 30 CV

Carcaça/Nº Polos

280SM / 6

132M / 6

200L/ 6

Tipo

AC Gaiola

Regime

Continuo

Isolação

F

Qte. x Modelo

1 x EMH FDE20-

1 x EMH

2 x EMH FDE10-

D445

FCE3-D315

395

Tipo
Redutor

Eletromagnético de Disco

Qte. x Modelo
Fator de Redução

Acessórios

1 x Falk 2125 Y2

1 x Falk 2050 YV2 2 x Falk 2070 YV2

1: 31,47

1: 42,36

1: 30,37

Tenaz

Sinalização ótica

Sinalização ótica

Gancho ancora

Iluminação

Iluminação

Enrolador de

Sinalização

Sinalização

cabos

acústica

acústica

Tabela 3 - Dados específicos de cada movimento
Fonte: INEPAR (2002)
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Todo o comando da ponte rolante é dado de dentro da cabine de operação
através de um posto de comando que conta com dois joystick, sendo: um para o
comando da elevação; e outro para comando da direção do carro, e translação da
ponte. Ambos os joystick possuem um sensor capacitivo chamado de “homem morto”,
o qual só permite o acionamento dos movimentos quando estiver devidamente
acionado. Além dos joysticks, a cabine de comando também possui os seguintes
botões:


Botão liga/desliga iluminação da cabine;



Botão liga/desliga iluminação do passadiço;



Botão de emergência, que é normalmente fechado e quando acionado faz
a energização da ponte rolante;



Botão liga/desliga sirene sonora;

O arranjo geral da ponte rolante pode ser visto nos Anexos.
Nas próximas subseções serão apresentados os principais componentes de
cada sistema funcional, e as condições necessárias para o funcionamento da ponte
rolante. Além disso, também se faz o detalhamento técnico de cada sistema funcional,
explicando a lógica de acionamento de cada movimento, detalhando as entradas e
saídas do inversor, e descrevendo o funcionamento do sistema de frenagem.

2.4.2 Estrutura do Sistema Elétrico e Principais Componentes

Todo o sistema elétrico da ponte rolante referência é montado em sete painéis
elétricos que ficam instalados na própria ponte rolante, conforme apresentada no
diagrama da Figura 20.
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Figura 20 - Diagrama de blocos dos painéis elétricos
Fonte: Autoria Própria

As linhas retas do diagrama anterior indicam que a conexão elétrica é feita de
forma direta, já a linha ondulada indica a passagem de cabo pelo sistema “Fastoon”,
que nada mais do que um sistema de cabos suspensos em forma de “cortina”.
O painel elétrico de entrada e de circuitos auxiliares (PEA) faz a recepção da
alimentação externa (460V Trifásico), e recondiciona a tensão conforme a
necessidade dos demais circuitos. De modo geral, o PEA faz a seguinte distribuição
de energia pelo equipamento:


460/460V – Circuitos de movimentos;



460/220-127V – Circuitos auxiliares, que compreendem aos circuitos de
iluminação e tomadas do equipamento;



460/115V – Circuito de comando geral, no qual é feito todo sensoriamento
e comando da ponte rolante.

Antes de apresentar os principais componentes elétricos constituintes dos três
sistemas funcionais do equipamento, é necessário saber da existência de alguns
componentes do PEA que serão fundamentais para o funcionamento da ponte rolante
referência, e amplamente citados ao longo do trabalho. Tais componentes são listados
na Tabela 4 de forma genérica, visto que a intenção é explicar a importância dos
componentes no sistema.

38

Item

Descrição
Disjuntor termomagnético tripolar

1

Especificações:
400A, 40A e 16A
Contator tripolar de potência

2

3

Especificações:
600V/250A, 2NA+2NF
Transformador de comando
monofásico
Especificações:
460/115V

Função
Utilizados para a proteção elétrica mediante
eventuais curtos-circuitos, por exemplo.
Quando respeitadas as condições iniciais para
energização do equipamento, libera 460V para
os circuitos dos movimentos.
Transforme 460V da entrada monofásica em
115V, que será utilizada para energização dos
sensores e dispositivos relacionados ao
comando do equipamento.

Tabela 4 - Principais componentes do painel de entrada e circuitos auxiliares
Fonte: Autoria Própria

Seguindo a mesma lógica utilizada para a elaboração da Tabela 4, a seguir
serão apresentados os principais componentes do sistema funcional de elevação
(Tabela 5).
Item

1

2

Descrição
Disjuntor termomagnético tripolar
com relés termomagnéticos, e
fusíveis ultra-rápidos
Especificações:
- Disjuntor 200-250A
- Fusível 250A UR
Inversor de frequência
Especificações:
MasterDriver de 90kW - 169A

Função
Utilizado para a proteção elétrica do inversor
de frequência do sistema de elevação. Já os
relés fazem o comando de desarme do
sistema mediante atuação do disjuntor.
Utilizado para controlar o motor elétrico do
sistema de elevação.

Motor de imã permanente trifásico
3

Especificações:
1 x 460V-127A, 100CV, 6P

Motor elétrico do sistema de elevação

Contatores auxiliares

Utilizados para fazer a lógica de controle, e
transmissão dos sinais de sensores e
atuadores.

4

Especificações:
24Vcc, 2NA + 2NF

5

Conjunto de frenagem
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Especificações:
- Disj. Tripolar 11-11A
- TC 460/60 – 15V
- Ponte retificadora 30A/1200V
- Contator tripolar de potencia
- Contator auxiliar e temporizadores
- Freio à disco
Unidade e resistor de frenagem
Especificações:
- Unidade: 2 x 20kW
- Resistor: 2 x 20Ω, 32A
Chave fim de curso rotativa
Especificações:
- 3NF
Chave fim de curso emergência
Especificações:
- Acionamento mecânico
Termistor e sistema de refrigeração
forçada
Especificações:
- Motor: 100W – 0,25A
- Termistor PT100

6

7

8

9

Conjunto de frenagem utilizado para parar o
movimento de elevação da ponte rolante, e
manter a carga suspensa sem haver
deslizamentos.
Observação: O conjunto de frenagem, comum
para todos os movimentos, será devidamente
explicado ao longo do trabalho.
Conjunto utilizado para dissipar a energia
resultante do processo de frenagem do
movimento.
Utilizado como chave fim de curso para os
limites de superiores e inferiores de elevação.
Utilizado como para de emergência caso haja
movimento indevido no cabo de aço durante
movimento de elevação
Termistor ajustado para monitorar a
temperatura do motor de elevação, que é
setpoint para o acionamento do sistema de
refrigeração forçada.

Tabela 5 - Principais componentes do sistema de elevação
Fonte: Autoria Própria, elaborada a partir do diagrama elétrico da ponte rolante referência

Já os principais componentes relacionados com a direção do Carro são
apresentados na Tabela 6.
Item

1

2

Descrição
Disjuntor termomagnético tripolar
com relés termomagnéticos, e
fusíveis ultra-rápidos
Especificações:
- Disjuntor 11-16A
- Fusível 32A UR
Inversor de frequência
Especificações:
MasterDriver de 5,5kW - 12A

Função
Utilizado para a proteção elétrica do inversor
de frequência do sistema de direção, e os
relés fazem o comando de desarme do
sistema mediante atuação do disjuntor.
Fusíveis atuam como redundância à proteção.
Utilizado para controlar o motor elétrico do
sistema de direção.

Motor de imã permanente trifásico
3

Especificações:
1 x 460V-11A, 7,5CV, 6P

Motor elétrico do sistema de direção

40

Contatores auxiliares
4

Especificações:
24Vcc, 2NA + 2NF

Utilizados para fazer a lógica de controle, e
transmissão dos sinais de sensores e
atuadores.

Conjunto de frenagem
Especificações:
- Disj. Tripolar 11-11A
- TC 460/60 – 15V
- Ponte retificadora 30A/1200V
- Contator tripolar de potencia
- Contator auxiliar e temporizadores
- Freio à disco

5

Unidade e resistor de frenagem
Especificações:
- Unidade: 1 x 5kW
- Resistor: 1 x 80Ω, 8A
Chave fim de curso
Especificações:
- 2 x 1NF
Chave fim de curso tipo cruz
Especificações:
- 2 x 1NF
Termistor e sistema de refrigeração
forçada
Especificações:
- Motor: 100W – 0,25A
- Termistor PT100

6

7

8

9

Conjunto de frenagem utilizado para parar o
movimento de direção do Carro.

Conjunto utilizado para dissipar a energia
resultante do processo de frenagem do
movimento.
Dispositivos utilizados para os limites
extremos da direção do Carro (direita e
esquerda)
Dispositivos utilizados para os limites que
fazem a redução de velocidade do movimento
de direção
Semelhantemente ao sistema de elevação, o
termistor é ajustado para monitorar a
temperatura do motor de direção, e quando é
acionado ativa o sistema de refrigeração
forçada.

Tabela 6 - Principais componentes do sistema de direção
Fonte: Autoria Própria, elaborada a partir do diagrama elétrico da ponte rolante referência

A lista de componentes relacionados à translação é parecida com a direção
pelo fato de ambos sistemas terem o mesmo princípio de funcionamento.
Item

1

Descrição

Disjuntor termomagnético tripolar Realiza a proteção elétrica do inversor de
com relés termomagnéticos, e frequência do sistema de translação, e os
fusíveis ultra-rápidos
relés fazem o comando de desarme do
sistema mediante atuação do disjuntor.
Especificações:
- Disjuntor 70-90A , Fusível 80A UR Fusíveis atuam como redundância à proteção.
Inversor de frequência

2

Função

Especificações:
MasterDriver de 37kW – 65,5A

Utilizado para controlar o motor elétrico do
sistema de translação.
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3

Motor de imã permanente trifásico
Rele térmico de proteção
Especificações:
Motores: 2 x 460V-31A, 25CV, 6P
Relés: 2 x 32-50A , 1NA + 1NF
Contatores auxiliares

4

Especificações:
24Vcc, 2NA + 2NF

Motores elétricos do sistema de translação.
Apenas no sistema de translação os motores
são protegidos por relés térmicos.
Utilizados para fazer a lógica de controle, e
transmissão dos sinais de sensores e
atuadores.

Conjunto de frenagem

5

6

7

8

9

Especificações:
- Disj. Tripolar 11-16A
- TC 460/60 – 15V
- Ponte retificadora 30A/1200V
- Contator tripolar de potencia
- Contator auxiliar e temporizadores
- 2 x Freio à disco
Unidade e resistor de frenagem
Especificações:
- Unidade: 1 x 10kW
- Resistor: 1 x 40Ω, 16A
Chave fim de curso
Especificações:
- 2 x 1NF
Chave fim de curso tipo cruz
Especificações:
- 2 x 1NF
Termistor e sistema de refrigeração
forçada
Especificações:
- Motor: 2 x 100W – 0,55A
-Termistor: 2 x PT100

Conjunto de frenagem utilizado para parar o
movimento de translação da Ponte. Neste
sistema funcional temos dois freios, porém
existe um único circuito de controle para
ambos os freios.

Conjunto utilizado para dissipar a energia
resultante do processo de frenagem do
movimento.
Dispositivos utilizados para os limites
extremos da translação da Ponte (frente e ré).
Dispositivos utilizados para os limites de
desaceleração da Ponte.
O termistor é ajustado para monitorar a
temperatura dos motores de translação, e
quando acionado ativa o sistema de
refrigeração forçada.

Tabela 7 - Principais componentes do sistema de translação
Fonte: Autoria Própria, elaborada a partir do diagrama elétrico da ponte rolante referência

Os principais componentes elétricos de cada sistema funcional foram
apresentados nas últimas quatro tabelas. É importante ressaltar que tais tabelas não
indicam a totalidade dos componentes aplicados no sistema elétrico da ponte rolante
referência, mas resumem a estrutura básica de funcionamento de todo o sistema.
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2.4.3 Condições Necessárias para Funcionamento

Conhecendo a estrutura do sistema elétrico do equipamento e os principais
componentes constituintes de cada movimento, é possível discutir a lógica
implementada no comando da ponte rolante referência. Antes de entender como é
dado os movimentos do equipamento, é importante compreender quais são as
condições iniciais para que os mesmos sejam habilitados.
A partir do diagrama unifilar do PEA (Figura 21) é possível perceber a existência
de um contator geral (0KM0) que faz a energização dos circuitos de movimento, e que
os demais níveis tensão do PEA não possuem nenhum elemento intermediário,
permanecendo ativos de acordo a disponibilidade de tensão da rede.

Figura 21 - Diagrama unifilar do PEA
Fonte: Diagrama elementar da ponte rolante referência – Folha 05 (2002)

O diagrama unifilar apresentado anteriormente não representa todo o PEA,
uma vez que no painel também está montado o circuito de iluminação e tomadas do
passadiço (estrutura plana na viga principal que possibilita o acesso à cabine de
operação e para atividades de manutenção do equipamento), circuito de iluminação e
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tomadas da cabine de operação e circuito de sinalização visual e sonora relacionado
à operação do equipamento. Além disso, como pode ser observado na quarta linha
do diagrama apresentado, também há uma lâmpada de sinalização que indica quando
o painel está energizado.
A lógica que comanda o contator geral (0KM0) pode ser entendida como a
condição inicial para que os movimentos sejam habilitados. Assim, para que o contator
0KM0 seja acionado é necessário que o contator 0KM1 esteja ativo, e as condições
para que o contator 0KM1 seja acionado são:
1) O contator auxiliar 0KA1 precisa estar acionado, e para isso acontecer o fim
de curso de emergência da elevação (1S1/4S1) não pode estar acionado.
Paralelamente à lógica de atuação do contator auxiliar 0KA1, existe um
contator auxiliar 1KA4 que não tem sua função clara, visto que é um contato
NF do contator que comanda o movimento de descida da elevação.
Acredita-se que tal contato seja uma redundância a um possível
“colamento”, que por sua vez pode ser entendido como um fenômeno no
qual um contato não abre ou fecha por questões mecânicas.
2) O botão de emergência do posto de comando (5S1) não pode estar
acionado. O botão de emergência da ponte rolante é com trava do tipo
giratório, e normalmente fechado. Além de ser utilizado para acusar uma
emergência, ele também serve para desligar o equipamento, visto que o
mesmo não possui com um botão liga/desligada.
3) As manetes de movimento (1JS, 2JS e 3JS) precisam estar na posição zero.
4) Botão liga ponte deve ser acionado, e como dito anteriormente é um botão
do que somente liga a ponte, visto que é do tipo pulsador e com retorno.
Satisfeitas as condições, o contator 0KM1 é acionado e consequentemente o
contator geral 0KM0 também é acionado, que por sua vez habilitará os movimentos
da ponte rolante. As Figuras 22 e 23 são um recorte do diagrama elementar da ponte
rolante referência, e resumem os permissivos para funcionamento do equipamento.
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Figura 22 - Condição para acionamento do contator geral 0KM0
Fonte: Diagrama elementar da ponte rolante referência – Folha 20 (2002)
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Figura 23 - Lógica para acionamento do contator auxiliar 0KA1
Fonte: Diagrama elementar da ponte rolante referência – Folha 21 (2002)

46

As linhas que não foram destacadas nas figuras acima possuem um papel
secundário no comando geral do equipamento, ou seja, não interferem na lógica de
funcionamento da ponte rolante, se restringindo ao comando da iluminação do
passadiço, do indicativo de operação e da cabine de operação. Além do acionamento
da sirene, dada a partir pedal situado na cabine de operação, e do motores de
ventilação dos painéis elétricos, que acontece enquanto 0KM1 estiver ativo.

2.4.4 Detalhamento do Sistema de Elevação

Com os movimentos habilitados é possível comandar a ponte rolante. Vale-se
lembrar que todos os movimentos são dados a partir de manetes (joystick) de
comando, que ficam no posto de comando presente na cabine de operação, conforme
a Figura 24.

Figura 24 - Exemplo de manete de comando
Fonte: Catálogo de C+ Tecnologias (2018)

A manete de elevação possui somente dois movimento verticais, sendo um
para cima e outro para baixo, e no circuito de controle do comando de elevação é
chamada de 1JS. Além de direcionar o movimento de elevação, a manete também
controla a velocidade do movimento a partir de um potenciômetro instalado em sua
base. O nível de velocidade depende de uma combina entre o contator de direção do
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movimento, e o nível de acionamento da manete (potenciômetro), como pode ser
observado na Figura 25.

Figura 25 - Esquema de controle da velocidade
Fonte: Manual fabricante – Spohn + Burkhardt (2004)

A Tabela 8 apresenta a combinação binária referente ao controle de velocidade
do movimento a partir de manete de comando.

SOBE
(1KA4)
POS. ZERO
DESCE
(1KA3)

BIT 3
DIREÇÃO
1
1
1
0
0
0
0

BIT 2
3ª VEL.
1
1
1
0
1
1
1

BIT 1
2ª VEL.
1
1
0
0
0
1
1

BIT 0
1ª VEL.
1
0
0
0
0
0
1

DESCRIÇÃO
SOBE 3ª VEL.
SOBE 2ª VEL.
SOBE 1ª VEL.
SEM MOVIMENTO
DESCE 1ª VEL.
DESCE 2ª VEL.
DESCE 3ª VEL.

Tabela 8 - Lógica binária de controle da velocidade
Fonte: Autoria própria

Além do acionamento da manete, para que o movimento de elevação funcione
uma série de condições devem ser atendidas, e tais condições são enumeradas e
descritas a seguir.
1)

O contator 1KA12 deve estar ativo, e para isso acontecer o inversor de

elevação não pode estar em falha. Esse contator é ativado por uma saída do
inversor de frequência do movimento de elevação que foi configurada para
indicar alguma falha interna do mesmo;
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2)

O contator 1KA10 também deve estar ativo, o que indica que o motor

de elevação não pode estar operando em alta temperatura, visto que o contator
1KA10 é acionado mediante atuação do termistor instalado no motor de
elevação.
3)

O sensor “homem morto” de 1JS deve estar acionado. Esse sensor é

uma medida de segurança, visto que para ser acionado o operador deve
pressionar a manete, e ao pressionar a mesma, o sensor capacitivo
denominado “homem morto” é acionado, o que impede movimento
involuntários durante a operação da ponte rolante.
4)

O fim de curso rotativo não pode estar acionado em nenhum dos seus

limites (superior e inferior).
Quando as quatro condições são satisfeitas o movimento de elevação é dado
conforme manuseio da manetes de controle. A lógica descrita acima é apresentada
na Figura 26.

Figura 26 - Lógica de comando do movimento de elevação
Fonte: Diagrama elementar da ponte rolante referência – Folha 25/38 (2002)
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Analisando a Figura 26 percebe-se que ao movimentar a manete para baixo e
todas as condições forem satisfeitas, ocorre acionamento do contator 1KA3, que por
sua vez acionará o movimento de descida do guincho da ponte rolante, e ao
movimentar a manete para cima, o contator 1KA4 é acionado, provocando o
movimento superior do guincho. Também pode ser notado que além do acionamento
do sensor homem morto, existe um intertravamento mecânico entre os contatores
1KA3 e 1KA4, fazendo um redundância quanto à movimentos involuntários e
simultâneos.
O acionamento do sistema de elevação não ocorre imediatamente após o
atracamento dos contatores 1KA3 e 1KA4, uma vez que contatos NA de ambos os
contatores são entradas do inversor de frequência que controlará a partida do motor
responsável pelo movimento de elevação.
O inversor de frequência possui outros sinais de entrada que servem para
interromper os movimentos mediante eventuais falhas do sistema funcional em
questão. A entrada desses sinais no inversor de frequência são representadas pelos
seguintes componentes:


Contato auxiliar NA (13-14) do disjuntor tripolar termomagnético 1Q2, que
por sua vez é atuado mediante curto-circuito ou sobrecargas elétrica do
conjunto de frenagem da elevação;



Contato auxiliar NA (13-14) do disjuntor tripolar termomagnético 1Q3, que
por sua vez é responsável pela proteção do motor de ventilação forçada do
sistema de elevação.



Potenciômetro de velocidade, dispositivo constituinte da manete 1JS e
responsável pelo controle da velocidade do movimento de elevação, sendo
a única entrada analógica do inversor de frequência.

Além de entradas, o inversor de frequência possui algumas saídas, sendo
todas relacionadas ao acionamento e frenagem do sistema funcional em questão.
Essas saídas são apresentadas e explicadas nos próximos tópicos.


Saídas “C/L+” e “C/L-“, utilizadas para direcionar a energia cinética
proveniente da frenagem do sistema funcional para as unidades de
frenagem, que fazem a transformação da energia cinética em calor e
dissipam a mesma no resistor de frenagem. Existe um conjunto (unidade
resistor de frenagem) para o movimento de subida, e outro para o
movimento de descida.
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Saídas da placa EB2 do inversor de frequência, que são utilizadas para o
acionamento de contatores auxiliares que compõem a lógica do sistema
funcional. No total são duas saídas: a primeira aciona o contator 1KA12,
responsável pelo indicativo de falha interna do inversor; e a segunda
responsável pelo acionamento do contator 1KA11, que inicia o processo de
abertura do freio, a fim de que o movimento ocorra sem o freio estar
fechado. O sistema de frenagem será devidamente explicado nos próximos
parágrafos.



Saídas de potência T1, T2 e T3, responsáveis pela energização e
consequente acionamento do motor de elevação.

Dessa forma, o inversor de frequência controla o acionamento do motor
mediante o comprimento de algumas condições, que por sua vez são resultantes de
uma lógica de comando baseada em um sistema eletromagnético, não havendo
nenhum tipo de controle ou supervisão. Ou seja, se um comando é dado e chega até
o inversor, o mesmo liberará o movimento independente de alguma outra falha externa
não identificada ocorrer, além disso, um eventual “colamento” de contato pode gerar
sinais independente do comando. A relação de entradas e saídas do inversor é
resumida na Tabela 9.
Tipo de Sinal

Nomenclatura

Descrição

Entrada

1Q2 e 1Q3

Falhas externas

Entrada

1KA3

Comando sobe

Entrada

1KA4

Comando desce

Entrada

1JS

Controle
velocidade

Saída

1KA11

Libera freio

Saída

1KA12

Saída

C/L+ e C/L-

Saída

T1, T2 e T3

Função/Origem

da

Falha interna do
inversor
de
frequência.
Unidade e resistor de
franagem
Saída de potência

- 1Q2: indica sobrecarga ou curto
circuito no sistema de frenagem.
- 1Q3: indica sobrecarga ou curto
circuito na refrigeração forçada.
Aciona o movimento de elevação
do sistema de elevação.
Aciona o movimento de elevação
do sistema de elevação.
Dado pelo potenciômetro da
manete
Inicia o processo de abertura do
freio a fim do movimento ocorrer
sem o resistência mecânica.
Indica falhas internas do inversor
de frequência definidas pelo
fabricante e/ou pelo usuário.
Dissipar
energia
cinética
proveniente da frenagem.
Potência do motor

Tabela 9 - Resumo de I/Os do inversor de frequência da elevação
Fonte: Autoria própria
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Na Figura 27 se apresenta o diagrama elétrico que descreve o inversor de
frequência, presente na Folha 22 do diagrama elementar da ponte rolante (Anexo I).

Figura 27 - Diagrama trifilar comando elevação / Inversor
Fonte: Fonte: Diagrama elementar da ponte rolante referência – Folha 25/38 (2002)
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Além do circuito de acionamento dos movimentos e do comportamento do
inversor de frequência, o entendimento do sistema de frenagem é imprescindível para
a completa compreensão do sistema de comando da ponte rolante referência. O
circuito de potência do sistema de frenagem é apresentado na Figura 28.

Figura 28 - Circuito de potência do sistema de frenagem (Elevação)
Fonte: Fonte: Diagrama elementar da ponte rolante referência – Folha 23/38 (2002)

Basicamente o circuito é composto por um disjuntor termomagnético de 11-16A
(1Q2), um transformador de corrente 460/60-16V (1TC1), três fusíveis ultra-rápidos
de 50A (1F4/5/6), um contato NA do contator de potência 1KM2, uma ponte
retificadora de 50A/1200V (1V1), um contator temporizado de corrente continua 1KM1
e pelo freio propriamente dito.
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O freio pode ser entendido como um componente normalmente fechado, visto
que em condições normais ele permanece fechado, e quando há qualquer comando
de movimento da ponte rolante, ele abre e permite o movimento sem nenhum tipo de
resistência mecânica. Como dito anteriormente, quando há acionamento das
manetes, os contatores 1KA3 e 1KA4 são acionados e seus respectivos contatos NA
atuam como entradas digitais do inversor de frequência, que por sua vez possui uma
lógica interna que ao receber os sinais de movimento, imediatamente libera uma saída
digital que alimenta a bobina do contator auxiliar 1KA11, conforme apresentado na
Figura 26.
O contato auxiliar 1KA11 é um elemento intermediário na lógica de
acionamento do sistema de frenagem, sendo responsável pelo acionamento do
contator auxiliar 1KA1, que por sua vez aciona paralelamente os seguintes
componentes:


1KM1, que possui quatro contatos NA, sendo três responsáveis pelo
“fechamento” do freio (circuito de potência), e um responsável pelo
acionamento do sistema de refrigeração forçada;



1KA5, temporizador setado em cinco segundos responsável pelo
acionamento do contator de potência 1KM2.

O contator de potência 1KM2 elimina uma das fases do circuito de potência do
sistema de frenagem, visto que após magnetização, o freio consegue se manter
aberto com um nível de tensor menor, devido a desmagnetização do freio. Ou seja,
para o vencimento da magnetização do freio (NF) é necessária uma tensão de 60V
trifásica, e após abertura, o mesmo se mantém aberto apenas duas fases. Por
questões de segurança o contator 1KM1 possui um timer de 100 segundos, que corta
a alimentação do freio devido à alta temperatura atingida durante o processo de
desmagnetização do freio. Além disso, sempre que o sistema de frenagem está ativo,
o sistema refrigeração forçada permanece acionado, apenas sendo desligado
mediante atuação do disjuntor termomagnético 1Q1.
O diagrama elétrico do sistema de frenagem pode ser observado na Figura 29,
que por sua vez também apresenta o acionamento de um relé a partir da atuação do
termistor associado ao motor da elevação.
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Figura 29 - Lógica de funcionamento do sistema de frenagem
Fonte: Diagrama elementar da ponte rolante referência – Folha 24/38 (2002)

Dessa forma, o sistema funcional descrito ao longo desta subseção pode ser
resumido como a interação entre:


O circuito de acionamento dos movimentos, comandado a partir de uma
manente de movimento, intertravamentos e cumprimento de algumas
condições iniciais;



Circuito de controle do movimento que possui um inversor de frequência
que controla o movimento a partir da atuação de limites de curso e falhas
externas (ausência do sistema de refrigeração forçada e frenagem, por
exemplo);



Sistema de frenagem constituído de uma lógica própria de controle baseada
em temporizadores e relés auxiliares;



Circuitos auxiliares, como o acionamento do sistema de refrigeração
forçada e dispositivos sonoros e luminosos que indicam a movimentação de
carga suspensa.
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2.4.5 Detalhamento do Sistema de Direção e Translação

A concepção do funcionamento do sistema de direção e de translação é
basicamente a mesma, assim, ambos os movimentos serão explicados na mesma
subseção. De modo geral, a estrutura que rege o funcionamento destes sistemas é
muito parecida com a estrutura do sistema de elevação, por isso, e para evitar uma
redundância de explicação, alguns itens não serão explicados novamente, sendo
apenas citados, e quando houver diferenciação, se fará a explicação.
Diferentemente da elevação, o comando do movimento de direção e da
translação é dado numa única manete, que por sua vez possui quatro movimentos:


Direita e Esquerda: Comando do Carro, movimento de direção.



Frente e Ré: Comando da Ponte, movimento de translação:

O controle de velocidade dos movimentos segue a mesma lógica apresentada
na descrição do movimente de elevação. Ou seja, de acordo com a intensidade do
comando da manete, o potenciômetro instalado na base da mesma aumenta ou
diminui o nível de tensão que é direcionado ao inversor, e a partir de setpoints, o motor
atuará em três velocidades distintas. Apesar de possuir quatro movimentos, a
combinação binária de velocidade segue a mesma lógica da manete de elevação,
porém ao invés de termos dois contatores que determinam a direção do movimento,
teremos quatro contatores, sendo dois para a direção e dois para a translação.
Semelhantemente à elevação, para que o comando dos movimentos de direção
e de translação sejam habilitados, algumas condições devem ser satisfeitas:


O inversor de frequência do respectivo movimento não pode estar falha, o
que é representado pelo contator 2KA11 (direção) e 3KA11 (translação);



Os termistores associados ao motor 2M1 (direção) e 3M1/3M2 (translação)
não podem estar atuados, ou seja, a temperatura de operação dos motores
deve estar abaixo do setpoint do termistor. Para o movimento de direção a
condição é dada pelo contator 2KA9, e para o movimento de translação pelo
contator 3KA9.



Os fins de curso limites não podem estar ativos, sendo representados por
2SE1 (limite direção – esquerda), 2SD1 (limite direção – direita), 3SF1
(limite translação – frente) e 2SR1 (limite translação – ré).

As condições iniciais para cada movimento são apresentadas na Figura 30.
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Figura 30 - Lógica de comando do movimento de direção e translação
Fonte: Diagrama elementar da ponte rolante referência – Folha 29 e 33/38 (2002)

Na lógica apresentada na figura anterior fica ainda mais claro a semelhança
entre os movimentos de direção e de translação da ponte rolante referência. Isso
ocorre devido ao fato de ambos os movimentos possuírem infraestruturas parecidas,
sendo o movimento de direção dado sobre trilhos instalados nas vigas principais, e a
translação sobre trilhos instalados ao longo da viga caminho.
As entradas e saídas dos inversores de frequência são apresentadas nas
tabelas a seguir, porém, é importante lembrar que apesar do movimento de translação
possuir dois motores (3M1 e 3M2), existe um único inversor de frequência responsável
por realizar o controle dos mesmos.
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Segue o resumo de entradas e saídas do inversor de frequência do sistema de
direção do ponte rolante.
Tipo de Sinal Nomenclatura

Entrada

2SD2 e 2SE2

Entrada

2KA3

Entrada

2KA4

Descrição

Função/Origem

- 2SD2: Limite que força
desaceleração do Carro para
Limites
de
velocidade (direita).
desaceleração do
- 2SE2: Limite que força
Carro.
desaceleração do Carro para
velocidade (esquerda).
Comando
esquerda
Comando direita
Falhas
externas
relacionadas
ao
desarme
dos
disjuntores
termomagnéticos.
Controle
da
velocidade

a
1ª
a
1ª

Direciona o movimento do Carro para a
esquerda.
Direciona o movimento do Carro para a
direita.
- 2Q2: Indica sobrecarga ou curto
circuito no sistema de frenagem.
- 2Q3: Indica sobrecarga ou curto
circuito na refrigeração forçada.

Entrada

2Q3 e 2Q4

Entrada

2JS

Saída

2KA10

Libera freio

Saída

2KA11

Falha interna do Indica falhas internas do inversor de
inversor
de frequência definidas pelo fabricante
frequência.
e/ou pelo usuário.

Saída

C/L+ e C/L-

Unidade e resistor Dissipar energia cinética proveniente
de franagem
da frenagem.

Saída

T1, T2 e T3

Saída de potência

Dado pelo potenciômetro da manete
Inicia o processo de abertura do freio a
fim do movimento ocorrer sem o
resistência mecânica.

Potência do motor

Tabela 10 - Resumo de I/Os do inversor de frequência direção.
Fonte: Autoria própria

Semelhantemente ao movimento de direção, a Tabela 11 são apresentadas as
entradas e saídas do inversor de frequência relacionado ao controle dos motores do
sistema de translação da Ponte.
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Tipo de Sinal Nomenclatura

Descrição

Função/Origem

- 3SF3: Limite
desaceleração da
Limites
de
velocidade (frente).
desaceleração da
- 3SR3: Limite
Ponte.
desaceleração da
velocidade (ré).

que força
Ponte para

a
1ª

que força
Ponte para

a
1ª

Entrada

3SF3 e 3SR3

Entrada

3KA3

Comando frente

Direciona o movimento do Carro para a
frente.

Entrada

3KA4

Comando ré

Direciona o movimento do Carro para a
esquerda.

Falhas
externas
relacionadas
ao
desarme
dos
disjuntores
termomagnéticos.

- 3Q2: Indica sobrecarga ou curto
circuito no sistema de frenagem.
- 3Q3 e 3Q4: Indica sobrecarga ou
curto circuito na refrigeração forçada do
motores 3M1 e 3M2, respectivamente.

Controle
velocidade

Dado pelo potenciômetro da manete

Entrada

3Q2, 3Q3 e
3Q4

da

Entrada

3JS

Entrada

3F1 e 3F2

Devido a frequência dos movimentos,
Relés térmicos dos
somente os motores da translação
motores
possuem relés térmicos.

Entrada

3KA9

Rele que indica Semelhantemente à aplicação dos
atuação
dos reles
térmicos,
serve
como
termistores
dos redundância para proteção dos
motores.
motores de translação.

Saída

2KA10

Libera freio

Saída

2KA11

Falha interna do Indica falhas internas do inversor de
inversor
de frequência definidas pelo fabricante
frequência.
e/ou pelo usuário.

Saída

C/L+ e C/L-

Unidade e resistor Dissipar energia cinética proveniente
de frenagem
da frenagem.

Saída

T1, T2 e T3

Saída de potência

Inicia o processo de abertura do freio a
fim do movimento ocorrer sem o
resistência mecânica.

Potência do motor

Tabela 11 - Resumo de I/Os do inversor de frequência da translação.
Fonte: Autoria própria

Analisando as tabelas anteriores percebe-se a existência de fins cursos de
desaceleração, que são ausentes no sistema de elevação. Esses dispositivos estão
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instalados a cerca de 15 metros dos fins de curso limites, e a partir da atuação dos
mesmos, o equipamento apenas atua na primeira velocidade. Essa aplicação visa
antecipar o arrasto que tanto o Carro quanto a Ponte fazem no processo de frenagem.
A lógica de funcionamento do sistema de frenagem dos sistemas de direção e
de translação é exatamente a mesma explicada na subseção anterior (elevação), ou
seja, ao movimentar a manete de comando, o inversor de frequência recebe um sinal
digital correspondente ao sentido do movimento em questão e aciona uma saída
digital, que por sua vez acionará um rele intermediário (24V). Em seguida, um contato
NA deste rele intermediário aciona um contator auxiliar (115V) que ao ser acionado
dispara paralelamente dois contatores temporizados, um deles atua na potência do
freio do movimento, provocando a abertura e fechamento do mesmo, e o outro derruba
uma das fases da alimentação do freio, fazendo com que o freio se mantenha aberto
com uma tensão de 240V bifásica.
Dessa forma, pode-se entender que o sistema elétrico da ponte rolante
referência funciona a partir de três lógicas básicas:
1)

Lógica de acionamento dos movimentos;

2)

Lógica de controle dos movimentos, baseada no funcionamento de

inversores de frequência;
3)

Lógica de frenagem do sistema.

Além das lógicas básicas, o sistema elétrico também possui uma série de
circuitos e lógicas auxiliares, mas como se tratam de dispositivos de sinalização,
iluminação, tomadas e sirene não terão seu conteúdo aprofundados. Logo, visando
explicar o diagrama elétrico descrito ao longo desta seção de forma resumida,
elaborou-se o diagrama apresentado na Figura 31.
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Figura 31 - Diagrama resumo do sistema elétrico
Fonte: Autoria própria

Nas próximas seções serão apresentados os equipamentos de automação
industrial constituintes do projeto de atualização tecnológica de uma ponte rolante
proposto por este trabalho.

2.5 REDE PROFIBUS

Devido ao público alvo deste trabalho e pelos objetivos deste trabalho, os
equipamentos de automação industrial que serão apresentados nas próximas seções
não terão seu funcionamento detalhados, delimitando a explicação das características
que levaram à seleção dos mesmos como parte integrante do projeto de automação
proposto.
Segundo Lenz (2006), na automação industrial a comunicação entre
equipamentos é fundamental para que se faça o controle de um processo como um
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todo. Para este projeto optou-se por trabalhar com dois protocolos de comunicação: a
Ethernet Industrial, que será utilizada para externar os dados processados pelo CLP;
e o protocolo PROFIBUS DP, que será utilizado para a comunicação entre
equipamento no nível 1. Altus (2013), explica que o PROFIBUS é uma das formas
mais confiáveis para se estabelecer a comunicação entre dispositivos, visto que seu
funcionamento se baseia numa via de mão dupla, ou seja, no mesmo meio físico é
feito o envio e recebimento de pacotes de informações, e devido a sua concepção,
toda informação enviada é checada e acusado o recebimento da mesma. Somente
após a confirmação de envio que se pode fazer o envio ou recebimento de outro
pacote de informação.
Essa característica é fundamental para a comunicação de dispositivos
constituintes de um sistema crítico, como é o caso de uma ponte rolante, em que uma
eventual falha de comunicação pode levar a comandos indevidos e à graves
acidentes. Além dessa característica, o parque tecnológico no qual a ponte rolante
referência está inserida é concebido em sua maioria em PROFIBUS, de modo que há
disponibilidade do dispositivo em estoque, se domina o protocolo e caso seja
necessário incorporar um equipamento já existente, não será necessário a utilização
de adaptadores.
Assim, a rede PROFIBUS será o elo de comunicação entre todos os
dispositivos que serão apresentados nas próximas seções.
2.6 POSTO DE COMANDO DIGITAL

Como explicado na seção de detalhamento da ponte rolante referência, todo o
comando do equipamento é dado a partir de um posto de comando situado na cabine
de operação. E segundo o Grupo C + Tecnologia (2014), a concepção de um posto
comando digital passa pela centralização de todos os comandos em uma central, a
qual disponibilizará todos os comandos ao controlador do sistema conforme o
protocolo desejado. Para este trabalho, toda as saídas digitais do posto de comando
serão disponibilizadas para um CLP mediante o protocolo de comunicação explicado
anteriormente, a rede PROFIBUS.
Para o controle de uma ponte rolante, é necessário que o posto de comando
digital tenha no mínimo a configuração do apresentada na Tabela 12.
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Tipo

Qte.

Descrição

Função

S1

1

Manete de
translação.

S2

1

Manete de elevação

Realizar o comando
elevação do guincho.

By-pass dos limites da ponte
rolante, será devidamente
explicado
no
próximo
capitulo.

direção

e

Realizar comando de direção
do Carro, e de translação da
Ponte.
de

B18

1

Sobreposição de limites

S15 e S3

2

Giro tenaz
esquerda)

S14 e S4

2

Fecha e abre tenaz

S7

1

Liga/Desliga
ponte

B8

1

Teste de lâmpadas

S9

1

Liga/Desliga
passadiço

S22

1

Liga/Desliga Sirene

Aciona a sirene

B13

1

Emergência

Botão de emergência.

B19

1

Botão liga/desliga
rolante

H19

1

Liga/Desliga ponte rolante

LED
indicativo
de
equipamento energizado.

H2

1

Falha em curso

LED indicativo de alguma
falha.

H12

1

Emergência em curso

LED indicativo de botão de
emergência acionado.

(direita

e Giro em 360º de tenaz,
acessório de ponte rolante.
Abre e fecha os braços da
tenaz

iluminação Acionamento da iluminação
de trabalho.
Realiza
o
teste
de
funcionamento de todas as
lâmpadas.

iluminação Acionamento da iluminação
do passadiço.

ponte Botão de energização do
equipamento.

Tabela 12 - Comandos básicos do posto de comando digital
Fonte: Autoria própria, baseado no posto de comando selecionado para o projeto.

A nomenclatura adotada na Tabela 12 é a mesma apresentada na Figura 32,
na qual se apresenta o layout do posto de comando selecionado para este projeto de
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atualização tecnológica. Vale-se lembrar que sinais produzidos pelo posto de
comando serão devidamente explicados no próximo capítulo, quando se faz a
explicação do projeto proposto.

Figura 32 - Layout posto de comando digital
Fonte: Manual do posto de comando / C+ Tecnologia (2014)

Todos os comandos apresentados na Tabela 11 e na Figura 32 são
centralizados em remotas de saídas e entradas digitais, no posto de comando
selecionado, utilizam-se remotas digitais da MURR, sendo uma remota de entrada
digital (DI32), uma remota de saída digital (DO16) e uma remota de comunicação
(PROFIBUS DP). Na Figura 33 são apresentados tais remotas.

Figura 33 - Remotas do posto de comando digital
A: Remota de comunicação, B: Remota DI32, C: Remota DO16
Fonte: Manual do fabricante / MURR (2014)

As informações disponibilizadas pelas remotas do posto de comando digital
serão enviadas para o controlador do sistema, que por sua vez fará a tratativa dos
sinais de modo que se efetue o controle do equipamento. A seguir, será apresentado
o controlador adotado para este projeto de automação.
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2.7 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL

Os sinais gerados pelo posto de comando são direcionados pela rede
PROFIBUS até o controlador do sistema, e segundo Roggia (2016), controladores são
responsáveis por controlar processos industriais ou parte deles por meio de algoritmos
programáveis de controles específicos. Contudo, esses dispositivos não atuam
sozinhos, sendo necessário a utilização de outros agentes coadjuvantes, como
atuadores e sensores.
Zancan (2016) ainda afirma que existem diversos controladores aplicáveis no
ambiente industrial, como PIDs industriais, microcontroladores e os controladores
lógicos programáveis (CLPs). Para este projeto, devido à complexidade e ao números
de variáveis que se deseja controlar, optou-se por trabalhar com CLP, que segundo
Fernando (2017, p. 11), podem ser entendidos como “sistemas microprocessados que
executam funções de controle através de programas desenvolvidos pelo usuário”. Ou
seja, são executantes de tarefas pré-determinadas pelo usuário dotados de alt
precisão e capacidade de processamento. Dentre as vantagens em se utilizar um CLP
podemos citar:


Facilidade de programação;



Maior precisão dos processos;



Redução na periodicidade de manutenção;



Redução nos custos à longo prazo;



Análise e diagnósticos de falhas (EngProcess, 2018)2

Existe uma enorme gama de fabricantes de CLPs, porém devido ao contexto
em que a ponte rolante referência está inserida, para o projeto proposto será utilizado
o CLP da Siemens, especificamente da família SIMATIC. A escolha pelo CLP não foi
puramente técnica, visto que outras marcas também atenderiam a demanda em
questão, porém, o parque tecnológico referência em quase totalidade é baseado em
equipamentos Siemens. Consequentemente, a utilização da família SIMATIC S7 é
viável mesmo não sendo o equipamento mais barato do mercado, visto que não há
necessidade de cadastro de novos sobressalentes, e principalmente, já se tem o
completo domínio do hardware e do ambiente de programação.

2

Disponível em: < https://engprocess.com.br/o-que-e-clp/>. Acesso em outubro, 2018.
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O projeto de automação proposto utilizará o CLP S7-300, visto que este modelo
economiza espaço na instalação e apresenta um design modular, que oferece ao
usuário a possibilidade de criar projetos centralizados ou descentralizados. Além disso
sobressalentes para este modelo é de fácil aquisição (SIEMENS, 2018). O hardware
a ser especificado deverá conter os seguintes módulos:


Módulo de alimentação, responsável pela alimentação do sistema
(ARRUDA; SILVA; MORAES, 2017);



Módulo de processamento (CPU), quem executa o programa desenvolvido
pelo usuário (FERNANDO, 2017);



Módulos I/O, responsáveis pelo envio e recebimento dos sinais de entrada
e saída, podendo ser digitais (binários) ou analógicos (sinais com variação
de tensão e corrente) (ARRUDA; SILVA; MORAES, 2017).



Módulo de comunicação, que faz a comunicação do CLP com o mundo
externo, e Geralmente são utilizado módulos que contemplem a
comunicação via PROFIBUS/MPI, PROFINET e Ethernet (FERNANDO,
2017).

Basicamente o projeto será desenvolvido utilizando o a linguagem de
programação Ladder, visto que é uma linguagem universal e facilitará a intervenção
da equipe de manutenção. Porém, algumas funções, devido à complexidade, poderão
ser desenvolvidas no formato de lista de instruções.
De modo geral, o CLP receberá todos os sinais de campo (sensoriamento), e
cruzará esses sinais com o comando da ponte rolante. Esse cruzamento de
informações controlará os movimentos da ponte rolante conforme lógica estabelecida
pelo usuário. O CLP utilizará a rede PROFIBUS para enviar os sinais de comando
para os inversores de frequência e para o sistema supervisório implementado. Por
questões de segurança, todos os sinais relacionados a segurança do equipamento
terão redundância elétrica, ou seja, também serão enviados a partir de conexão
elétrica de 24V, tendo atuação garantida independentemente de eventuais falhas na
rede de comunicação.
Na próxima seção será apresentado os inversores de frequência constituintes
do projeto de atualização tecnológica preposto por este trabalho para a ponte rolante
referência.
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2.8 INVERSOR DE FREQUÊNCIA

Diferentemente do CLP, que faz o controle macro do sistema, o acionamento e
controle de motores elétricos é dado, na maioria dos casos, a partir de inversores de
frequência (WEG, 2016). Em manual desenvolvido pela WEG sobre motores de
indução alimentados por inversores de frequência (2016), a utilização destes
equipamentos traz uma série de vantagens ao sistema, como:


Controle a distância;



Redução de custos e eficiência energética;



Flexibilidade de produtividade, um mesmo inversor pode controlar mais de
um motor;

Além dos ganhos citados anteriormente, os inversores de frequência
possibilitam ao usuário utilizar diferentes técnicas de controle de velocidade dos
motores, o chamado controle escalar e controle vetorial. Ambos os controles serão
detalhados no próximo capitulo, visto que a técnica de controle variará de acordo com
o movimento em questão. Uma segunda característica determinante para a seleção
no inversor de frequência a ser aplicado no projeto é a possibilidade de se utilizar
blocos livres para programar falhas e controles personalizados. Mas por que colocar
em pauta a especificação de um novo inversor, visto que a pontes rolante referência
já possui inversor instalado? A resposta é respaldada pela obsolescência do inversor
aplicado atualmente.
Em 2010, a Siemens anunciou que não fabricaria mais o inversor de frequência
SIMOVERT MasterDrives, e que a partir de 2020 não teria mais sobressalentes ou
assistência técnica disponíveis. Visando essa mudança, e a proximidade do fim da
vida útil dos equipamentos instalados, este projeto também propõem a mudança dos
inversores de frequência utilizados no sistema.
O modelo escolhido para substituição do inversor aplicado foi o SINAMICS
G120C, que é o sucessor natural do SIMOVERT MasterDrives. Além de se manter o
controle do equipamento no mesmo fabricante, o que diminui o número de licenças
necessárias para softwares, o SINAMICS G120C se demostrou e economicamente
viável, e a partir da retirada dos SIMOVERT MasterDrives das pontes rolantes, será
possível a criação de um estoque de sobressalentes para os inversores SIMOVERT
MasterDrives instalados nas linhas de produção, postergando a migração dos
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inversores das linhas, o que evitará um alto investimento a curto prazo. Um dos
modelos do SINAMICS G120C é apresentado na Figura 34.

Figura 34 - Modelo do SINAMICS G120C
Fonte: Siemens (2018)

As potências e os modelos exatos serão apresentados no próximo capitulo,
juntamente com a explicação do tipo de controle de motor aplicado para cada
movimento. Até momento foram descritos todos os equipamentos relacionados ao
controle da ponte rolante, partindo desde o controle macro do sistema (CLP) até o
controle individual de cada sistema, dados pelos inversores de frequência. Monitorar
em tempo real todo esse sistema controle se demostra essencial para a efetividade
do projeto, e para isso será utilizado um sistema supervisório, que será apresentado
na próxima seção.

2.9 SISTEMA SUPERVISÓRIO

Os sistemas supervisórios, também conhecidos como SCADA (Supervisory
Control and Data Acquisition) ou HMI (Human Machice Interface), são sistemas
capazes de analisar, rastrear e monitorar em tempo real informações sobre o processo
produtivo em questão. Esse monitoramento é dado através de uma ampla rede de
sensoriamento que normalmente são instalados no sistema físico (NETO; SANTOS,
2017).
Mantendo o mesmo critério de seleção dos demais equipamentos, que foi
pautado pela disponibilidade, valor comercial e domínio da ferramenta de
programação, a HMI selecionada para este projeto foi a SIMATIC TP27 (Figura 35).
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Figura 35 - SIMATIC TP27
Fonte: Autoria própria

Mesmo tendo poucos recursos gráficos, e estando em processo de
descontinuação, a SIMATIC TP27 atende toda a necessidade que o projeto requer,
visto que a ideia de se desenvolver um sistema supervisório para uma rolante é de
informar à operação o real estado do equipamento, e de otimizar a atividade de
manutenção a partir de sinópticos e acesso remoto ao equipamento.
Todas as telas desenvolvidas para o sistema supervisório da ponte rolante
referência será devidamente apresentado no próximo capítulo. Apresentada a
concepção de um sistema supervisório, chega-se ao fim deste capitulo, que teve como
finalidade equalizar todos os leitores para o entendimento do projeto proposto. Podese dizer que o processo de revitalização de um equipamento se inicia a partir do
completo conhecimento do mesmo, e num segundo momento se trabalha na
especificação de novos dispositivos conforme as necessidades do identificadas. A
partir da especificação, se faz o desenvolvimento e o aperfeiçoamento individual de
cada frente do projeto, a fim de que se tenha o projeto de automação e controle do
respectivo sistema. Voltando para a realidade deste trabalho, esse projeto de
automação citado anteriormente será detalhado no próximo capítulo.
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3 PROJETO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PROPOSTO

Ao longo deste capítulo será apresentado o projeto de atualização tecnológica
para a ponte rolante descrita no capítulo anterior. Basicamente serão apresentadas
possíveis melhorias baseadas no princípio de funcionamento de equipamentos da
automação industrial que possam trazer ganhos ao sistema de comando e de controle
do equipamento em questão. A concepção e metodologia de funcionamento do projeto
pode ser entendida a partir do fluxograma apresentado na Figura 36.

Figura 36 - Fluxograma do projeto proposto
Fonte: Autoria propria

Inicialmente se fez uma profunda análise e estudo sobre o equipamento alvo
deste trabalho, as pontes rolantes. Buscando entender como é dado o funcionamento
de todo o sistema, e principalmente, como é o comportamento do equipamento além
dos manuais e diagramas. Ou seja, devido ao ambiente em que o equipamento está
aplicado, a operação do mesmo é diretamente afetada, e consequentemente, o
comportamento do sistema pode divergir quando comparado à manuais e diagramas
elétricos. Tendo entendimento da real demanda, optou-se por desenvolver o projeto
em três frentes de trabalho:
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Desenvolvimento do software de automação, braço do projeto no qual se
fez a migração do comando e controle da ponte rolante referência para o
prisma de controladores programáveis;



Desenvolvimento dos circuitos auxiliares relacionados às melhorias
propostas mediante aplicação de novos dispositivos e técnicas da
automação industrial;



Desenvolvimento do sistema supervisório, que busca oferecer à operação
e equipe de manutenção a real condição em que o ativo se encontra.

Por se tratar de um equipamento de alto risco associado à operação, o projeto
deve ser submetido a uma série de testes antes de ser homologado e implementado
para operação, o que justifica a necessidade da simulação do sistema em bancada, e
da realização de repetitivos testes físicos a fim de se garantir a confiabilidade e
integridade do projeto desenvolvido. Devido à complexidade do projeto proposto, esse
trabalho se limita em apresentar todo o sistema proposto e a funcionalidade de cada
disposto aplicado, bem como o resultado dos testes em bancada e os ganhos obtidos
a partir da implementação do projeto. Saindo do âmbito de organização do projeto, e
entrando na parte técnica, a Figura 37 traz a estrutura proposta por este trabalho para
o novo sistema de controle da ponte rolante referência.

Figura 37 - Estrutura do sistema proposto
Fonte: Autoria própria

A figura central do sistema proposto é o CLP, que receberá além dos comandos
concebidos via PROFIBUS do posto de comando, os sinais de todo o sensoriamento
aplicado em campo. Internamente, o CLP faz a tratativa de todos os sinais e quando
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são satisfeitos todas as condições necessárias e de segurança, o CLP replica os sinais
de comando para os inversores, que por sua vez, farão o controle dos movimentos da
ponte rolante. O CLP ainda possui a função de externar os sinais do sistema, ou seja,
ele permite a visualização e comando do sistema fora da malha fechada com que o
sistema proposto fora concebido. Para que essa função seja possível, é necessário o
emprego de uma rede Ethernet, a fim de que seja feita a comunicação entre o CLP e
uma estação de trabalho.
Paralelamente ao sistema de comando e controle do equipamento, existe um
sistema supervisório que permite ao operador alguns comandos, mas que possui
como principal funcionalidade, a indicação de falhas e status de todo o sensoriamento
instalado na ponte rolante.
Nas próximas seções o projeto de atualização tecnológica será apresentado de
forma mais detalhada. Inicialmente se fará uma explicação mais detalhada do posto
de comando digital. Entendido como será dado o comando do equipamento, é
possível explicar o software de automação desenvolvido, que propõe a substituição
do comando baseado em contatores para um comando digital. Em seguida, serão
explicadas as melhorias pontuais feitas ao sistema como um todo, seja visando maior
segurança do equipamento ou até mesmo maior disponibilidade e flexibilidade. Após
essas explicações, apresenta-se o sistema supervisório desenvolvido, e por fim, se
faz uma análise dos ganhos e de viabilidade quanto a implementação do projeto.

3.1 SINAIS DO POSTO DE COMANDO DIGITAL

Diferentemente da seção em que o posto de comando digital foi apresentado,
ao longo desta seção será apresentado como é feita a tratativa dos sinais gerados
pelo posto de comando e como os mesmos são direcionados para o CLP. Os sinais
originados pelo posto de comando não são considerados para a especificação do
hardware a ser montado visto que a comunicação entre posto de comando e CLP será
realizada via PROFIBUS, o que não impactará na especificação dos módulos de
entradas e saída do CLP. A Tabela 13 apresenta os I/Os do posto de comando, o
intuído é apresentar quais sinais são encaminhados para o CLP através da remota
digital da MURR.
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Sistema

ID do Sinal
I2.4
I2.5
I2.6

Comandos
Gerais

I2.7
I3.7
I4.6
I3.0
I3.1
I3.2

Sistema de
Elevação

I3.3
I3.4

I3.5

I0.0

Sistema de
Translação

Tipo de Acionamento

Descrição
Liga e desliga a iluminação da
Chave seletora NA com retenção
ponte rolante (trabalho).
Botão pulsador NA

Realizar o teste das lâmpadas .

Chave seletora NA com retenção
Pedal XPE—M110
Botão pulsador cogumelo NF

Aciona as luminárias do
passadiço da ponte rolante
Aciona a sirene para indicar
movimento do equipamento
Aciona a emergência

Chave seletora NA com retenção Liga e desliga a ponte rolante
Elevação no ponto zero,
Manete parada
condição de partida, indica
manete posição na zero
Movimento de elevação para
Manete direcionada para baixo
baixo na 1ª velocidade
Movimento de elevação para
Manete direcionada para cima
cima na 1ª velocidade
Bit 0 de controle de velocidade,
Nível de direcionamento do
lógica para implementar 2ª, 3ª e
manete
4ª velocidade da elevação
Bit 1 de controle de velocidade,
Nível de direcionamento do
lógica para implementar 2ª, 3ª e
manete
4ª velocidade da elevação
Sensor homem morto, que deve
Sensor capacito no próprio
estar atuado para liberar
manete
movimento
Translação
ponto
zero,
Manete parada
condição de partida, indica
manete posição na zero

I0.1

Manete direcionada para frente Movimento de translação para
(cima)
frente na 1ª velocidade

I0.2

Manete direcionada para trás Movimento de translação para
(baixo)
trás na 1ª velocidade

I0.3

Nível de
manete

direcionamento

do

I0.4

Nível de
manete

direcionamento

do

I0.5

Sensor
manete

capacito

no

próprio

Bit 0 de controle de velocidade,
lógica para implementar 2ª, 3ª e
4ª velocidade da translação.
Bit 1 de controle de velocidade,
lógica para implementar 2ª, 3ª e
4ª velocidade da translação
Sensor homem morto, também
utilizado como condição para a
direção do carro
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I1.0
I1.1
Sistema de
Direção

I1.2

Manete parada
Manete direcionada para frente
(cima)
Manete direcionada para trás
(baixo)

I1.3

Nível de
manete

direcionamento

do

I1.4

Nível de
manete

direcionamento

do

O1.0
Saídas
Externas

O1.1

Saída digitais enviadas pra o CLP
via cabo (24V).

Direção ponto zero, condição de
partida, indica manete posição
na zero
Movimento de direção para
direita na 1ª velocidade
Movimento de direção para
esquerda na 1ª velocidade
Bit 0 de controle de velocidade,
lógica para implementar 2ª, 3ª e
4ª velocidade da direção.
Bit 1 de controle de velocidade,
lógica para implementar 2ª, 3ª e
4ª velocidade da direção
Sinal de acionamento da
emergência.
Sinal de liga/desligada a ponte
rolante.

Tabela 13 - I/Os de acionamentos gerais
Fonte: Autoria própria – Releitura I/Os do posto de comando digital

A remota com as saídas digitais é apresentada na Figura 38.

Figura 38 - Representação da remota do posto de comando digital
Fonte: Autoria propria

Uma grande diferença do posto de comando digital em relação ao posto de
comando original é a forma com que é feito o controle da velocidade, já que a manete
do posto de comando digital não possui um potenciômetro como saída. O controle de
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velocidade é dado a partir da combinação binária entre dois bits de acordo com o tipo
movimento acionado, conforme relação da Tabela 14.
BIT
Sentido
1
Direita
1
Frente
1
Desce
1
Sem movimento
0
0
Esquerda
0
Ré
0
Sobre
0
Tipo de
movimento

BIT 1

BIT 0

Descrição

0
0
1
0
0
0
0
1
1

0
1
1
1
0
0
1
0
1

1ª Velocidade
2ª Velocidade
3ª Velocidade
4ª Velocidade
Equipamento parado
1ª Velocidade
2ª Velocidade
3ª Velocidade
4ª Velocidade

Tabela 14 - Controle velocidade digital
Fonte: Autoria própria

A Tabela 14 foi elaborada conforme combinação feita pelo próprio diagrama
elétrico do posto de comando, como pode ser observado na Figura 39.

Figura 39 - Controle de velocidade do posto de comando digital
Fonte: Diagrama elétrico do posto de comando – C+ Tecnologia (2014)
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O posto de comando não realiza o controle da velocidade propriamente dito,
ele apenas envia a combinação apresentada na Tabela 14 para o CLP via PROFIBUS,
onde os sinais de velocidade são tratados e enviados para o inversor. A lógica de
controle de velocidade desenvolvida no CLP é apresentada na próxima seção, onde
se faz o detalhamento do programa de automação dos movimentos desenvolvido.
3.2 PROGRAMA DE AUTOMAÇÃO DOS COMANDOS

A automação de qualquer sistema não pode ser entendida somente como a
aplicação de um CLP, mas como a elaboração de todo um projeto que envolve
sensoriamento, supervisão e controle do processo em questão. Porém, o CLP atua
como protagonista de um projeto de automação, uma vez que é nele que se
desenvolve toda a lógica e se faz a tratativa dos sinais de campo. Nesse contexto,
nesta seção será apresentado o programa de automação dos comandos que propõe
a substrução do comando e controle da ponte rolante referência. Serão explicados o
hardware e estrutura de programação adotados, a forma com que é dado o comando
dos movimentos e toda a lógica desenvolvida para a substituição do sistema de
comando.

3.2.1 Hardware, Lista de I/Os e Estrutura do Programa

Antes de entrar no mérito da programação, é necessário entendermos o
hardware proposto por este trabalho, porém, não é possível a especificação de
qualquer hardware sem o levantamento de todas as entradas e saídas existentes no
sistema em questão. Diferentemente dos sinais gerados pelo posto de comando e
enviados para o CLP via PROFIBUS, os sinais utilizados para a especificação do
hardware correspondem aos sinais de sensores instalados na ponte rolante, e são
enviados ao CLP via condutores elétricos à 24V. Tais entradas são apresentadas na
Tabela 15.
ID do Sinal

Origem do Sinal

Descrição do Sinal

I0.0

Falha externa 1 – Elevação
Disj. Termomagnético do freio

Atua quando há curto-circuito ou
sobre
corrente
no
circuito
frenagem.
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I0.1
I0.2
I0.3
I0.4
I0.5
I0.6

I0.7
I1.0
I1.1
I1.2
I1.3
I1.4
I1.5

I1.6

I1.7

I2.0
I2.1

Falha externo 2 – Elevação
Disj.
Termomagnético
do
sistema
de
refrigeração
forçada.
Falha externa 3 – Elevação
Sensor de temperatura
Fim de curso de limite superior
do movimento de elevação
Fim de curso de limite inferior
do movimento de elevação

Atua quando há curto-circuito ou
sobre corrente no sistema de
refrigeração forçada.

Atua quando o setpoint de
temperatura do motor é atingido.
Atua
quando
deslocamento
superior máximo é atingido.
Atua quando deslocamento inferior
máximo é atingido.
Atua quando o fim de curso
Fim de curso rotativo de
mecânico de emergência é
emergência de elevação
atingido.
Atua quando há curto-circuito ou
Falha externa 1 – Direção
sobre
corrente
no
circuito
Disj. Termomagnético do freio
frenagem.
Falha externo 2 – Direção
Atua quando há curto-circuito ou
Disj.
Termomagnético
do
sobre corrente no sistema de
sistema
de
refrigeração
refrigeração forçada.
forçada.
Falha externa 3 – Direção
Atua quando o setpoint de
Sensor de temperatura
temperatura do motor é atingido.
Fim de curso desaceleração Limite de velocidade para a direção
Carro - Direita
no sentido da direita.
Fim de curso desaceleração Limite de velocidade para a direção
Carro - Esquerda
no sentido da esquerda.
Atua
quando
deslocamento
Fim de curso de limite
máximo do Carro para a direita é
Carro - Direita
atingido.
Atua
quando
deslocamento
Fim de curso de limite
máximo do Carro para a direita é
Carro - Esquerda
atingido.
Atua quando há curto-circuito ou
Falha externa 1 – Translação
sobre
corrente
no
circuito
Disj. Termomagnético do freio
frenagem.
Falha externo 2A – Translação
Atua quando há curto-circuito ou
Disj.
Termomagnético
do
sobre corrente no sistema de
sistema
de
refrigeração
refrigeração forçada.
forçada lado barramento
Falha externo 2B – Translação
Disj.
Termomagnético
do Atua quando há curto-circuito ou
sistema
de
refrigeração sobre corrente no sistema de
forçada lado oposto ao refrigeração forçada.
barramento
Atua quando o setpoint de
Falha externa 3 – Translação
temperatura de um dos motores é
Sensor de temperatura
atingido.
Fim de curso desaceleração Limite de velocidade para a
Ponte - Ré
translação no sentido de ré.
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I2.2
I2.3
I2.4
I2.5
I2.6
I2.7
I3.0
I3.1
I3.2
I3.3
I3.4
I3.5
I3.6

Fim de curso desaceleração Limite de velocidade para a
Ponte – Frente
translação no sentido para frente.
Atua
quando
deslocamento
Fim de curso de limite
máximo da Ponte para a traz é
Ponte - Ré
atingido.
Atua
quando
deslocamento
Fim de curso de limite
máximo da Ponte para frente é
Ponte - Frente
atingido.
Feedback sensor freio aberto Atua quando o sensor indutivo
da elevação
percebe a abertura do freio.
Sensor anticolisão da Ponte de Atua quando a ponte entra na zona
primeira velocidade, lado A da morta, operando apenas na
viga principal.
primeira velocidade.
Sensor anticolisão da Ponte de Atua quando a Ponte entra na zona
parada total lado A da viga morta, e atingiu zona segura
principal.
máxima.
Sensor anticolisão do Carro
Atua o Carro entra na zona morta.
Sensor anticolisão da Ponte de Atua quando a ponte entra na zona
primeira velocidade lado B da morta, operando apenas na
viga principal.
primeira velocidade.
Sensor anticolisão da Ponte de Atua quando a Ponte entra na zona
parada total lado B da viga morta, e atingiu zona segura
principal..
máxima.
Sinal de atuação do relé de
Relé de segurança
segurança.
Falha interna do inversor de
elevação
Indicativo de falha interna nos
Falha interna do inversor de inversores, e por se tratar de
direção
segurança, é feita a redundância
Falha interna do inversor de via condutor elétrico à 24V.
translação
Tabela 15 - Lista de I/Os da ponte rolante referência
Fonte: Autoria propria

A partir do levantamento do sensoriamento instalado da ponte rolante
referência chega-se à conclusão que o sistema em questão possui 28 sinais de
entradas digitais. Logo, é possível especificar o CLP para a aplicação. E conforme
explicado na seção anterior, o CLP escolhido é o S7-300 da Siemens, e, basicamente,
o hardware é composto pelos seguintes módulos:


Fonte de Alimentação OS 307, 120/230V AC, 24V DC, 10A;



CPU 315-2 DP;



CP343-1 – Industrial Ethernet;



Entrada Digital 32DI, 24V DC;



Saída Digital 32DO, 24V DC.
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O hardware montado é apresentado na Figura 40.

Figura 40 - Hardware S7-300
Fonte: Autoria própria (STEP 7)

Escolheu-se pelo desenvolvimento de um programa particionado, no qual todo
o programa é dividido em blocos, onde cada bloco contém uma lógica específica para
dispositivos ou tarefas, e as informações contidas no OB1 determinam a ordem de
execução dos blocos. Os tipos de blocos utilizados ao longo da programação são:


Bloco de Organização (OB): Compõem a interface entre o sistema
operacional e o programa do usuário. O programa inteiro pode ser
armazenado no OB1, o qual é ciclicamente



Bloco de Função (FB): É uma função ou sequência de comando
armazenados em um bloco lógico, onde os parâmetros podem ser
arquivados em uma memória, sob a forma de blocos de dados instance.
Dessa forma, são ideais para serem reutilizas no programa quando
necessário.



Funções (FC): Tem função semelhante ao FB, se diferenciando pelo fato de
não ser dignada nenhuma área de memória.



Função de Sistema (SFC): Função pré-programada e testada que é
integrada na CPU. Entre essa funções temos: setar parâmetros dos
módulos, comunicação de dados, função de cópias e etc. Este tipo de
função pode ser chamada por um programa, porém não fará parte dele, ou
seja, não ocupa memória de trabalho

Resumidamente, o software possui os seguintes blocos de programação:
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Nomenclatura
OB1
FB1
FB2
FB3
FB7
FB8
FB9
FB15
FB22
FC40
SFC13
SFC14
DB1
DB2
DB3
DB7
DB8
DB9
DB20
DB23
DB29
DB30
DB31

Função
Bloco cíclico responsável pela chamada das funções,
e ordem de execução do programa.
Bloco de comando da elevação
Bloco de comando da direção
Bloco de comando da translação
Bloco de alarmes da elevação
Bloco de alarmes da direção
Bloco de alarmes da translação
Bloco de sinópticos
Bloco de liga e desliga o equipamento
Comunicação do CLP com o inversor
Bloco de dados do comando de elevação.
Bloco de dados do comando de direção.
Bloco de dados do comando de translação.
Bloco de dados de geração dos alarmes da elevação.
Bloco de dados de geração dos alarmes da direção.
Bloco de dados de geração dos alarmes da
translação.
Bloco de dados do sinóptico do sistema
Bloco de geração de alarmes
Bloco de dados relacionados ao liga e desliga ponte
Bloco de dados para troca de dados com a HMI
Bloco de dados de eventos da HMI
Tabela 16 - Blocos do software proposto
Fonte: Autoria própria

Toda a programação foi desenvolvida em Ladder, visando a facilidade de
entendimento do programa, visto que o Ladder é uma linguem universal e de domínio
da equipe de manutenção.
A partir da especificação do hardware, do mapeamento de I/Os e da técnica de
programação adotada pra o programa de automação dos comandos da ponte, é
possível o detalhamento do software desenvolvido.

3.2.2 Condições Iniciais

Como explicado no capítulo anterior, para operar a ponte rolante uma série de
condições iniciais devem ser satisfeitas. Originalmente essas condições são
intertravadas eletricamente por contatores e relés, porém, a partir da utilização do
CLP, desenvolveu-se um bloco com a função de verificação de todas as condições.
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As condições para que ponte seja liga são apresentadas na Tabela 17.
Condição
1
2
3
4
5
6

Descrição
Botão liga/desliga ponte deve ser acionado.
Manete de comando da elevação não pode estar
acionada.
Manete de comando da direção não pode estar
acionada.
Manete de comando da translação não pode estar
acionada.
Fim de curso de emergência da elevação não pode etar
acionado
Botão de emergência não pode estar acionado.
Tabela 17 - Condições para ligar a ponte
Fonte: Autoria própria

Transcrevendo essas condições para verificação no CLP durante a execução
do OB1, elaborou-se uma lógica que compara se alguma manete está ativa com o
status botão liga/desliga, botão de emergência e fim de curso de emergência da
elevação. Como todo software foi simulado, utilizou-se de memórias internas para
simular o acionamento de sensores e sinais externos ao programa desenvolvido.
Dessa forma, a lógica desenvolvida é apresentada na Figura 41.

Figura 41 - Lógica condições para ligar ponte
Fonte: Autoria própria
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A verificação de manete parada é feita na FB de alarmes do respectivo
movimento, na qual é verificado se nenhum dos quatros bits relacionados ao
movimento está acionado (2 bits de direção do movimento, bit 0 da velocidade e bit 1
da velocidade), como pode ser observado da Figura 42.

Figura 42 – Verificação de manete parada
Fonte: Autoria própria

A Figura 43 apresenta a lógica (FB22) de verificação das condições antes do
botão liga/desliga ponte ser acionado.

Figura 43 - Lógica liga/desliga antes da validação
Fonte: Autoria própria
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Caso todas as condições sejam feitas e o botão liga/desliga ponte rolante for
acionado, a mesma é ligada e os movimentos são habilitados. Como todo o programa
foi simulado, criou-se um botão que simula o liga/desliga do ponto de comando, que
tem seu status indicado pelo acionado da memória denominada “#STATUS_ON_OF”.
Na Figura 44 é apresentada a lógica após todas as condições satisfeitas.

Figura 44 - Lógica liga/desliga depois da validação
Fonte: Autoria própria

O bloco de armazenamento de dados utilizado pela FB22 é o DB29, conforme
apresentado na Figura 45.

Figura 45 - DB29 (liga e desliga ponte)
Fonte: Autoria própria

A ponte rolante estando ligada, os movimentos estão habilitados. A seguir será
explicado como foi desenvolvido o comando dos movimentos da ponte rolante através
do CLP.

83

3.2.3 Programa de Comando dos Movimentos

Todo o comando da ponte é dado a parir da execução do OB1, onde a cada
ciclo de escaneamento (“scan”) é feita a verificação dos sinais associados a cada
movimento. A verificação e tratativa do sinais é feita em três diferentes FB’s:


FB1, comando de elevação;



FB2, comando de direção;



FB3, comando de translação.

Como a programação foi desenvolvida em um software especifico para a
programação de CLP, torna-se estruturalmente inviável para o trabalho a
apresentação na integra da programação desenvolvida, por isso ao longo desta seção
deste capitulo é explicada a lógica implementada na programação do comado, visto
que a partir do entendimento da lógica é possível a reprodução da programa, Todo o
programa desenvolvido pode ser visto nos Anexos deste trabalho.
A estrutura e lógica de programação é a mesma para todos os movimentos,
por isso, a explicação da lógica de comando dos movimentos será dada a partir do
movimento de translação da Ponte.
Dentro do OB1 foi criado um bloco de programação para cada movimento, nos
quais são recebidos os sinais de sentido do movimento em questão, os bits de controle
velocidade, os sinais relativos ao sensoriamento externo de cada movimento e os
setpoints das quatro velocidades que serão encaminhados para o inversor. O bloco
referente ao comando de translação é apresentado na Figura 46.
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Figura 46 - Bloco de comando da translação
Fonte: Autoria própria

Como não há de fato a aquisição externa dos sensores relacionados ao
movimento, utilizou-se de memórias internas no CLP para simular a atuação dos
sensores. Pelo fato da explicação dos blocos de comando estar sendo baseada no
movimento de translação, é através do FB3 que se explicará toda a tratativa feita nos
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sinais relacionados ao controle de movimento através de um CLP. Todos os FB’s
possuem três saídas:


Setpoint de velocidade do movimento, podendo assumir 4 valores distintos;



Sentido 1 do movimento em questão, para o FB3: frente;



Sentido 2 do movimento em questão, para o FB3: trás.

Se todas as condições para o movimento em questão forem satisfeitas,
automaticamente o movimento deve ser habilitado na primeira velocidade. Ou seja,
saindo da velocidade zero não é possível iniciar o movimento em uma velocidade que
não seja a primeira. O acionamento do movimento de translação a partir da velocidade
zero é apresentado na Figura 47.

Figura 47 - Lógica de setpoint de primeira velocidade
Fonte: Autoria própria

O setpoint da translação em primeira velocidade acontece quando é dado o
comando para frente ou para trás e seus respectivos fins de curso deslocamento
máximo não estão acionados. Ou seja, caso seja dado o comando de movimento para
frente, o fim de curso de deslocamento máximo para frente não poderá estar acionado.
Além disso, outras condições devem ser satisfeitas para que o setpoint de primeira
velocidade seja ativo:


A emergência do sistema não pode estar acionada;



O inversor de translação não pode estar em falha;



Nenhuma das outras três velocidades podem estar ativas, o que garante a
redução até a 1ª velocidade aconteça gradualmente. Na lógica, essas
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condições são representadas pelo acionamento de ”#BLOQ_MOV1_1”,
”#BLOQ_MOV1_2” e”#BLOQ_MOV1_3”, que são acionados quando a 2ª,
3ª e 4ª velocidades estão acionadas, respectivamente.


Nenhum alarme que pare o movimento de translação pode estar acionado,
indicado por “AL_2_TRS”;



Nenhum alarme que pare o equipamento como um todo pode estar
acionado, indicado por “AL_3_ELV”;

A forma com que o gerenciamento de alarme foi estruturado será apresentado
na próxima subseção. Logo, quando satisfeitas todas as condições a saída do bloco
que determina a velocidade do movimento, “Setpoint_out”, recebe “Setpoint_1”, que
por sua está setado para 20% da velocidade máxima de deslocamento.
Prevendo que durante o acionamento do movimento de translação o operador
o equipamento perceba que o movimento de translação foi dado de forma incorreta, é
feito o reset automático do “Setpoint_out” a partir da volta da manete de comando da
translação para a posição zero. Além disso, se durante o processo de acionamento
do movimento qualquer uma das condições necessárias não sejam atendidas,
também é realizado o reset automático do “Setpoint_out”, como pode ser percebido
na Figura 48.

Figura 48 - Reset de "Setpoint_out" durante acionamento da 1ª velocidade
Fonte: Autoria própria

87

Garantido que o movimento de translação será iniciado em primeira velocidade,
determina-se o sentido do movimento. Para isso, a saída da FB3 que determina o
sentido, “#Frente_out” ou “#Tras_out”, deverá ser acionada conforme movimento dado
pela manete de comando. A determinação do sentido de movimento é apresentada
na lógica contida na Figura 49.

Figura 49 - Lógica de determinação do sentido de translação
Fonte: Autoria própria

Independentemente do sentido, o movimento de translação continuará ativo em
primeira velocidade até que seja dado o comando de parada de movimento (manete
de comando da posição zero), ou até que sejam acionadas as próximas velocidades.
Garantido o acionamento do movimento em primeira velocidade, o aumento de
velocidade não precisa ser necessariamente gradual.
O aumento de velocidade é baseado na substituição do valor da saída
“Setpoint_out”, que até momento assumindo o valor de “Setpoint_1” (20% da
velocidade máxima). Os valores que podem assumidos por “Setpoint_out” são:


50% da velocidade máxima, “Setpoint_2”;



75% da velocidade máxima, “Setpoint_3”;



100% (velocidade máxima), “Setpoint_4”.

A mudança de velocidade será explicada a partir do acionamento da segunda
velocidade. Para que aconteça a mudança de velocidade, todas as condições
necessárias para o acionamento do movimento de translação devem continuar sendo
cumpridas, e a manete de comando deve permanecer acionada. No acionamento da
segunda velocidade, uma nova condição deve ser satisfeita: o fim de curso de redução
de velocidade não pode estar acionado. Satisfeitas todas as condições, é disparado
um timer de 5 segundos, que garante que o acionamento da segunda velocidade foi
intencional, e que a carga está estabilizada após sair da inercia do repouso. O
acionamento unicamente, e exclusivamente, da segunda velocidade é garantido pela
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combinação binária dos bits de controle de velocidade (“#cmd_BIT0” e “#cmd_BIT1”),
conforme apresentado na Tabela 14. A lógica desenvolvida em Ladder para o
acionamento da segunda velocidade é apresentada na Figura 50.

Figura 50 - Lógica de acionamento da segunda velocidade
Fonte: Autoria própria

O acionamento da terceira e quarta velocidade acontece de forma análoga ao
acionamento da segunda velocidade, apenas sendo acrescido a garantia de que a
carga está estável (“#GARANTE_VEL1”), e alterando os status dos bits de controle
velocidade conforme relação apresentada na Tabela 14.
Por questões de segurança, todos os movimentos são intertravados entre si,
ou seja, não é possível o acionamento de dois movimentos ao mesmo tempo. E
independentemente do movimento que está acionado, quando o botão de emergência
é acionado, todos os movimentos são interrompidos. Como a parada de emergência
funciona será devidamente explicado na seção que explica os novos dispositivos
propostos por este projeto.
Como pode ser percebido pela lógica de comando dos movimento, existem
ações que acionam alarmes e, consequentemente, impactam nos movimentos, seja
bloqueando apenas um dos sistemas funcionais, ou bloqueado toda a operação do
equipamento. Na próxima seção será explicado como é feito o gerenciamento de
alarmes do programa de automação proposto.
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3.2.4 Alarmes

Apesar do CLP oferecer maior confiabilidade para o comando da ponte rolante
quando comparado ao comando baseado no acionamento de contatores e relés, o
grande diferencial de se utilizar um sistema de controle de movimento digital para uma
ponte rolante é a possibilidade de se desenvolver um gerenciamento de alarmes que
informe ao usuário tudo que está acontecendo durante a operação do equipamento.
O sistema de gerenciamento de alarme proposto por este trabalha é baseado
na perda dos sinais do sensoriamento da ponte rolante, e também de movimentos
indevidos. Logo, possui quatro níveis:


Nível 0: Mensagens que indicam ao usuário comandos inválidos, não
provocando qualquer alteração nas condições do equipamento;



Nível 1: Alarmes que apenas indicam a perda de sinais que não levam à
parada do equipamento, tendo um caráter apenas informativo ao usuário;



Nível 2: Alarmes que provocam a parada apenas do sistema funcional em
questão, bloqueando o movimento e informando ao usuário, de modo que
apenas permite a retomada do sistema funcional em questão após
regularização da origem do alarme;



Nível 3: Alarmes que provocam a parada total do equipamento, e que
condicionam o mesmo para as condições iniciais, e só permitindo a
retomada dos movimento após regularização da origem do alarme.

Antes de explicar como funciona a geração de alarmes, optou-se por
apresentar a classificação realizada quanto aos níveis de alarmes. Assim, a Tabela
17 apresenta os eventos relacionados aos alarmes de “Nível 0”.
Nº

Origem

1

Elevação – FB7

2

Elevação – FB7

3

Elevação – FB7

4

Elevação – FB7

5

Direção – FB8

6

Direção – FB8

Descrição do Alarme
Comando inválido 1: Tentativa de direcionar o
Carro para direita enquanto elevação ativa.
Comando inválido 2: Tentativa de direcionar o
Carro para esquerda enquanto elevação ativa.
Comando inválido 3: Tentativa de direcionar a
Ponte para frente enquanto elevação ativa.
Comando inválido 4: Tentativa de direcionar a
Ponte para trás enquanto elevação ativa.
Comando inválido 1: Tentativa de direcionar a
Ponte para frente enquanto direção ativa.
Comando inválido 2: Tentativa de direcionar a
Ponte para trás enquanto direção ativa.

Endereçamento
DB23.DBX0.6
DB23.DBX0.7
DB23.DBX3.0
DB23.DBX3.1
DB23.DBX14.0
DB23.DBX14.1
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7

Direção – FB8

8

Direção – FB8

9

Translação – FB9

10

Translação – FB9

11

Translação – FB9

12

Translação – FB9

Comando inválido 3: Tentativa de direcionar o
Guincho para cima enquanto direção ativa.
Comando inválido 4: Tentativa de direcionar o
Guincho para baixo enquanto direção ativa.
Comando inválido 1: Tentativa de direcionar o
Carro para direita enquanto translação ativa.
Comando inválido 2: Tentativa de direcionar o
Carro para esquerda enquanto translação ativa.
Comando inválido 3: Tentativa de direcionar o
Guincho para cima enquanto translação ativa.
Comando inválido 4: Tentativa de direcionar o
Guincho para baixo enquanto translação ativa.

DB23.DBX14.2
DB23.DBX14.3
DB23.DBX8.6
DB23.DBX8.7
DB23.DBX11.0
DB23.DBX11.1

Tabela 18 - Lista de alarmes de nível zero
Fonte: Autoria própria

Já os alarmes de Nível 1 são aqueles que não impendem nenhum movimento,
mas que apenas indicam alguma irregularidade no equipamento que deve ser
corrigida, e estão apresentados na Tabela 19.
Nº

Origem

1

Elevação – FB7

2

Direção – FB8

3

Translação – FB9

4

Translação – FB9

Descrição do Alarme
Falha externa 2: Disjuntor termomagnético
sistema de refrigeração forçada acionado.
Falha externa 2: Disjuntor termomagnético
sistema de refrigeração forçada acionado.
Falha externa 2A: Disjuntor termomagnético
sistema de frenagem acionado, motor 3M1.
Falha externa 2B: Disjuntor termomagnético
sistema de frenagem acionado, motor 3M2.

Endereçamento
do
do
do
do

DB23.DBX1.2
DB23.DBX15.0
DB23.DBX9.2
DB23.DBX9.3

Tabela 19 - Lista de alarmes de nível 1
Fonte: Autoria própria

Os chamados alarmes de Nível 2 bloqueiam o acionamento apenas do sistema
funcional de origem da causa do alarme, e os eventos geradores desses alarmes são
apresentados ao longo da Tabela 20.
Nº

Origem

1

Elevação – FB7

2

Elevação – FB7

3

Elevação – FB7

4

Elevação – FB7

Descrição do Alarme
Endereçamento
Homem-morto elevação: Atua quando o operador
não está com a mão sobre a manete, de elevação
DB23.DBX1.5
de modo que o sensor capacitivo não esteja
acionado.
Falha externa 1: Disjuntor termomagnético do
DB23.DBX1.3
sistema de frenagem acionado.
Falha externa 3: Termistor do motor de elevação
DB23.DBX1.4
acionado.
Indicativo de fim de curso de limite superior
DB23.DBX1.0
acionado.
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5

Elevação – FB7

6

Direção – FB8

7

Direção – FB8

8

Direção – FB8

9

Direção – FB8

10

Direção – FB8

11

Direção – FB8

12

Direção – FB8
Translação – FB9

13

Translação – FB9

14

Translação – FB9

15

Translação – FB9

16

Translação – FB9

17

Translação – FB9

18

Translação – FB9

19

Translação – FB9

20

Translação – FB9

21

Translação – FB9

22

Translação – FB9

23

Translação – FB9

Indicativo de fim de curso de limite inferior
acionado.
Indicativo de fim de curso de deslocamento limite
para direita do Carro acionado.
Indicativo de fim de curso de deslocamento limite
para esquerda do Carro acionado.
Falha externa 1: Disjuntor termomagnético do
sistema de frenagem acionado.
Falha externa 3: Termistor do motor de direção
acionado.
Indicativo de fim de curso de desaceleração
durante o deslocamento para direita do Carro
acionado.
Indicativo de fim de curso de desaceleração
durante o deslocamento para esquerda do Carro
acionado.
Homem-morto direção e translação: Atua quando
o operador não está com a mão sobre a manete
que comanda tanto a direção, quanto a translação
do equipamento, não atuando o sensor
capacitivo.
Falha externa 1: Disjuntor termomagnético do
sistema de frenagem acionado.
Falha externa 3A: Termistor do motor 3M1 de
translação acionado.
Falha externa 3B: Termistor do motor 3M2 de
translação acionado.
Indicativo de fim de curso de deslocamento limite
para frente da Ponte acionado.
Indicativo de fim de curso de deslocamento limite
para trás do Ponte acionado.
Indicativo de fim de curso de desaceleração
durante o deslocamento para frente da Ponte
acionado.
Indicativo de fim de curso de desaceleração
durante o deslocamento para esquerda da Ponte
acionado.
Acionamento sensor anticolisão frente de 10
metros.
Acionamento sensor anticolisão frente de 3
metros.
Acionamento sensor anticolisão trás de 10
metros.
Acionamento sensor anticolisão trás de 3 metros.
Tabela 20 - Lista de alarmes de nível 2
Fonte: Autoria própria

DB23.DBX1.1
DB23.DBX15.3
DB23.DBX15.4
DB23.DBX15.1
DB23.DBX15.2
DB23.DBX14.4
DB23.DBX14.5

DB23.DB9.0

DB23.DBX9.1
DB23.DBX9.4
DB23.DBX9.5
DB23.DBX9.6
DB23.DBX9.7
DB23.DBX11.2
DB23.DBX11.3
DB23.DBX11.4
DB23.DBX11.5
DB23.DBX11.6
DB23.DBX11.7
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Por fim, na Tabela 21 são apresentados os alarmes de Nível 3, que são aqueles
que param todos os movimentos da ponte rolante a fim de evitar incidentes.

Nº

Origem

1

Elevação – FB7

2

Elevação – FB7

3

Elevação – FB7

Descrição do Alarme
Endereçamento
Emergência: Acionamento do botão de
DB23.DBX0.0
emergência pela operação do equipamento.
Acionamento fim de curso mecânico de
DB23.DBX1.7
emergência
Acionamento do sensor de feedback de freio
DB23.DBX1.6
aberto incorreto, ou perda do sinal do mesmo.
Tabela 21 - Lista de alarmes de nível 3
Fonte: Autoria própria

A geração dos alarmes não acontece diretamente a partir dos sinais de campo,
pelo contrário, os sinais de campo são entradas das FB’s de geração de alarme, e
dentro de cada FB os sinais são tratados de três formas diferentes:
1)

São agrupados conforme funcionalidade, ou seja, se a geração de

diferentes alarmes resultarem na mesma ação eles são agrupados a fim de
setar uma única memória. Um exemplo disso é o acionamento do fim de curso
de desaceleração da translação e o acionamento do sensor anticolisão de 10
metros, ambos fazem com que a Ponte se movimente somente na primeira
velocidade. O agrupamento citado é apresentado na Figura 51.

Figura 51 - Gerenciamento de alarme, tratativa I
Fonte: Autoria própria

2)

Todos os sinais também são agrupados conforme classificação quanto

ao nível estabelecido previamente. Esse segundo agrupamento é realizado
para garantir a parada dos movimentos quando um alarme de Nível 2 ou 3 for
gerado. Durante a classificação dos alarmes, definiu-se que apenas a elevação
possuía sinais graves o suficiente para ocasionar a parada de todo o
equipamento, devido aos riscos associados a uma eventual falha do
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movimento. Nas Figuras 52, 53, 54 e 55 é apresentada que garante a
interrupção dos movimentos mediante alarmes de Nível 2 e 3.

Figura 52 - Gerenciamento de alarme, tratativa II: AL_2_ELV
Fonte: Autoria própria

Figura 53 - Gerenciamento de alarme, tratativa II: AL_3_ELV
Fonte: Autoria própria

Figura 54 - Gerenciamento de alarme, tratativa II: AL_2_DIR
Fonte: Autoria própria

Figura 55 - Gerenciamento de alarme, tratativa II: AL_2_TRS
Fonte: Autoria própria
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3)

Além de serem agrupados, todos os alarmes acionam individualmente

uma memória interna, dentro da sua respectiva FB. O valor dessa memória é
endereçado para a DB23, que por sua vez será utilizada para a comunicação
do CLP com a HMI. Essa tratativa é exemplificada na Figura 52, onde o TAG
“#TEMPO_MOTOR_2” é o sinal de campo, e o TAG “TEMP_MOTOR_2_AL” é
a memória interna de alarme do acionamento do termistor de temperatura do
motor 3M2 da translação, que por sua vez será encaminhada para a D23.

Figura 56 - Gerenciamento de alarme, tratativa III
Fonte: Autoria própria

Encaminhar todos os sinais de alarmes gerados para uma única DB se faz
necessário visto que a HMI utilizada para este projeto não possui um banco de dados
próprio, se fazendo necessário utilizar um bloco de dados (DB) do CLP como banco
de dados da HMI. Neste momento, é importante esclarecer que no CLP apenas se faz
a geração do sinal de alarme, mas o vínculo de sinal e mensagem é feito no software
de criação do supervisório, o ProTool. Dentro software é inserida a mensagem de
alarme que será exibida para o usuário a partir do acionamento de um único bit da
DB23, como pode ser observado na Figura 57.
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Figura 57 - Comunicação CLP e IHM
Fonte: Autoria própria

3.2.5 Sinópticos e ibaAnalyser

Semelhantemente à estratégia adota para o gerenciamento de alarmes, para a
elaboração do sinóptico se criou a FB15, na qual são recebidos os sinais de campo e
se faz a tratativa dos mesmos através do acionamento de memórias internas, que por
sua vez serão encaminhadas para a DB30. A DB30 centralizará os sinais de todo o
sensoriamento do equipamento, e o status desses sinais serão monitorados em tempo
real pelo usuário através da HMI. As mensagens vinculadas ao status de cada sinal
serão geradas da mesma forma que as mensagens do gerencialmente de alarme.
Como a FB15 possui trinta entradas e saídas, na Figura 58 é apresentado um
recorte do bloco para visualização da bloco.
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Figura 58 - Recorte da FB15
Fonte: Autoria própria

A partir do controle digital dos movimentos (descrito ao longo das subseções
3.2.2 e 3.2.3), do gerenciamento de alarme (subseção 3.2.4) e do sinóptico, se
consolida o programa de automação dos comandos proposto por essa seção. Apesar
do programa proposto não traduzir todo o projeto de atualização tecnológica proposto
pelo trabalho, ele pode ser considerado o “coração” do projeto, pois a partir da
utilização de um controlador de alta performance é possível o advento de novas
tecnologias para auxiliar na segurança, controle e supervisão do equipamento.
Consequentemente a atividade de manutenção também se tornará mais efetiva,
possibilitando analise de falhas e diagnósticos mais precisos a partir da análise dos
principais sinais relacionados ao funcionamento da ponte rolante.
Uma das formas de se realizar a análise dos sinais é a partir do software
ibaAnalyser, que nada mais é do que uma ferramenta que armazena (faz o histórico)
e monitora em tempo real o comportamento de um determinado sinal. Para o projeto
proposto é feito o monitoramento de todos os sinais de comando, alarmes e sinópticos.
Ou seja, são incluindo os sinais das seguintes DB’s:


DB1, DB2 e DB3: Sinais de comando;
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DB7, DB8 e DB9: Sinais dos alarmes;



DB20: Sinais do sinóptico;



DB23: Sinais de troca de dados com a HMI para os sinais de alarmes;



DB30: Sinais de troca de dados com a HMI para os sinais dos sinópticos.

Além de ser utilizado para análise, o ibaAnalyser também foi utilizado para fazer
a validação em bancada do programa de automação dos comandos desenvolvidos e
descrito ao longo desta seção. Na Figura 59 é apresentado uma simulação de
operação da ponte através de uma VAT e do ibaAnalyser.

Figura 59 - Exemplo de simulação
Fonte: Autoria própria

A comunicação entre o ibaAnalyser e CLP é feita via Ethernet, por isso a
necessidade de um cartão de comunicação Ethernet entre os módulos previstos para
no hardware proposto. Na próxima seção será apresentado o supervisório
desenvolvido para este projeto a partir da apresentação das telas criadas e da
descrição de cada função prevista pelo sistema supervisório.

3.3 SISTEMA SUPERVISÓRIO

A partir da utilização de um controlador de alta performance é possível o
desenvolvimento de novas ferramentas que facilitem ou agreguem valor ao projeto.
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Umas dessas ferramentas é o sistema supervisório, que busca estabelecer uma
interação mais efetiva entre equipamento e seus usuários, ou seja, busca proporcionar
aos operadores e à equipe de manutenção o real status dos sinais de entrada e saída
do CLP e inversores de frequência da rede previamente estabelecida.
O sistema supervisório desenvolvido para esse possui uma interface
relativamente simples, devido às limitações gráficas da HMI SIMATIC TP 27, sendo
constituída basicamente de displays e botões associados aos sinais de campo. A
partir da coleta dos sinais de campo é possível oferecer aos operadores um real
controle sobre o equipamento, visto que será possível apresentar em tempo real o
status de cada variável, qual movimento está em curso e mensagens de alarmes e
comandos indevidos. Além disso, a equipe de manutenção conseguirá desenvolver
seu trabalho de forma mais rápida devido ao sinóptico desenvolvido, e as análises de
falhas serão mais assertivas e detalhadas, pois os técnicos de manutenção terão
acesso aos dados do equipamento devido ao armazenamento dos mesmos em um
banco de dados.
A tela inicial do supervisório desenvolvimento conta com as seguintes recursos:


Data, somente apresentada após acionamento do respectivo botão;



Indicativo de emergência acionada e de qual movimento está ativo
(juntamente com seu respectivo sentido) a partir do efeito de piscar do
display de emergência;



Sinóptico e histórico de alarmes gerados;



Informações técnicas do equipamento;



Área de acesso à manutenção e para configuração gráfica da HMI.

A Figura 60 apresenta a tela inicial descrita anteriormente.
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Figura 60 - Supervisório: Tela inicial
Fonte: Autoria própria

Como todos os testes realizados foram simulados, foi necessária a criação de
um botão “Liga/Desliga Ponte Rolante” na HMI, a fim de substituir o botão do posto de
comando. Lembrando que somente a partir de satisfeitas todas as condições iniciais,
e do acionamento deste botão que os movimentos são habilitados. Na HMI esse botão
está contigo na tela de Manutenção, conforme Figura 61.

Figura 61 - Supervisório: Tela manutenção
Fonte: Autoria própria

No lado esquerdo da Figura 61 se apresenta a tela de manutenção sem o botão
“ON/OFF” estar acionado, e no lado direto com o botão acionado. Para conferência
de estado, o display “BIN” indica a mudança do bit do botão “ON/OFF”, e o display”
PONTE” indica equipamento ligado. Na tela de Manutenção também existem os
chamados botões de velocidade, que abrem três telas distintas e apresentam os
gráficos de velocidade em tempo real de cada movimento. Além dos botões de
velocidade, na tela de Manutenção também se faz a chamada de telas que exibe todo

100

o sensoriamento do equipamento, e permite à equipe de manutenção o by-pass de
alguns sinais. A ideia do by-pass é dar disponibilidade ao equipamento mesmo
quando não há condição imediata de se regularizar uma eventual falha, porém, a
utilização do by-pass deve ser feita de forma consciente e mediante acordo entre a
equipe de manutenção e a linha responsável pelo equipamento. Na Figura 61 se
apresenta um exemplo do gráfico de velocidade, na qual se simula a aceleração do
equipamento até a quarta velocidade, e se faz a parada total do mesmo; e a tela de
by-pass dos sinais relacionados à elevação.

Figura 62 - Supervisório: Controle de velocidade e Tela by-pass
Fonte: Autoria própria

Quando confirmado o by-pass de qualquer sinal que seja, é indicado em todas
as telas do supervisório que a ponte rolante está operando com by-pass, e o
respectivo display do status do sinal com by-pass fica piscando.
A indicação de qual movimento está acontecendo acontece na tela inicial, e
também é dada a partir do efeito de piscar do respectivo display, como pode ser
observado na Figura 63, na qual se simula o movimento de elevação para cima.

Figura 63 - Supervisório: Indicação de movimento em curso
Fonte: Autoria própria
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Quando se trata de alarmes, o sistema supervisório indica o imediato
acontecimento de um evento de alarme ao usuário através de um pop-up, que fica
ativo na tela até o mesmo ser reconhecido pelo usuário. E mesmo se após o
reconhecimento, a origem do alarme não for regularizada, independentemente da tela
que o usuário estiver, continuará indicado no canto superior direito a existência de um
evento sem tratativa, conforme representado na Figura 64.

Figura 64 - Supervisório: Pop-up de alarme e indicativo de alarme sem tratativa
Fonte: Autoria própria

Os movimento serão interrompidos de acordo com o nível do evento de alarme
gerado, e caso ocorra mais de um alarme ao mesmo tempo, o usuário pode acessar
a partir da tela inicial o histórico de alarmes, que mantém um histórico de todos os
alarmes gerados e reconhecidos pelo usuário. A Figura 65 apresenta o layout do
histórico de alarmes desenvolvido.

Figura 65 - Supervisório: Histórico de alarmes
Fonte: Autoria própria
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Além do indicativo de qual movimento está em curso; da tela de manutenção
(análise em tempo real da velocidade dos movimentos e utilização da técnica de bypass); da tela configurações gráficas do HMI (contraste e brilho, por exemplo) e do
indicativo de quais alarmes estão ativos, o sistema supervisório apresenta mais uma
função útil à equipe de manutenção: o sinóptico.
Um sinóptico nada mais é do que a exibição do status de todo o sensoriamento
do equipamento, e essa ferramenta pode é amplamente utilizada o diagnóstico de
eventuais falhas, uma vez que apresenta em tempo real o a mudança de status dos
sinais monitorados. Neste projeto, as telas do sinótico podem ser acessadas a partir
da tela inicial, que permite ao usuário selecionar o sinóptico a ser consultado, no caso,
de acordo com os três sistemas funcionais básicos do equipamento: elevação, direção
e translação. Na Figura 66 se apresenta os três sinópticos, e a tela de seleção dos
mesmos.

Figura 66 - Supervisório: Sinópticos
Fonte: Autoria própria´

O sistema supervisório também apresenta uma tela na qual se apresenta as
principais características técnicas da ponte rolante aos usuários, um resumo das
informações contidas da Tabela 2. Para evitar repetição de informação, essa tela não
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será apresentada. Resumidamente, o sistema supervisório proposto possui
funcionalidades que proporcionarão tanto para a operação do equipamento, quanto
para a equipe de manutenção ganhos significativos quanto ao:


Controle do equipamento, visto que através do sistema de gerenciamento
de alarmes interfaceado pelo supervisório desenvolvido, o operador saberá
em tempo real o que está acontecendo de fato com o equipamento e quais
comandos estão sendo dados de forma errada.



Otimização da atividade de manutenção, através do sinóptico e do histórico
de alarmes a equipe de manutenção terá um relato fiel e instantâneo de
quais sensores estão fora de operação, e de quais alarmes foram gerados
antes de uma eventual falha.



Segurança operacional do equipamento: Mediante os bloqueios feitos pelo
controle digital e interfaceado pelas mensagens do sistema supervisório,
uma série de manobras que antes eram permitidas passaram a ser
bloqueadas, diminuindo os riscos associados ao movimento duplo, por
exemplo.

O advento do comando digital para os movimento da ponte rolante, o
desenvolvimento do programa de automação dos movimentos e do sistema
supervisório descrito nas três primeiras seções deste capítulo podem ser
consideradas as principais mudanças propostas por esse projeto, visto que são
conceitos e técnicas já consagradas na automação industrial que foram adaptadas
para um sistema que até então tinha seu funcionamento baseado em dispositivos
eletromecânicos. Porém, a partir na implementação desses conceitos é possível o
desenvolvimento de melhorias que não estão somente ligadas ao controle e comando
do equipamento, mas também à segurança e melhoria de performance do mesmo.
Essas melhorias são apresentadas ao longo da próxima seção, e buscam
proporcionar à ponte rolante referência diferenciais que façam dela um equipamento
mais seguro e eficiente, tendo como base um controle completamente digital.
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3.4 MELHORIAS PROPOSTA

Ao longo desta seção serão propostas melhorias que vão além do controle e
comando do equipamento, ou seja, são melhorias a nível de componentes e técnicas
que visam trazer ao equipamento maior segurança e desempenho. Para cada
melhoria apresentada será feita uma explicação da origem da necessidade do
desenvolvimento da mesma, o descritivo técnico quanto ao funcionamento e os
ganhos esperados a partir da inclusão delas no projeto de atualização tecnológica
proposto. Todas as melhorias apresentadas ao longo desta seção foram
desenvolvidas a partir de uma criteriosa análise feita sobre o histórico de falhas e
ocorrências na ponte rolante referência, que por sua vez será devidamente
apresentada ao final deste capítulo a fim de se justificar a viabilidade de execução do
projeto apresentado.

3.4.1 Sensor de Feedback de Freio Aberto

Quando se leva em consideração a criticidade dos três principais sistemas
funcionais da ponte rolante, o movimento de elevação se demostra o mais crítico
devido aos riscos associados, como descida de carga e até mesmo queda de carga
suspensa. Como dito na descrição da ponte rolante referência, a carga média do
equipamento é de 30 toneladas, logo, as consequências de uma eventual queda ou
descida de carga podem ter um elevado custo para recuperação do sistema, ou até
mesmo serem fatais. Pensando nisso, e na periodicidade de ocorrências associadas
ao mal funcionando do sistema de frenagem da elevação se propõem a utilização de
sensor que verifique se o freio realmente está aberto para que depois sim seja
habilitado o movimento de elevação.
O sensor escolhido para essa melhoria foi um sensor de proximidade indutivo,
visto que este tipo sensor é amplamente utilizado para a detecção de objetos
metálicos. Basicamente, o sensor indutivo criará um campo magnético alternado, e
quando um objeto de metal for colocado dentro deste campo magnético, é induzida
uma carga adicional e as oscilações cessam. Consequentemente um sinal de saída
normalmente aberto (NO) ou normalmente fechado (NC) é produzido. Os dados
técnicos do sensor selecionado são apresentados na Tabela 22.
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Característica

Valor / Descrição
Telemecanique,
comercializado
pela
Schneider Electric em âmbito nacional.
OsiSense XS
XS1M18MA250
2 fios
CA/CC
5mm
1 NA
24 – 240Vcc, ou 24 – 240Vca 50/60 Hz

Fabricante
Série
Modelo
Fiação
Circuito de Saída
Distância de detecção nominal
Saída digital
Tensão nominal

Tabela 22 - Dados técnicos sensor de proximidade indutivo
Fonte: Schneider Electric (2018)

Ao ser atuado, a saída NA do sensor é acionada e seu sinal será direcionado para
um relé auxiliar, que por sua vez, enviará o sinal do sensor aberto tanto para o inversor
de frequência, quanto para o CLP.
No CLP, o sinal será utilizado unicamente, e exclusivamente, para fazer o
monitoramento do sinal, visto que se optou por desenvolver a lógica de proveniente
do sinal de freio aberto nos blocos livres do inversor de frequência. Resumidamente,
o sensor captará a abertura mecânica do freio e enviará um sinal para um relé
intermediário, que por sua vez retransmitirá o sinal para dois equipamentos:


O inversor de frequência, onde serão implementadas falhas de acordo com
interação entre a geração do sinal de freio aberto e o acionamento do motor;



CLP, onde o sinal será utilizado para monitoramento de estado e
gerenciamento de alarmes.

Para a tratativa do sinal serão utilizados blocos livre e o conceito de binectores,
que são blocos de função armazenam as informações binárias de saída
(digitais)

em

identificação

conectores
de

um

binários,

binector

os

compõe-se

binectores
de

nome,

(Siemens,
número

e

1998).

A

letra

de

identificação. A letra de identificação é B. Já o número será sempre composto de
quatro dígitos. Dessa forma, o sinal do sensor será uma entrada digital do inversor de
frequência (B20), e a partir dessa entrada digital, são propostas duas novas falhas:


F148: Freio não aberto
Lembrando que quando é dado comando de movimento, o inversor aciona
uma saída digital que aciona o sistema de frenagem com o intuito de abrir
o freio, para que não aconteça movimento do motor com resistência
mecânica (freio fechado). Porém, como não existe nenhum indicativo de
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que o freio de fato abriu, pode acontecer do movimento se iniciar e se
manter acionado com o freio fechado. Porém, como o sensor não detectará
o freio aberto, imediatamente será acionado e enviará o sinal para a entrada
B20 do inversor da elevação, que cruzará essa informação com o binector
em B104 (indicativo de movimento) e com o binector B479 (valor limite).
Quando um desses valores é diferente, a falha F148 é acionada, e o
movimento interrompido.


F149: Freio não fecha
Semelhantemente a falha de “freio não aberto”, a falha F149 indica que o
freio não fechou mesmo após a ponte rolante ter seu movimento
desabilitado. Para isso, é feita uma comparação entre a entrada B20 e a e
o nível de tensão mínimo para que o fechamento do freio seja realizado, e
caso seja constato que foi dado o comando de fechamento do freio e que o
mesmo encontra-se aberto, a falha F149 torna-se ativa e interrompe o
movimento.

A lógica foi desenvolvida no software “Starter”, que é destinado a
parametrização do inversor SINAMICS G120C. Como o intuito do trabalho não é
técnicas de programação, mas sim a concepção melhorias que agreguem segurança
e confiabilidade ao equipamento, a técnica de programação de blocos livres não será
aprofundada. A lógica das falhas F148 e F149 são apresentadas na Figura 67.

Figura 67 - Lógica F189 e F149
Fonte: Autoria própria

Para a efetividade da melhoria algumas alterações no circuito elétrico se tornam
necessárias. O sensor de freio aberto (S0001) acionará um relé 1KAN1, que
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encaminhará o sinal do sensor de freio aberto tanto para o inversor quanto para o CLP
a partir de dois contatos NA.

Figura 68 - Mudanças no circuito / Sensor feedback
(a) Comando do Sensor, (b) Inversor Elevação
Fonte: Autoria própria

A Figura 68, apresentada anteriormente, representa as mudanças no circuito
elétrico proveniente da instalação do sensor de feedback de freio aberto, na qual em
“A” se faz liga o sensor S0001 ao rele 1KAN1, e em “B” o sinal como uma entrada
digital do inversor. Já o envio do sinal para o CLP será devidamente apresentado na
próxima seção, quando se explica o software de automação proposto e se faz um
overview das mudanças do sistema elétrico.
Com a melhoria do sensor de feedback do freio pretende evitar o movimento
do equipamento mesmo o freio estando fechado, o que desgasta severamente as
pastilhas de freio a ponto do mesmo não segurar mais a carga suspensa, e também
evita uma sobre força do motor para vencer a inercia. Além disso, é possível identificar
quando que o freio não está fechando após o termino de um momento.
Também é importante lembrar que todos os sinais e falhas serão percebidos
instantaneamente pela usuário a partir da IHM instalada na cabine de operação. Logo,
o aumento de segurança a partir de um maior controle do sistema de frenagem, e
consequentemente o aumento da confiabilidade do sistema são ganhos esperados a
partir da melhoria descrita anteriormente.
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Em alguns momentos o contexto de operação requer uma certa flexibilidade do
equipamento, já que o crescimento das linhas e estoques não acontece da mesma
velocidade do que avanços em equipamentos auxiliares, como é o caso de uma ponte
rolante. Tal flexibilidade é apresentada na subseção a seguir.

3.4.2 By-pass dos Limites de Direção e Translação

A técnica de by-pass de um sinal é proposta visando o atendimento que o fluxo
produtivo demanda, que em sua grande maioria superou a capacidade de operação
do equipamento. Como dito anteriormente, a ponte rolante referência também passou
a ser utilizada para movimentação do estoque, e para isso é necessário acessar locais
que vão além dos fins de curso de limite tanto de translação quanto de direção.
Importante lembrar que os fins de curso de limite não estão localizados nas
extremidades da curso de deslocamento do Carro e da Ponte, mas a uma distância
de aproximadamente 5 metros (translação) e de 3 metros (direção) das extremidades
do curso de deslocamento, por isso, é possível o by-pass desses sinais dentro de uma
configuração considerada segura.
Basicamente o by-pass dos limites do fins de curso permitirá que o movimento
de translação e de direção seja habilitado apenas na primeira velocidade, que é
programada para ser 20% da velocidade máxima. Para o movimento de direção, esse
percentual equivalerá 8m/min, ou 0,13m/s, resultando numa distância mínima para
parada total do equipamento de aproximadamente 0,39 metros, visto que a rampa de
desaceleração do movimento de parada é programada em 3 segundos. Já para o
movimento de translação a primeira velocidade equivalerá de 18m/min (0,3m/s), com
uma distância mínima de 0,9 metros para a total parada do equipamento. Logo,
correlacionando a rampa de desaceleração do equipamento com a configuração da
primeira velocidade, o by-pass permitirá a movimentação do equipamento (direção e
translação) de forma segura, e um possível impacto apenas será possível de forma
intencional.
Buscando diminuir os riscos associados ao by-pass, o acionamento do mesmo
será dado no mesmo botão que aciona o sirene que indica o deslocamento do
equipamento, ou seja, enquanto for dado o by-pass estiver ativo, a sirene soará de
forma continua, e devido a intensidade sonoro, manterá o operados em estando de
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alerta. Não será necessário fazer nenhum tipo de mudança no circuito elétrico, visto
que o acionamento da sirene é dado por um pedal concebido no posto de comando
(S22), O sinal é enviado para a remota de entrada e saída digital do posto de
comando, e direcionado via PROFIBUS para o CLP, onde é feita a lógica do by-pass.
Consequentemente, o acionamento de primeira velocidade mediante acionamento do
by-pass será encaminhado ao inversor via PROFIBUS. Na Figura 40 é apresentado a
lógica do by-pass para o movimento de direção (sentido direita), onde é possível
perceber a utilização de um timer de 5 segundos, que faz a diferenciação do entre o
acionamento da sirene e o acionamento do by-pass, ou seja, para aciona o by-pass o
pedal deve ficar acionado por no mínimo 5 segundos, e mantido acionado para o bypass permanecer ativo.

Figura 69 - Lógica by-pass limites
Fonte: Autoria própria

Vale-se lembrar que a implementação da lógica do by-pass apenas é aplicada
no bit que aciona a primeira velocidade do movimento, o que garante que o movimento
apenas será realizado na primeira velocidade. Com isso, essa melhoria propõe uma
flexibilidade ao equipamento ao permitir que o mesmo acesse locais que originalmente
eram inacessíveis, permitindo a movimentação do estoque, logo, aumentando a
produtividade do equipamento.
Como o projeto de atualização técnica proposto é baseado em uma ponte
rolante referência, é importante analisar o contexto em que essa ponte está inserida
e propor melhorias que façam dela um equipamento mais seguro e eficiente para todo
complexo fabril. Dessa forma, na próxima subseção será apresentado um sistema
anticolisão para a ponte rolante referência que vise fazer o mapeamento de zonas
mortas existentes no barracão em que a ponte rolante está instalada
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3.4.3 Sistema Anticolisão

A ponte rolante referência tem como principal aplicação o abastecimento dos
berços de entrada da linha de galvanização continua (LGC), porém também é utilizada
para movimentação de bobinas no estoque que precede a linha, e ao longo deste
estoque existe uma zona denominada “morta”, ou seja, uma área em que o Carro da
ponte rolante não pode acessar mediante eminente risco de colisão contra outra
estrutura física, no caso, a parte traseira do púlpito de operação da linha de laminação
à frio (LRF). O layout da zona morta é detalha na Figura 70.

Figura 70 - Zona morta da ponte rolante referência
Fonte: Autoria própria

A proposta de se implementar um sistema anticolisão na ponte rolante
referência se justifica a partir da Figura 70, onde é possível perceber o eminente risco
de colisão entre Carro e púlpito de operação, quando, durante o movimento de
translação do equipamento, o Carro estiver totalmente deslocado para o lado do
púlpito.
Existem várias formas de se fazer o mapeamento de uma zona morta, e o
critério adotado para a melhoria proposta é baseado na custo e confiabilidade do
sistema proposto. Assim, o sistema anticolisão proposto se baseia em uma lógica
elaborada a partir dos sinais de cinco sensores instalados no equipamento, sendo:
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S1: Sensor anticolisão de redução de velocidade, setado a uma distância
de 10 metros e instalado no lado A da voga principal;



S2: Sensor anticolisão de parada total do movimento de translação, setado
a uma distância de 3 metros e instalado no lado A da voga principal



S3: Sensor anticolisão do Carro instalado no curso do movimento de direção
para o lado do púlpito de comando do LRF, e setado a uma distância de 2
metros, equivalente à distância segura para parada do Carro.



S4: Sensor anticolisão de redução de velocidade, setado a uma distância
de 10 metros e instalado no lado B da voga principal.



S5: Sensor anticolisão de parada total do movimento de translação, setado
a uma distância de 3 metros e instalado no lado B da voga principal

O dispositivo escolhido para a aplicação é um sensor fotoelétrico da SICK,
cujas informações são detalhadas na Tabela 23, e apresentado na Figura 71.
Característica
Fabricante
Série
Modelo
Distância de comutação
Distância de comutação máx.
Tipo de luz
Emissor de luz
Tensão nominal
Tipo de reflexão adotada
Modelo do refletor

Valor / Descrição
SICK
W24-2
WL24-2R240
0 – 15 metros
0 – 22 metros
Luz vermelha visível
LED
20 – 250V AC/DC
Angular
SICK P250

Tabela 23 - Dados sensor anticolisão
Fonte: SICK (2018)

Figura 71 - Sensor e refletor do anticolisão
Fonte: SICK (2018)
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Quando os sensores de redução de velocidade (S1 ou S4) estiverem ativos, e
o sensor de Carro dentro da zona morta (S3) também estiver, aciona-se uma memória
interna no CLP que será direcionada a uma DB, e consequentemente será uma saída
digital para inversor, indicando a redução e operação em primeira velocidade
enquanto ambos os sinais estiverem acionados. A partir do momento em que os
sensores de parada total são acionados (S2 e S5), e se o sensor S3 continuar ativo,
aciona-se uma segunda memória interna do CLP, que enviará ao inversor um sinal
digital que será interpretado pelo mesmo como um comando de parada total do
movimento de translação. A lógica desenvolvida é apresentada na Figura 72.

Figura 72 - Logica anticolisão
Fonte: Autoria própria

As memórias internas tanto de parada total quanto de redução de velocidade
que são acionadas pela lógica do sistema anticolisão deverão ser devidamente
incluídas na lógica de comando do movimento de translação, de modo que apenas se
faça o intertravamento do movimento em direção ao púlpito. Ou seja, se o sensor S1
for atuado enquanto S3 também estiver atuado, apenas o movimento de translação
para frente será bloqueado, sendo permitindo a comando de translação no sentido
oposto ao púlpito.
Apesar de ser uma lógica simples, sua implementação antes não era possível
devido ao fato do inversor não possuir mais entradas digitais disponíveis, visto que
originalmente todo sensoriamento de campo era encaminhado diretamente para o
inversor de frequência. A partir da utilização do CLP, é possível receber os sinais dos
sensores anticolisão como uma entrada digital do CLP, e desenvolver internamente a
lógica de mapeamento da zona morta, de modo que os sinais sejam enviados tanto
via PROFIBUS quanto via entrada digital (condutor elétrica de 24V) para o inversor de
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frequência. A redundância é aplicada por se tratar de sinais de segurança, que devem
ter atuação garantida independentemente da disponibilidade da rede PROFIBUS.
Assim, quando o Carro da ponte rolante estiver dentro da zona morta e a uma
distância de 10 metros do púlpito, o movimento de translação da Ponte apenas será
permitido em primeira velocidade. Porém, quando o Carro atingir uma distância de 3
metros em relação ao púlpito de operação, não será permitido o movimento em
direção ao púlpito. Os principais ganhos obtidos a partir desta melhoria estão
relacionados à segurança do equipamento e de todos os funcionários, visto que uma
eventual colisão entre Carro e púlpito de operação pode trazer sérias consequências,
tanto em termos financeiros quanto a segurança das pessoas. Além de aumentar a
segurança do equipamento, existe a possibilidade de diminuir custos com manutenção
e aumento de performance do sistema a partir da implementação de novos
componentes e dispositivos, conforme será abordado na próxima subseção.

3.4.4 Substituição e Advento de Novos Componentes

O projeto de atualização tecnológica não se baseia apenas em implementar
técnicas e aplicar equipamentos da automação industrial, mas também busca a
melhoria do sistema a partir da substituição de alguns componentes chaves para o
funcionamento do mesmo. Com isso, busca reduzir o número de componentes do
atual sistema, aumentar a eficiência e confiabilidade do sistema, e diminuir custos com
manutenção. Nesse contexto, ao longo dessa subseção serão propostos alguns
componentes que proporcionem melhor desempenho à ponte rolante referência.

Relé de Segurança

Originalmente, a parada de emergência da ponte rolante referência é feita a
partir de um botão de emergência com retenção, que na lógica de liga/desliga
equipamento, está em série com as demais condições necessárias para energização
do equipamento. Esse botão de emergência (5S1) é NF com retenção, de modo que
para a energização da ponte rolante é necessário que ele esteja pressionado.
Devido ao modo com que o botão de emergência foi concebido, quando se
aciona a parada de emergência, imediatamente o contator auxiliar 0KM1 é desligado,
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e, consequentemente, o contator de potência geral 0KM0 também é desligado, como
pode ser percebido na Figura 73.

Figura 73 - Lógica original de parada de emergência
Fonte: Diagrama elementar da ponte rolante referência – Folha 14 e 20/38 (2002)

O contato 0KM0 é responsável por enviar 460V trifásico para os inversores de
frequência, que quando percebem a falta de alimentação, é gerada a falha F008, que
por sua vez indica a queda abaixo do limite inferior de 76% da tensão no circuito
intermediário. Ao gerar a falha, todos os sistemas funcionais são condicionados às
condições inicias, ou seja, o equipamento para até que a parada de emergência seja
interrompida e as falhas resetadas. Percebe-se que durante a parada de emergência
não há nenhum tipo de supervisão do status do botão, e mediante uma eventual falha
mecânica, a parada de emergência pode não atuar como esperado. Buscando garantir
o correto funcionamento da parada de emergência, este projeto propõem a utilização
de um relé de segurança que monitore a parada de emergência.
Importante ressaltar que o relé de segurança não será usado somente para
monitorar o status do botão de emergência, mas também para monitorar o status do
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fim de curso de emergência de elevação. E o dispositivo escolhido para este projeto
é o relé de segurança 3TK28 da família Sirius (Siemens), e basicamente, ele deve ser
implementado para proporcionar ao equipamento uma parada de movimento
controlada, tendo prioridade perante todas as outras funções do sistema. Na Tabela
24 são apresentados os principais dados técnicos do dispositivo especificado.
Característica

Valor / Descrição

Fabricante
Série
Modelo
Saídas
Tensão nominal de comando

Siemens
SIRIUS – Safety Integrated
3TK28 25-1BB40
3NA + 2NF
24Vcc – 60Hz

Tabela 24 - Relé de segurança
Fonte: Siemens (2018)

A partir da implementação do relé de segurança e do CLP, o botão de
emergência passa a ser constantemente monitorado pelo relé de segurança, como
pode ser observado pela Figura 74.

Figura 74 - Diagrama elétrica do relé de segurança
Fonte: Autoria própria

Quando é acionado o botão de emergência ou o fim de curso de emergência
da elevação, o relé de segurança aciona suas saídas, enviando um sinal digital para
todos os inversores, e para o CLP. Os sinais direcionados para os inversores serão
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uma entrada digital que acionarão a rampa de desaceleração dos respectivos
movimentos. Enquanto isso, o sinal encaminhado para o CLP é tratado de modo que
passa a acionar uma saída digital do CLP: 0KAN1. Essa saída digital acionará um
temporizador setado conforme o tempo para completa realização do rampa de
desaceleração dos inversores, e quando decorrido o tempo de atracamento do
temporizador, um contato NF corta a alimentação do contator auxiliar 0KM1, e
consequentemente o contator 0KM0 será desligado, fazendo com que alimentação
dos inversores seja interrompida. A Figura 45 exemplifica a lógica relatada
anteriormente.

Figura 75 - Novo lógica de parada de emergência
Fonte: Autoria própria

Na primeira parte da Figura 75 é apresentada as saídas do relé de segurança
como entradas digitais do CLP, ao lado o acionamento do temporizador 0KAN1, e por
fim o novo esquema de liga/desliga ponte rolante. Nota-se que diferentemente da
Figura 73, toda a lógica de liga/ponte foi desenvolvida pelo programa de automação
dos movimento, como relatado as Subseção 3.2.2 (descritivo do programa de
automação).
Quando efetuada a parada de emergência, a nova partida do sistema não
poderá ser possível até que o rearme do relé de segurança seja feito de forma manual
e consciente (EN 418 / NBR 13759*, “Segurança de máquinas, Equipamentos de
parada de emergência, aspectos funcionais, Princípios para projeto”). Além disso, as
falhas geradas nos inversores também devem ser resetadas, o que garante que após
o rearme da emergência o comando dos movimentos não seja dado automaticamente.
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Dessa forma, a partir da implementação de um relé de segurança para o
monitoramento da parada de emergência é garantido o completo funcionamento do
circuito de emergência, diminuindo a probabilidade de incidentes relacionados à não
atuação de um determinado dispositivo, por exemplo. A seguir, será apresentado um
componente que visa aumentar a confiabilidade do sistema de frenagem da ponte
rolante referência.

Conversores Eletrônicos e Relés de Estado Sólido

O sistema de frenagem já descrito neste trabalho apresenta uma importante
característica relacionada à economia de energia, que é mudança da tensão de
alimentação do freio quando o mesmo encontra-se aberto. Essa mudança é
caracterizada pelo corte de uma das fases de alimentação, após uma lógica
desenvolvida tendo como base temporizadores e relés auxiliares. Porém, é possível
obter a redução do nível de tensão a partir da utilização de conversores eletrônicos,
que devido ao avanço da eletrônica, possibilitam o acionamento do freio de forma mais
rápida e eficiente.
Devido a diferença da potência e modelo dos freio, proem-se a utilização de
dois modelos de conversores eletrônicos:


SIME C2514 CE2 CX 5KR VEPPS1, a ser utilizado no sistema funcional de
direção do Carro;



SIME C2515 CE2 CX 4CV EPPS1, aplicado tanto no sistema funcional de
elevação do guincho quanto de translação da Ponte.

Como o princípio de funcionamento e ganhos pretendidos é o mesmo ambos
os modelos, optou-se por aprofundar o funcionamento do conversor a partir do modelo
aplicado na direção e translação do equipamento. Dessa forma, na Tabela 25 se
apresenta as principais características do conversor proposto.
Característica
Fabricante
Série
Modelo
Tensão de alimentação
Tensão de saída

Valor / Descrição
SIME do Brasil
C2515
CE2 CX 4CV EPPS1
220V/380V/440V/480Vca – 60Hz
50Vcc – 60Hz

Tabela 25 - Conversor eletrônico para o sistema de frenagem
Fonte: SIME do Brasil (2018)
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Basicamente, o conversor eletrônico proposto é composto pelos seguintes
componentes:


Transformador de 605VA, cujo primário dispõe de derivações para ser
ligado nas tensões de 0, 220, 380, 440 ou 480Vca. O transformador possui
dois secundários: o secundário I, que é formado por três enrolamentos de
0, 25 e 120Vca que alimenta o circuito retificador; e o secundário II, que é
formado por três enrolamentos de 0, 24 e 110Vca que alimentam o circuito
temporizador e a bobinado contator “CF” do circuito de corte;



Circuito temporizador, que tem como finalidade fornecer a porta
responsável pelo corte de uma das fases de alimentação do freio um pulso
positivo de tensão durante 0,7 a 1,0 segundo, cuja largura é regulável;



Circuito retificador, que funciona como retificador de onda completa durante
a abertura do freio, a chamada “tensão de chamada”;



Circuito de corte, que funciona como uma chave elétrica, reduzindo o tempo
de fechamento do freio após a ordem de frenagem (desligamento do
conversor eletrônico).

O conversor eletrônico proposto comandará a abertura e fechamento do freio
conforme alimentação recebida pelo contator de alimentação. Essa alimentação
provoca uma sobretensão durante 0,7 a 1,0 segundo (tensão de chamada), e logo
após acontece uma redução da tensão de alimentação do conversor (tensão de
economia), que é suficiente para manter o freio aberto. Já o fechamento do freio é
obtido a partir do desligamento do contator de alimentação. Segundo o fabricante, o
tempo de fechamento (tempo de resposta do Freio) situa-se entre 0,15 e 0,30
segundos. O gráfico apresentado na Figura 76 simplifica o funcionamento do
conversor.

Figura 76 - Principio de funcionamento do conversor eletrônico
Fonte: SIME do Brasil (2018)
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Devido a sua construção, a aplicação do conversor eletrônico no sistema de
frenagem diminuirá consideravelmente a quantidade de componentes envolvidos na
operação do mesmo, de modo que o acionamento do sistema de frenagem será dado
apenas pelo contator de alimentação, que por sua vez será um relé de estado sólido
proveniente do inversor de frequência do respectivo sistema funcional. A Figura 77
apresenta o novo acionamento do sistema de frenagem proposto.

Figura 77 - Acionamento proposto do sistema de frenagem
Fonte: Autoria própria

Ainda relacionado ao sistema de frenagem, se propõem a utilização de relés
de estado sólido como meio alimentador do conversor eletrônico. Os relés de estado
sólido possuem a mesma função dos relés mecânicos, porém possui uma maior
velocidade de comutação. Além disso, utilizam emissor de luz e um foto sensor como
elementos de comutação, o que elimina a possibilidade do efeito de “colamento de
contato”, fenômeno comum nos relés mecânicos. Por essas características, se
propõem a utilização dos relés de estado sólido no lugar dos relés responsáveis pelo
comando de liberar o freio. Originalmente, o comando de liberação do freio é dado por

120

uma saída digital do inversor de frequência, que aciona um relé auxiliar de 24V, que
por sua vez aciona o contator auxiliar que inicia o processo de frenagem. Devido a
confiabilidade dos relés de estado sólido, se propõe a eliminação do contator auxiliar,
fazendo com que o sistema de frenagem seja acionado diretamente pelo rele de
estado solido, que estará associado diretamente à saída do inversor de frequência. O
modelo de relé de estado sólido é selecionado é apresentado na Tabela 26.
Característica
Fabricante
Modelo
Corrente Nominal de Chaveamento
Sinal de Controle (entrada)
Faixa de Tensão de Chaveamento

Valor / Descrição
LOTI
48D40
40A
5-32Vcc – 60Hz
24-240Vcc – 60Hz

Tabela 26 - Rele de estado solido
Fonte: LOTI (2018)

A proposta de implementação do relé de estado sólido é apresentada na Figura
78, que representa o diagrama elétrico do inversor de frequência proposto após
aplicação de todos as melhorias descritas ao longo deste capitulo.

Figura 78 - Diagrama do inversor de frequência proposto
Fonte: Autoria própria
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Fazendo uma comparação entre a Figura 27 e 78, é possível perceber através
do diagrama elétrico do inversor de frequência uma nítida diferença entre o sistema
elétrica original da ponte rolante referência e o sistema elétrico resultante após
implementação do projeto de atualização tecnológica proposto por este trabalho. Além
de simplificar o sistema elétrico, este trabalho oferece ao sistema atualizado
tecnologicamente outros ganhos, que serão discutidos na próxima seção.

3.5 GANHOS E VIABILIDADE DO PROJETO

Até o momento, o projeto proposto apresentou apenas os ganhos tecnológicos
e de desempenho obtidos a partir da implementação de técnicas, equipamentos e
dispositivos da automação industrial, o que já significa um enorme ganho ao sistema
e consequentemente para a empresa. Porém, não se pode avaliar e restringir os
ganhos obtidos a partir da atualização tecnológica proposta somente a uma melhoria
a nível de controle e comando do equipamento. Logo, é necessário fazer uma macro
análise envolvendo a manutenção, segurança e impacto na produção da linha em que
a ponte rolante referência é integrante. Nesse contexto, ao longo desta seção serão
apresentados esses ganhos, e para fins didáticos, divide-se essa seção em duas
partes: na primeira se apresenta uma estimativa de custo do projeto proposto e os
atuais índices de manutenção do equipamento; e na segunda parte se faz uma análise
de como o projeto de atualização tecnológica impactará nos indicadores de
manutenção, e na produtividade da linha de produção.

3.5.1 Estimativa de Custos e Índices de Manutenção

Antes da análise de viabilidade de execução do projeto proposto, é necessário
o levantamento dos custos associados à execução do projeto. Dessa forma, na Tabela
27 se apresenta os valores de todos os equipamentos e dispositivos mencionados ao
longo deste trabalho, juntamente com a quantidade a ser implementada. Para a
implementação dos materiais especificados são necessários alguns materiais não
citados até o momento, que serão utilizados para montagem da infraestrutura básica
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dos novos componentes. Os valores apresentados foram retirados mediante pesquisa
de mercado, o programas de gerenciamento de ativos (SAP).

CABO ETHERNET

10

Sem fornecedor específico

Valor
Individual
R$20,00

CABO ISOL COBRE PVC/BWF AM 1,50MM2

100

Sem fornecedor específico

R$0,50

R$50,00

CABO ISOL COBRE PVC/BWF AZ 4,00MM2

100

Sem fornecedor específico

R$1,26

R$126,00

Descrição

Qtd.

Referência Comercial

Valor Total
R$200,00

CABO ISOL COBRE PVC/BWF BR 2,50MM2

100

Sem fornecedor específico

R$0,63

R$63,00

CABO ISOL COBRE PVC/BWF PT 4,00MM2

100

Sem fornecedor específico

R$1,17

R$117,00

CABO ISOL COBRE PVC/BWF VD/AM 2,50MM2

100

Sem fornecedor específico

R$0,84

R$84,00

CABO ISOL COBRE PVC/BWF VM 4,00MM2

100

Sem fornecedor específico

R$16,00

R$1.600,00

CABO PROFIBUS

15

Sem fornecedor específico

R$72,14

R$1.082,10

CARTÃO SIEMENS - COMUNICAÇÃO CP343-1

1

SIEMENS 6GK7343-1EX30-0XE0

R$5.600,00

R$5.600,00

CARTÃO SIEMENS - CPU 315 2 DP

1

SIEMENS 6ES7315-2AH14-0AB0

R$10.500,00

R$10.500,00

CARTAO SIEMENS - DI 32 24V

1

SIEMENS 6ES7321-1BL00-0AA0

R$1.454,37

R$1.454,37

CARTAO SIEMENS - DO 32 24V

1

SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0

R$3.515,94

R$3.515,94

CONECTOR CABO ETHERNET

4

Sem fornecedor específico

CONECTOR CABO PROFIBUS

7

SIEMENS 6ES79720BA120XA0

R$4,90

R$19,60

R$249,48

R$1.746,36

CONVERSOR ESTÁTICO FREIO CARRO

1

SIME C2514 CE2 CX 5KR VEPS1

R$5.486,50

R$5.486,50

CONVERSOR ESTÁTICO FREIO ELEV/PONTE

2

SIME C2515 CE2 CX 4CV EPPS1

R$6.868,51

R$13.737,02

FONTE ALIMENT CHAVEADA 24VCC 10A

3

SIEMENS-6ES7138-4CA01-0AA0

R$3.546,15

R$10.638,45

SIEMENS TOUCH PANEL TP27-6

1

SIEMENS 6AV3627-1QK00-0AX0

R$15.000,00

R$15.000,00

INVERSOR FREQ 380VCA 47-63HZ 7,5KW

1

SIEMENS-6SL3210-1KE21-7UP1

R$3.391,79

R$3.391,79

INVERSOR FREQ 380VCA 0-550HZ 18,5KW

1

SIEMENS-6SL3210-1KE23-8UP1

R$12.757,70

R$12.757,70

INVERSOR FREQ 380VCA 47-63HZ 90KW

1

SIEMENS-6SL32101KE317UF1

R$28.754,42

R$29.087,87

POSTO DE COMANDO

1

C+ TEC. C921-NYGX 2FXXX-0008

R$77.257,28

R$77.257,28

SENSOR PROXIM INDUT 2FIOS/NA

1

TELEMECANIQUEXS1M18MA250

R$333,45

R$333,45

SENSOR ANTICOLISÃO

5

SICK Wl24-2r240

R$430,00

R$2,150,00

RELE ESTADO SOLIDO MONO 40A

6

LOTI-D48D40

RELE SEGUR PARADA EMERG

1

SIEMENS-3TK2825-1BB40

R$118,53

R$711,18

R$1.482,71

R$1.482,71

TOTAL

R$196.042,32

Tabela 27 - Estimativa de custos do projeto de atualização tecnológica
Fonte: Autoria própria

Além da estimativa de custos, é necessário o entendimento de como o
equipamento vem se comportando dentro da atual configuração. Para isso, elaborouse um estudo de quantas falhas ocorreram no equipamento desde se começou o
registro de falhas, e de como é a dinâmica da equipe de manutenção do equipamento
mediante uma eventual falha. As ferramentas adotadas para a realização deste estudo
foi o próprio sistema de manutenção da empresa parceira, SIGMA, e a experiência da
equipe de manutenção, que conta com técnicos com mais de dez anos de experiência
na manutenção do equipamento.
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A partir deste estudo constatou-se que a maior parcela do tempo gasto para
regularizar o ativo após uma falha é na detecção da falha. Traduzindo para números,
estima-se que em média 70% do tempo de uma parada é dedicado à identificação da
falha, e segundo a equipe de manutenção, essa porcentagem é justificada pela
ausência de dados do equipamento que antecederam a falha em questão.
Atualmente, a identificação das falhas é baseada no relato da operação, que
em sua grande maioria, não possui conhecimentos técnicos sobre o equipamento.
Quando os relatos não são suficientes, a equipe de manutenção realiza testes no
equipamento em falha, porém, dependendo da gravidade da ocorrência, não poderão
ser realizados. Essa dinâmica de manutenção acabou desenvolvendo uma equipe de
manutenção com perfil corretivo, ou seja, a equipe se especializou em regularizar o
ativo após a ocorrência de uma determinado falha, deixando de lado conceitos da
manutenção preventiva e preditiva, que são fundamentais para uma atividade de
manutenção eficiente, assertiva e econômica.
Desde o registro de informações das falhas do equipamento foi registrado um total
de 301 ocorrências de manutenção que causaram perda de disponibilidade do
equipamento, uma média de 37,625 falhas por ano. Isso significa que a cada 9,7 dias
o equipamento apresenta uma falha. O Gráfico 1 apresenta a distribuição das falhas
que ocorreram no desde o início da operação do equipamento, de 05/01/2010 até
05/11/2018.

Nº DE FALHAS - PR REFERÊNCIA
70

Nº DE FALHAS

60
50
40
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0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Série1 36
31
19
17
50
34
60
37
17
Gráfico 1 - Número de falhas da ponte rolante referência
Fonte: Autoria própria
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Nem todas as 301 falhas registradas desde 2010 resultaram em perda de
produção da LGC, fato que se justifica pelo fato da LGC possuir três berços para a
entrada de matéria prima, o que oferece uma certa autonomia à linha de produção.
Por esse motivo se faz a distinção entre falhas que provocam perda de produção, e
falhas que afetam a disponibilidade do equipamento, conforme apresentado no
Gráfico 2.

PARADA DE PRODUÇÃO X DISPONIBILIDADE DA PR
TOTAL: 10
3%

TOTAL: 291
97%

PARADA DE PRODUÇÃO

PERDA DE DISPONIBILIDADE

Gráfico 2 - Parada de produção X Perda de disponibilidade
Fonte: Autoria própria

O tempo de parada do equipamento resultante das 301 falhas também é
dividido entre paradas que resultaram na perda de produção, e paradas que causaram
“apenas” a perda de disponibilidade do equipamento, conforme apresentado na
Tabela 28.
Tipo

Tempo de parada

Perda de produção

13,80 horas

Perda de disponibilidade

214,96 horas

Total

228,76 horas

Tabela 28 - Tempo de parada
Fonte: Autoria própria

A Tabela 23 indica que desde o registro das paradas, o equipamento ficou
parado 9,54 dias, dado relevante para um equipamento que operação 24 horas por
dia. A partir do número de ocorrências e do tempo de parada das mesmas, é possível
o cálculo da disponibilidade, MTBT, MTTF e MTTR do equipamento. Como o objetivo
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do trabalho não é a elaboração de um plano de manutenção, apenas serão explicados
o que significa cada indicador de forma resumida, não se aprofundando na teoria de
manutenção. Dessa forma, podemos entender cada indicador como:


Disponibilidade: Percentual do tempo calendário que o equipamento esteve
em estado operável, com capacidade de desempenhar suas funções
assegurada pela equipe de manutenção.



MTBF: Tempo médio entre falhas do equipamento;



MTTF: Tempo médio de desempenho das funções até a ocorrência de uma
falha;



MTTR: Tempo médio necessário para o restabelecimento de uma função
que falhou;

Dessa forma, os índices de manutenção da ponte rolante referência são
apresentados na Tabela 29.
Índice de manutenção

Valor

Disponibilidade

99,04%

MTBF

79,17 horas

4750 min

MTTF

78,41 horas

4705 min

MTTR

0,76 horas

46 min

Tabela 29 - Índices de manutenção da PR referência
Fonte: Autoria própria

Estipulados os atuais índices de manutenção da ponte rolante referência, é
possível estimar a melhoria desses números a partir do projeto de atualização
tecnológica proposto; Tal melhorias será devidamente apresentada na próxima
subseção.

3.5.2 Estimativa dos Ganhos e Impacto Econômico

Como apresentado anteriormente, em média, 70% do tempo de uma parada
está relacionado à identificação da falha. Por exemplo, se uma parada durou 60
minutos, 42 minutos foram gastos para identificar a origem da falha e 18 minutos para
a execução do reparo necessário para recuperação da condição do equipamento. O
tempo de recuperação é relativamente curto devido à simplicidade mecânica e elétrica
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do sistema em questão, e também pelo estoque de segurança de sobressalentes
estabelecido pela empresa parceira. Dessa forma, a estimativa dos ganhos será
pautada na otimização da atividade de manutenção mediante a utilização do sistema
supervisório e da análise de sinais via ibaAnalyser que é proposta por esse trabalho.
O sistema supervisório proposto proporcionará à equipe de manutenção
acesso ao histórico de falhas e ao sinóptico de todos os sinais fundamentais para o
funcionamento do equipamento, oferecendo à equipe de manutenção uma ampla
visão sobre o equipamento em questão de segundos. E caso não seja possível
identificar a falha em questão somente com o supervisório, a equipe de manutenção
terá a opção de analisar os dados ou a simultaneidade entre sinais através do
ibaAnalyser. Assim, o projeto proposto impactará diretamente no tempo de reparo do
equipamento, o MTTR, e a partir das melhorias propostas, estima-se uma redução de
60% do tempo de identificação da falha, o que diminuirá o tempo de recuperação do
equipamento de 60 minutos para 26,448 minutos, uma melhoria de 42% do MTTR do
equipamento.
Convertendo o ganho obtido no MTTR para as paradas que resultaram em
perda de produção, estima-se uma redução de 42% do prejuízo provocado pela
parada da linha de produção em relação ao atual tempo de reparo do equipamento.
Por exemplo, a LGC tem capacidade de produção de 38,2 toneladas/hora, e desde
que as paradas começaram a serem registradas, o equipamento parou a linha de
produção por 13,8 horas. Sabendo que o preço médio do galvalume (produto
resultando do processo da LGC) é de R$4.200,00, a ponte rolante referência provocou
já provocou, no mínimo, um prejuízo de R$2.214.072,00 à empresa parceira. Se a
atualização

tecnológica

já

tivesse

sido

implementada,

poderiam

ter

sido

economizados R$929.910,24, valores significativos quando expandidos às demais
pontes rolantes relacionados ao processos produtivos.
Considerando os atuais índices de manutenção, as paradas que resultaram em
perda de produção têm duração média de 1,38 horas, custando R$221.507,20 cada
parada. Ou seja, é necessária apenas uma parada para pagar o investimento de
R$196.042,32 do projeto proposto, e ainda retornar um lucro de R$25.464,88 à
empresa parceira.

Levando em consideração que, em média, uma parada de

equipamento que resulta em perda de produção acontece a cada 1 ano e 4 meses, e
que é necessário apenas uma parada para pagar o investimento, pode-se dizer que o
payback deste projeto é de 1 ano e 4 meses.
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Todos os ganhos apresentados até momento foram estimados sem levar em
conta os tempos de parada do equipamento em durante eventos de manutenção
programadas (MP’s) ou negociadas (MN’s); e nem o custo ou ganho de
disponibilidade da equipe de manutenção.
Prevendo que o investimento para implementação do projeto ocorra em etapas,
na Tabela 30 se apresentada todas as melhorias propostas por este trabalho, e se faz
uma sugestão de ordem de implementação das mesmas. O critério utilizado para
determinação da ordem de implementação são os ganhos de segurança operacional
e aumento de confiabilidade do equipamento que cada melhoria oferece ao ativo, de
modo que foi considerado somente o custo com novos equipamentos, sem considerar
gastos com infraestrutura e mão de obra para a execução da melhoria proposta.
Ordem

Melhoria

Custo

Manutenção

Impactos
Segurança

Produção

1

Implentação do CLP para
controle da ponte rolante R$ 23.918,37
referência.

Análise de falhas
mais precisa, e
registro dos
detalhes das
ocorrências.

Controle do
equipamento
mais preciso e
confiável.

Redução do
número de
paradas que
geram perda de
produção.

2

Implementação
do
sistema supervisório para
R$ 18.356,15
monitoramento do status
do equipamento.

Otimização da
atividade de
manutenção.

Monitoramento
em tempo real
das do
equipamento.

Aumento da
disponibilidade
do equipamento

3

Implementação comando
R$ 80.613,43
digital.

Maior facilidade
na tratativa de
falhas.

Aumento na
precisão e
controle dos
movimentos.

Aumento da
disponibilidade
do equipamento

Melhoria de sensor de
feedback de freio aberto.

Análise de falhas
mais precisa, e
registro dos
detalhes das
ocorrências.

Controle do
equipamento
mais preciso e
confiável.

-

Impacto contra
púlpito de
operação do
LRF.

Disponibilidade
de sobressalentes
no mercado, e
aumento de
sobressalentes
para os
MasterDrives
instalados nas
linhas de
produção

Advento de
equipamentos
mais robustos,
e confiáveis.

5

4

6

Sistema anticolisão

R$ 333,45

R$ 2.150,00

Substituição
dos
R$ 44.903,91
inversores de frequência.

Diminuição do
índice de
bobinas
avariadas
através de
descida de
carga.
Custo mediante
eventuais
impactos e
paradas de linha
de produção
Diminuição de
custos com
sobressalente e
reparos
externos de
inversores
obsoletos, e
aumento de
disponibilidade
do ativo.
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7

Substituição e adventos
R$ 24.773,56
de novos componentes

Diminuição do
número de
componentes, e
aumento da
confiabilidade do
sistema

Eliminação do
risco de
“colamento de
contato”, e
consequente
falha do
sistema

Aumento da
disponibilidade
do
equipamento.

Tabela 30 - Resumo e prioridade de implementação das melhorias
Fonte: Autoria própria

Nesse momento, encerra-se a análise de viabilidade econômica e estimativa
dos ganhos obtidos a partir do projeto proposto por estre trabalho. Dessa forma, podese dizer que além de aumentar a segurança relacionada à operação do equipamento
através de técnicas de controle e comandos mais precisos e confiáveis, este projeto
também impacta diretamente nos índices de manutenção, e consequentemente,
impactando no financeiramente na linha de produção, sendo esse último impacto que
rege qualquer indústria, independente do porte ou ramo econômico.
No próximo capitulo, se faz a conclusão deste trabalho, avaliando se os
objetivos propostos foram atingidos e indicando novos projetos que possam ser
implementados a partir do desenvolvimento deste trabalho.
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4 CONCLUSÕES

Quando se propôs a atualização tecnológica de uma ponte rolante aplicada à
indústria siderúrgica, o principal objetivo era propor o escopo de um projeto que faria
o revitalização tecnológica do equipamento, ou seja, deixaria o equipamento mais
moderno a partir da implementação de técnicas e dispositivos da automação
industrial. Nesse contexto, o projeto proposto e descrito ao longo deste trabalho pode
ser dividido em três partes distintas, mas que se completam quando estabelecida a
comunicação entre elas através de uma rede comum.
A primeira parte do projeto é referente a proposta de migração dos comandos
da ponte rolante para um comando digital, deixando de lado um sistema de comando
baseado na lógica de contatores, relés e dispositivos eletromagnético. Para isso, foi
utilizado um controlador lógico programável (CLP) como um elemento centralizador
de toda a automação proposta. Estruturalmente o programa foi desenvolvido em FB’s
e DB’s de forma estruturada, e sua lógica pode ser compreendida em três partes:


O desenvolvimento de blocos de controle dos movimentos do três sistemas
funcionais, que a grosso modo fazem a releitura do diagrama elétrico
original para a linguagem Ladder, garantido o controle dos movimentos de
forma confiável e precisa. Além disso, inclui-se o comando em quatro
velocidades;



A criação de um sistema de gerenciamento de alarmes, que estipulou
quatro níveis de alarmes conforme a gravidade dos eventos geradores dos
mesmos. O gerenciamento de alarmes não foi concebido apenas com a
função de comunicar o usuário sobre status do sistema como um todo, mas
também prevê tratativas para cada alarme gerado. Ou seja, quando um
alarme é gerado, automaticamente o programa desenvolvido trata os
mesmos e controla ações para manutenção da condição segura do
equipamento através da parada da parada parcial ou total do comando,
apenas sendo possível a retomados dos movimentos após regularização da
origem do evento de alarme;



Desenvolvimento de blocos de comunicação como sistema supervisório,
ibaAnalyser ou estações de trabalho. Esses blocos funcionam como banco
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de dados, fazendo o monitoramento e armazenamento do status de todos
os sinais do equipamento.
Para o completo estabelecimento do controle e comando digital da ponte
rolante, é proposto a aplicação de um posto de comando digital, que possui remotas
digitais que captam e centralizam todos os sinais de comando, transmitindo os
mesmos via PROFIBUS para o CLP.
Já a segunda parte deste projeto se baseia na implementação um sistema
supervisório para equipamento, de modo que tanto o usuário quanto a equipe de
manutenção tenham acesso em tempo real ao status de todos os sinais do
sensoriamento da ponte rolante referência. Essa transmissão de informação entre
homem e sistema, é dada por uma HMI que oferece ao usuário o acesso a um
sinóptico do equipamento, histórico de falhas e alarmes gerados, e mensagens
relacionadas a operação indevida do equipamento.
Na terceira parte são feitas propostas de melhorias pontuais que não eram
concebidas pelo projeto original do equipamento, como o desenvolvimento de um
sistema anticolisão para a ponte rolante mediante a constatação de uma zona morta
no local de instalação do equipamento, o by-pass dos limites de curso do movimento
de translação e de direção, a instalação de um sensor de feedback de freio aberto
para o movimento de elevação, e a substituição de alguns componentes do sistema
elétrico original.
Apesar de serem apresentadas separadamente, as três partes constituem um
único sistema e projeto, de modo que oferecem ao equipamento maior segurança,
visto que se fez um mapeamento completo das possíveis falhas operacionais,
impedindo com que operador faça manobras que gerem riscos de queda de carga,
colisão e até mesmo desgaste precoce do equipamento. Além do aumento de
segurança, o projeto proposto otimizará a atividade da manutenção através da
redução do tempo de reparo do equipamento após constatada um falha (MTTR),
impactando diretamente na produtividade e lucratividade da linha de produção com
que o equipamento está diretamente relacionado. E quando se faz a expansão dos
ganhos para todas as dezesseis pontes rolantes de processo da empresa, os ganhos
ficam ainda mais evidentes, de modo que o projeto se torna economicamente viável.
Partindo para uma análise mais técnica, sem a atualização tecnológica
proposta, o equipamento encontra-se limitado quanto ao advento de novas
aplicações, uma vez que melhorias mais complexas e impactantes fazem necessárias
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a concepção de um controlador inteligente para se fazer o controle e tratativa de sinais
de forma eficiente, confiável e garantida. Entre as melhorias e projetos sequentes ao
projeto de atualização tecnológica desenvolvido por este trabalho é possível apontar
os seguintes tema:


Projeto de desenvolvimento de uma infraestrutura para a comunicação
entre pontes rolantes de um mesmo complexo industrial, visto que este
projeto propõe atualização tecnológica de uma ponte no primeiro nível, e
em malha fechada, ou seja, sem comunicação com outros sistemas
produtivos ou equipamentos;



Desenvolvimento de telemetria para pontes rolantes, tendo como foco o
monitoramento do deslocamento da ponte rolante em tempo real, a fim de
se desenvolver o deslocamento automático da ponte rolante mediante
setpoint de deslocamento;



Integração entre sistema produtivo e controle do equipamento, a fim de se
desenvolver um sistema WMS de gerenciamento de estoque;

De modo geral, quando comparado com o sistema original, a implantação do
projeto proposto trará notáveis ganhos para o equipamento, e principalmente para
empresa “dona” do equipamento, visto que este projeto consolida a base tecnológica
necessária para projetos que têm a capacidade de mudar de patamar produtivo da
empresa. Além disso, o desenvolvimento deste trabalho proporciona uma abordagem
e desenvolvimento da engenharia de forma mais ampla, na qual força os
desenvolvedores a enxergarem o comportamento do sistema como um todo, e não
apenas no desenvolvimento de uma solução para um problema pontual, que em
muitos casos, torna o projeto inviável tanto economicamente quanto tecnicamente,
visto pode gerar conflitos entre partes constituintes do próprio sistema ou
equipamento. Pelo contrário, esse projeto exigiu a compreensão do contexto em que
o equipamento está inserindo, e de como atuação dele impacta na produção do
processo industrial em questão. Logo, pode-se dizer que objetivos propostos pelo
projeto foram satisfeitos além da expectativa, e que os ganhos estimados justificam
sua aplicação para o contexto em a ponte referência está instalada.
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ANEXOS

1. Arranjo geral da ponte rolante referencia

Figura 79 - Arranjo geral da ponte rolante referência
Fonte: INEPAR (2002)
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Figura 80 - Arranjo geral da ponte rolante referência
Fonte: INEPAR (2002)
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ADENDOS

Entre os Adendos deste trabalho seguem as FC’s desenvolvidas para o
programa de automação dos movimentos, e a programação da IHM.

1. Lista de chamada dos alarmes da IHM

Figura 81 - TAGs IHM 1
Fonte: Autoria própria
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Figura 82 - TAGS IHM 2
Fonte: Autoria própria

Figura 83 - Mensagens dos alarmes da elevação 1
Fonte: Autoria própria
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Figura 84 - Mensagens dos alarmes 2
Fonte: Autoria própria

Figura 85 - Mensagens dos alarmes 3
Fonte: Autoria própria
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Figura 86 - Mensagens dos alarmes 4
Fonte: Autoria própria

Figura 87 - Mensagens dos alarmes 4
Fonte: Autoria própria
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Figura 88 - Mensagens dos alarmes 5
Fonte: Autoria própria

Figura 89 - Lista de telas
Fonte: Autoria própria
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PROJETO_PR#\
SIMATIC 400(1)\CPU 417-4\...\OB1 - <offline>

11/09/2018 12:32:19 PM

OB1 - <offline>
"OB_PRINCIPAL"
Name:
Author:

Family:
Version: 0.1
Block version: 2
10/29/2018 01:54:21 PM
Time stamp Code:
09/27/2018 02:48:50 PM
Interface:
Lengths (block/logic/data): 06656 06408 00032

Name

Data Type

TEMP

Address

Comment

0.0

OB1_EV_CLASS

Byte

0.0

Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event
class 1)

OB1_SCAN_1

Byte

1.0

1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of
OB 1)

OB1_PRIORITY

Byte

2.0

Priority of OB Execution

OB1_OB_NUMBR

Byte

3.0

1 (Organization block 1, OB1)

OB1_RESERVED_1 Byte

4.0

Reserved for system

OB1_RESERVED_2 Byte

5.0

Reserved for system

OB1_PREV_CYCLE Int

6.0

Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)

OB1_MIN_CYCLE

Int

8.0

Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)

OB1_MAX_CYCLE

Int

10.0

Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)

OB1_DATE_TIME

Date_And_Time 12.0

Block: OB1

Network: 1

"Main Program Sweep (Cycle)"

Sempre 0

M1.0
"Sempre_0"

Network: 2

M1.0
"Sempre_0"

Date and time OB1 started

M1.0
"Sempre_0"

Sempre 1

M1.1
"Sempre_1"
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PROJETO_PR#\
SIMATIC 400(1)\CPU 417-4\...\OB1 - <offline>

Network: 3
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Comunicação PLC Inversor

FC40
Infeed
Conveyor
communi
cation
FC
"MD_TX_
RX"
EN
ENO

Network: 4

Liga/Desliga Ponte

DB29
"DB_LIGA_
DESLIGA_
PONTE"
FB22
"LIGA_DESLIGA_
PONTE"
EN
DB30.DBX1.
0
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
ON_OFF_
PONTE_ LIGA_
ROLANTE DESLIGA

ENO

LIGA_
DESLIGA_
PONTE

M210.5
"AL_3_1_ MANETE_
TRS" PARADA_T
M230.5
"AL_3_1_ MANETE_
DIREÇÃO" PARADA_D
M190.5
"AL_3_1_ MANETE_
ELEVAÇÃO" PARADA_E

STATUS_
ON_OFF

EMERGENCI
A_OUT

M20.0
"(SIMU)LIG
A_DESLIGA_
PONTE"
DB30.DBX1.
1
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
STATUS_ON_
OFF
M20.1
"(SIMU)EME
RGENCIA_
OUT"

M401.1
"EMERGENCI EMERGENCI
A" A
M400.7
"ELV_FIM_
DE_CURSO_
EMRGNCA"

FIM_DE_
CURSO_
EMERGENCI
A
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Valor Setpoint em %

in 25 md124
alterado para 3, devido a rampa de aceleração
para testes com comando manual, utilza-se 25

EN

MOVE
ENO

25 IN

OUT

EN

OUT

MOVE
ENO

75 IN
5.A

OUT

Network: 6

50 IN

MD124
Velocidade
em
porcentage
m 0 a 100
"1VEL_%"

EN

MOVE
ENO
MD132
Velocidade
em
porcentage
m 0 a 100
"2VEL_%"

EN
MD140
Velocidade
em
porcentage
m 0 a 100
"3VEL_%"

5.A

MOVE
ENO

100 IN

OUT

MD148
Velocidade
em
porcentage
m 0 a 100
"4VEL_%"

Setpoint 1° Velocidade

DB10
"DB_
FUNÇÃO_1º_
GRAU_1"
FB10
"FUNÇÃO_1º_GRAU_
STP"
EN

ENO

MD124
Velocidade
em
porcentage
m 0 a 100
"1VEL_%" X

Y

EN
MD128
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
real
"1VEL_
REAL"

MD128
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
real
"1VEL_
REAL" IN

MOVE
ENO

OUT

MW156
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
INTEIRO
"1VEL_INT"
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Setpoint 2° Velocidade

DB12
"DB_
FUNÇÃO_1º_
GRAU_2"
FB10
"FUNÇÃO_1º_GRAU_
STP"
EN
MD132
Velocidade
em
porcentage
m 0 a 100
"2VEL_%" X

Y

Network: 8

EN

ENO
MD136
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
real
"2VEL_
REAL"

MOVE
ENO

MD136
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
real
"2VEL_
REAL" IN

OUT

EN

MOVE
ENO

MW158
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
INTEIRO
"2VEL_INT"

Setpoint 3° Velocidade

DB14
"DB_
FUNÇÃO_1º_
GRAU_3"
FB10
"FUNÇÃO_1º_GRAU_
STP"
EN

ENO

MD140
Velocidade
em
porcentage
m 0 a 100
"3VEL_%" X

Y

MD144
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
real
"3VEL_
REAL"

MD144
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
real
"3VEL_
REAL" IN

OUT

MW160
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
INTEIRO
"3VEL_INT"
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Setpoint 4° Velocidade

DB15
"DB_
FUNÇÃO_1º_
GRAU_4"
FB10
"FUNÇÃO_1º_GRAU_
STP"
EN

EN

ENO

MD148
Velocidade
em
porcentage
m 0 a 100
"4VEL_%" X

Y

MD152
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
real
"4VEL_
REAL"

MD152
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
real
"4VEL_
REAL" IN

MOVE
ENO

OUT

MW162
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
INTEIRO
"4VEL_INT"
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Comando Manual Elevação

DB1
"DB_CMD_
MT_1_
MANUAL"
FB1
"CMD_ELEVAÇÃO"
EN
I0.0
"cmd_ELV_ cmd_
CIMA" Frente
I0.1
"cmd_ELV_
BAIXO" cmd_Tras

ENO
Setpoint_
out

MW300
"(SIMU)SET
POINT_ELV"

Frente_
out

M329.6
"(SIMU)CIM
A_ELV"

Tras_out

M329.7
"(SIMU)BAI
XO_ELV"

I0.2
"BIT0_VEL" cmd_BIT0
I0.3
"BIT1_VEL" cmd_BIT1
M1.1
Emergenci
"Sempre_1" a
M190.3
"AL_LIM_
MAX_ S_Fim_de_
ELEVAÇÃO" Curso_1
M190.4
"AL_LIM_
MIN_ S_Fim_de_
ELEVAÇÃO" Curso_2
M1.0
"Sempre_0" Fault_Inv
MW156
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
Setpoint_
INTEIRO
"1VEL_INT" 1
MW158
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
Setpoint_
INTEIRO
"2VEL_INT" 2
MW160
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Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
Setpoint_
INTEIRO
"3VEL_INT" 3
MW162
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
Setpoint_
INTEIRO
"4VEL_INT" 4
M190.1
"AL_2_
ELEVAÇÃO" AL_2_ELV
M190.2
"AL_3_
ELEVAÇÃO" AL_3_ELV
AL_3_DIR
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Comando Manual Direção

DB2
"DB_CMD_
MT_2_
MANUAL"
FB2
"CMD_DIREÇÃO"
EN
M333.0
"(SIMU)cmd
_DIREITA_ cmd_
DIR" Frente
M333.1
"(SIMU)cmd
_ESQUERDA_
DIR" cmd_Tras
M333.2
"(SIMU)BIT
0_DIR" cmd_BIT0

ENO

Setpoint_
out

MW340
"(SIMU)SET
POINT_DIR"

Frente_
out

M332.6
"(SIMU)DIR
EITA_DIR"

Tras_out

M332.7
"(SIMU)ESQ
UERDA_DIR"

M333.3
"(SIMU)BIT
1_DIR" cmd_BIT1
M1.1
Emergenci
"Sempre_1" a
M230.3
"AL_LIM_
DIREITA_ S_Fim_de_
DIR" Curso_1
M230.4
"AL_LIM_
ESQUERDA_ S_Fim_de_
DIR" Curso_2
M1.0
"Sempre_0" Fault_Inv
MW156
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
Setpoint_
INTEIRO
"1VEL_INT" 1
MW158
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
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INTEIRO
Setpoint_
"2VEL_INT" 2
MW160
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
Setpoint_
INTEIRO
"3VEL_INT" 3
MW162
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
Setpoint_
INTEIRO
"4VEL_INT" 4
M230.1
"AL_2_DIR" AL_2_DIR
M190.2
"AL_3_
ELEVAÇÃO" AL_3_ELV
M230.6
"AL_LIM_ LIMITE_
VEL_DIR_ VELOCIDAD
DIREITA" E_DIREIT
M230.7
"AL_LIM_ LIMITE_
VEL_DIR_ VELOCIDAD
ESQUERDA" E_ESQUER
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Comando Manual Translação

DB3
"DB_CMD_
MT_3_
MANUAL"
FB3
"CMD_TRANSLAÇÃO"
EN
M501.0
"(SIMU)cmd
_FRENTE_ cmd_
TRS" Frente
M501.1
"(SIMU)cmd
_TRAS_TRS" cmd_Tras
M501.2
"(SIMU)BIT
0_TRS" cmd_BIT0

ENO

Setpoint_
out

MW502
"(SIMU)SET
POINT_TRS"

Frente_
out

M500.6
"(SIMU)FRE
NTE_TRS"

Tras_out

M500.7
"(SIMU)TRA
S_TRS"

M501.3
"(SIMU)BIT
1_TRS" cmd_BIT1
M1.1
Emergenci
"Sempre_1" a
M210.3
"AL_LIM_
FRENTE_ S_Fim_de_
TRS" Curso_1
M210.4
"AL_LIM_ S_Fim_de_
TRAS_TRS" Curso_2
M1.0
"Sempre_0" Fault_Inv
MW156
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
Setpoint_
INTEIRO
"1VEL_INT" 1
MW158
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
Setpoint_
INTEIRO
"2VEL_INT" 2
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MW160
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
Setpoint_
INTEIRO
"3VEL_INT" 3
MW162
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
Setpoint_
INTEIRO
"4VEL_INT" 4
M210.1
"AL_2_TRS" AL_2_TRS
M190.2
"AL_3_
ELEVAÇÃO" AL_3_ELV
M210.2
"AL_3_TRS" AL_3_DIR
M210.6
"AL_LIM_
VEL_ LIMITE_
FRENTE_ VELOCIDAD
TRS" E_FRENTE
M210.7
"AL_LIM_ LIMITE_
VEL_TRAS_ VELOCIDAD
TRS" E_TRAS

Network: 13

EN

MOVE
ENO

MW502
"(SIMU)SET
POINT_TRS" IN
OUT

DB30.DBW8
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
VEL_TRS
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Alarmes Elevação

DB7
"DB_
ALARMES_
ELEVAÇÃO"
FB7
"ALARMES_ELEVAÇÃO"
EN
ENO
M400.0
"ELV_
MANETE_ MANETE_
STP" STP
I0.0
"cmd_ELV_
CIMA" CMD_CIMA
I0.1
"cmd_ELV_
BAIXO" CMD_BAIXO

AL_1

M190.0
"AL_1_
ELEVAÇÃO"

AL_2

M190.1
"AL_2_
ELEVAÇÃO"

AL_3

M190.2
"AL_3_
ELEVAÇÃO"

AL_LIM_
MAX

M190.3
"AL_LIM_
MAX_
ELEVAÇÃO"

AL_LIM_
MIN

M190.4
"AL_LIM_
MIN_
ELEVAÇÃO"

AL_3_1

M190.5
"AL_3_1_
ELEVAÇÃO"

I0.2
"BIT0_VEL" BIT0_VEL
I0.3
"BIT1_VEL" BIT1_VEL
M400.1
"ELV_
HOMEM_ HOMEM_
MORTO" MORTO
M400.2
"ELV_DISJ_ DISJ_
FREIO" FREIO

EMERGENCI
A_AL

DB23.DBX0.
0
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_ELV_
EMERGENCIA

HOMEM_
MORTO_AL

DB23.DBX1.
5
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_ELV_
HOMEM_
MORTO

DISJ_
FREIO_AL

DB23.DBX1.
3
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_ELV_
DISJ_FREIO

M400.3
"ELV_VENT_
FORC" VENT_FORC
M400.4
"ELV_TEMP_ TEMP_
MOTOR" MOTOR
M400.5
"ELV_LIM_ LIM_
SUPERIOR" SUPERIOR
M400.6
"ELV_LIM_ LIM_
INFERIOR" INFERIOR
M400.7
"ELV_FIM_
DE_CURSO_
EMRGNCA"
M401.0
"ELV_

FIM_DE_
CURSO_
EMERGENCI
A

DB23.DBX1.
2
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FREIO" FREIO
M401.1
"EMERGENCI EMERGENCI
A" A

VENT_
FORC_AL

M332.7
"(SIMU)ESQ DIRECAO_
UERDA_DIR" ESQUERDA
M500.6
"(SIMU)FRE TRANSLACA
NTE_TRS" O_FRENTE
M500.7
"(SIMU)TRA TRANSLACA
S_TRS" O_TRAS
M20.0
"(SIMU)LIG
A_DESLIGA_ ON_OFF_
PONTE" PONTE
DB30.DBX1.
0
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
ON_OFF_
PONTE_ ON_OFF_
ROLANTE BTN
DB30.DBX45
.6
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
ELV_
BYPASS_ BYPASS_
HOMEM_ HOMEM_
MORTO MORTO
DB30.DBX45
.7
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
ELV_ BYPASS_
BYPASS_ DISJ_
DISJ_FREIO FREIO
DB30.DBX46
.0
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
ELV_ BYPASS_
BYPASS_ TEMP_
TEMP_MOTOR MOTOR
DB30.DBX0.

"HMI_DB_
ALARMES".
DB_ELV_
VENT_FORC

TEMP_
MOTOR_AL

DB23.DBX1.
4
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_ELV_
TEMP_MOTOR

LIM_
SUPERIOR_
AL

DB23.DBX1.
0
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_ELV_
LIM_
SUPERIOR

LIM_
INFERIOR_
AL

DB23.DBX1.
1
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_ELV_
LIM_
INFERIOR

FIM_DE_
CURSO_
EMERGENC_
AL

DB23.DBX1.
7
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_ELV_
FIM_DE_
CURSO_EMER

FREIO_AL

DB23.DBX1.
6
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_ELV_
FREIO

CMD_
INVALIDO_
1

DB23.DBX0.
6
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_ELV_
CMD_DIR_
FRENTE

CMD_
INVALIDO_
2

DB23.DBX0.
7
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_ELV_
CMD_DIR_
TRAS

CMD_

DB23.DBX3.
0
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_ELV_
CMD_

M332.6
"(SIMU)DIR DIRECAO_
EITA_DIR" DIREITA
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0
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
BYPASS_ BYPASS_
ELV_LIM_ LIM_
SUPERIOR SUPERIOR

INVALIDO_
3

TRANSL_
FRENTE

DB30.DBX0.
1
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
BYPASS_ BYPASS_
ELV_LIM_ LIM_
INFERIOR INFERIOR

CMD_
INVALIDO_
4

DB23.DBX3.
1
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_ELV_
CMD_
TRANSL_
TRAS

ON_OFF_
ELV_AL

DB23.DBX0.
2
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_ELV_ON_
OFF_AL

ON_OFF_
SFDCE_AL

DB23.DBX3.
2
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_ELV_ON_
OFF_SFDCE_
AL

BYPASSED_
HOMEM_
MORTO

DB23.DBX3.
3
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_ELV_BY_
HOMEM_
MORTO

BYPASSED_
DISJ_
FREIO

DB23.DBX3.
4
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_ELV_BY_
DISJ_FREIO

BYPASSED_
TEMP_
MOTOR

DB23.DBX3.
5
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_ELV_BY_
TEMP_MOTOR

BYPASSED_
SFDC_
SUPERIOR

DB23.DBX0.
3
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_ELV_BY_
LIM_SUP

BYPASSED_
SFDC_
INFERIOR

DB23.DBX0.
4
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_ELV_BY_
LIM_INF

DB30.DBX46
.1
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
ELV_ BYPASS_
BYPASS_ FDC_
FDC_EMERG EMERGENC
DB30.DBX46
.2
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
ELV_
BYPASS_ BYPASS_
FREIO FREIO
M23.0
"STATUS_ DIR_
BYPASS_ STATUS_
DIRECAO" BYPASS
M23.1
"STATUS_
BYPASS_ TRS_
TRANSLACAO STATUS_
" BYPASS

11/09/2018 12:32:19 PM
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5
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BYPASSED_
SFDC_SUP_
INF

"HMI_DB_
ALARMES".
DB_ELV_BY_
LIM_SUP_
INF

BYPASSED_
FDC_
EMERGENC

DB23.DBX3.
6
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_ELV_BY_
FDC_EMERG

BYPASSED_
FREIO

DB23.DBX3.
7
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_ELV_BY_
FREIO

STATUS_
BYPASS

DB30.DBX1.
2
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
STATUS_
BYPASS
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Alarmes Direção

DB8
"DB_
ALARMES_
DIREÇÃO"
FB8
"ALARMES_DIREÇÃO"
EN
ENO
M420.0
"TRS_DIR_
MANETE_ MANETE_
STP" STP
M333.0
"(SIMU)cmd
_DIREITA_ CMD_
DIR" DIREITA
M333.1
"(SIMU)cmd
_ESQUERDA_ CMD_
DIR" ESQUERDA

AL_1

M230.0
"AL_1_DIR"

AL_2

M230.1
"AL_2_DIR"

AL_3

M230.2
"AL_3_DIR"

AL_LIM_
DIREITA

M230.3
"AL_LIM_
DIREITA_
DIR"

AL_LIM_
ESQUERDA

M230.4
"AL_LIM_
ESQUERDA_
DIR"

AL_3_1

M230.5
"AL_3_1_
DIREÇÃO"

M333.2
"(SIMU)BIT
0_DIR" BIT0_VEL
M333.3
"(SIMU)BIT
1_DIR" BIT1_VEL
M420.1
"TRS_DIR_
HOMEM_ HOMEM_
MORTO" MORTO
M440.0
"DIR_DISJ_ DISJ_
FREIO" FREIO

DISJ_
FREIO_AL

DB23.DBX15
.1
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_DIR_
DISJ_FREIO

VENT_
FORC_AL

DB23.DBX15
.0
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_DIR_
VENT_FORC

TEMP_
MOTOR_AL

DB23.DBX15
.2
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_DIR_
TEMP_MOTOR

LIM_

DB23.DBX15
.3
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_DIR_

M440.1
"DIR_VENT_
FORC" VENT_FORC
M440.2
"DIR_TEMP_ TEMP_
MOTOR" MOTOR
M440.5
"DIR_LIM_ LIM_
DIREITA" DIREITA
M440.6
"DIR_LIM_ LIM_
ESQUERDA" ESQUERDA
M500.6
"(SIMU)FRE TRANSLACA
NTE_TRS" O_FRENTE
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M500.7
"(SIMU)TRA TRANSLACA
S_TRS" O_TRAS
M329.6
"(SIMU)CIM ELEVACAO_
A_ELV" SUPERIOR
M329.7
"(SIMU)BAI ELEVACAO_
XO_ELV" INFERIOR
M440.3
"DIR_LIM_ LIMITE_
DSCL_ DESACEL_
DIREITA" DIREITA
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DIREITA_
AL

M20.0
"(SIMU)LIG
A_DESLIGA_ ON_OFF_
PONTE" PONTE
DB30.DBX1.
0
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
ON_OFF_
PONTE_ ON_OFF_
ROLANTE BTN
DB30.DBX46
.3
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
DIR_
BYPASS_ BYPASS_
HOMEM_ HOMEM_
MORTO MORTO
DB30.DBX46
.4
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
DIR_ BYPASS_
BYPASS_ DISJ_
DISJ_FREIO FREIO
DB30.DBX46
.5
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
DIR_ BYPASS_
BYPASS_ TEMP_
TEMP_MOTOR MOTOR

LIM_
DIREITA

LIM_
ESQUERDA_
AL

DB23.DBX15
.4
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_DIR_
LIM_
ESQUERDA

CMD_
INVALIDO_
1

DB23.DBX14
.0
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_DIR_
CMD_TRS_
FRENTE

CMD_
INVALIDO_
2

DB23.DBX14
.1
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_DIR_
CMD_TRS_
TRAS

CMD_
INVALIDO_
3

DB23.DBX14
.2
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_DIR_
CMD_ELV_
CIMA

CMD_
INVALIDO_
4

DB23.DBX14
.3
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_DIR_
CMD_ELV_
BAIXO

LIMITE_
DESACEL_
DIREI_AL

DB23.DBX14
.4
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_DIR_
LIM_DSCL_
DIREITA

LIMITE_
DESACEL_
ESQUER_AL

DB23.DBX14
.5
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_DIR_
LIM_DSCL_
ESQUERDA

LIMITE_
VELOCIDAD
E_DIREIT

M230.6
"AL_LIM_
VEL_DIR_
DIREITA"

M440.4
"DIR_LIM_ LIMITE_
DSCL_ DESACEL_
ESQUERDA" ESQUERDA

11/09/2018 12:32:19 PM
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Page 17 of 38

SIMATIC

DB30.DBX0.
6
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
BYPASS_ BYPASS_
DIR_LIM_ LIM_
DIREITA DIREITA
DB30.DBX0.
7
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
BYPASS_ BYPASS_
DIR_LIM_ LIM_
ESQUERDA ESQUERDA
DB30.DBX46
.6
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
DIR_ BYPASS_
BYPASS_ LIM_DSCL_
LIM_DSCL_D DIREITA
DB30.DBX46
.7
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
DIR_ BYPASS_
BYPASS_ LIM_DCSL_
LIM_DSCL_E ESQUERDA
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LIMITE_
VELOCIDAD
E_ESQUER
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"AL_LIM_
VEL_DIR_
ESQUERDA"

ON_OFF_
DIR_AL

DB23.DBX14
.6
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_DIR_ON_
OFF_AL

BYPASSED_
HOMEM_
MORTO

DB23.DBX14
.7
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_DIR_
TRS_BY_
HOMEM_MORT

BYPASSED_
DISJ_
FREIO

DB23.DBX17
.0
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_DIR_BY_
DISJ_FREIO

BYPASSED_
TEMP_
MOTOR

DB23.DBX17
.1
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_DIR_BY_
TEMP_MOTOR

BYPASSED_
LIM_DIR

DB23.DBX15
.5
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_DIR_
FALHA_
SPDC_
DIREIT

BYPASSED_
LIM_ESQ

DB23.DBX15
.6
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_DIR_
FALHA_
SPDC_
ESQUER

BYPASSED_
LIM_DIR_
ESQ

DB23.DBX15
.7
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_DIR_
FALHA_
SPDC_AMBOS

BYPASSED_
LIM_DSCL_

DB23.DBX17
.2
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_DIR_BY_
LIM_DSCL_
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DIREI

BYPASSED_
LIM_DCSL_
ESQUE
DIR_
STATUS_
BYPASS

11/09/2018 12:32:19 PM

DIR
DB23.DBX17
.3
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_DIR_BY_
LIM_DSCL_
ESQ
M23.0
"STATUS_
BYPASS_
DIRECAO"
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Alarmes Translação

DB9
"DB_
ALARMES_
TRANSLAÇÃO
O"
FB9
"ALARMES_
TRANSLAÇÃO"
EN
M420.0
"TRS_DIR_
MANETE_ MANETE_
STP" STP
M501.0
"(SIMU)cmd
_FRENTE_ CMD_
TRS" FRENTE

ENO

AL_1

M210.0
"AL_1_TRS"

AL_2

M210.1
"AL_2_TRS"

AL_3

M210.2
"AL_3_TRS"

M501.1
"(SIMU)cmd
_TRAS_TRS" CMD_TRAS
M501.2
"(SIMU)BIT
0_TRS" BIT0_VEL
M501.3
"(SIMU)BIT
1_TRS" BIT1_VEL
M420.1
"TRS_DIR_
HOMEM_ HOMEM_
MORTO" MORTO
M420.2
"TRS_DISJ_ DISJ_
FREIO" FREIO

AL_LIM_
FRENTE

M210.3
"AL_LIM_
FRENTE_
TRS"

AL_LIM_
TRAS

M210.4
"AL_LIM_
TRAS_TRS"

AL_3_1

M210.5
"AL_3_1_
TRS"

HOMEM_
MORTO_AL

DB23.DBX9.
0
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_TRS_
HOMEM_
MORTO

DISJ_
FREIO_AL

DB23.DBX9.
1
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_TRS_
DISJ_FREIO

VENT_
FORC_1_AL

DB23.DBX9.
2
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_TRS_
VENT_FORC_
1

M420.3
"TRS_VENT_ VENT_
FORC_1" FORC_1
M420.4
"TRS_VENT_ VENT_
FORC_2" FORC_2
M420.5
"TRS_TEMP_ TEMP_
MOTOR_1" MOTOR_1
M420.6
"TRS_TEMP_ TEMP_
MOTOR_2" MOTOR_2
M420.7
"TRS_LIM_ LIM_

DB23.DBX9.
3
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FRENTE" FRENTE
M421.0
"TRS_LIM_
TRAS" LIM_TRAS
DB30.DBX0.
4
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
BYPASS_
TRS_LIM_ HMI_LIM_
FRENTE FRENTE
DB30.DBX0.
5
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
BYPASS_
TRS_LIM_ HMI_LIM_
TRAS TRAS
M332.6
"(SIMU)DIR DIRECAO_
EITA_DIR" DIREITA

VENT_
FORC_2_AL

M329.6
"(SIMU)CIM ELEVACAO_
A_ELV" SUPERIOR

TEMP_
MOTOR_1_
AL

TEMP_
MOTOR_2_
AL

DB23.DBX9.
5
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_TRS_
TEMP_
MOTOR_2

LIM_
FRENTE_AL

DB23.DBX9.
6
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_TRS_
LIM_FRENTE

LIM_TRAS_
AL

DB23.DBX9.
7
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_TRS_
LIM_TRAS

FALHA_
SFDC_
FRENTE

DB23.DBX8.
3
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_TRS_
FALHA_
SPDC_SUP

FALHA_
SFDC_TRAS

DB23.DBX8.
4
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_TRS_
FALHA_
SPDC_INF

FALHA_
SFDC_
FRENTE_
TRAS

DB23.DBX8.
5
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_TRS_
FALHA_
SPDC_SUP_
IN

M329.7
"(SIMU)BAI ELEVACAO_
XO_ELV" INFERIOR
M421.3
"TRS_
ANTICOLISA ANTICOLIS
O_3M_ AO_3M_
FRENT" FRENTE
M421.4
"TRS_
ANTICOLISA ANTICOLIS
O_10M_ AO_10M_
FREN" FRENTE
M421.5
"TRS_ ANTICOLIS
ANTICOLISA AO_3M_
O_3M_TRAS" TRAS
M421.6
"TRS_
ANTICOLISA ANTICOLIS
O_10M_ AO_10M_
TRAS" TRAS
M421.7
"TRS_LIM_ LIMITE_

"HMI_DB_
ALARMES".
DB_TRS_
VENT_FORC_
2
DB23.DBX9.
4
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_TRS_
TEMP_
MOTOR_1

M332.7
"(SIMU)ESQ DIRECAO_
UERDA_DIR" ESQUERDA
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CMD_
INVALIDO_
1

DB_TRS_
CMD_DIR_
DIREITA

CMD_
INVALIDO_
2

DB23.DBX8.
7
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_TRS_
CMD_DIR_
ESQUERDA

CMD_
INVALIDO_
3

DB23.DBX11
.0
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_TRS_
CMD_ELV_
CIMA

CMD_
INVALIDO_
4

DB23.DBX11
.1
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_TRS_
CMD_ELV_
BAIXO

LIMITE_
DESACEL_
FRENTE_AL

DB23.DBX11
.2
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_TRS_
LIM_
DESACEL_
FRENT

LIMITE_
DESACEL_
TRAS_AL

DB23.DBX11
.3
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_TRS_
LIM_
DESACEL_
TRAS

M422.0
LIMITE_
"TRS_LIM_ DESACEL_
DSCL_TRAS" TRAS
M20.0
"(SIMU)LIG
A_DESLIGA_ ON_OFF_
PONTE" PONTE
DB30.DBX1.
0
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
ON_OFF_
PONTE_ ON_OFF_
ROLANTE BTN

LIMITE_
VELOCIDAD
E_FRENTE

M210.6
"AL_LIM_
VEL_
FRENTE_
TRS"

LIMITE_
VELOCIDAD
E_TRAS

M210.7
"AL_LIM_
VEL_TRAS_
TRS"

ANTICOLIS
AO_3M_
FRENTE_AL

DB23.DBX11
.4
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_TRS_
ANTICOLIS_
3M_FRNT
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ANTICOLIS
AO_10M_
FRENT_AL

DB23.DBX11
.5
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_TRS_
ANTICOLIS_
10M_FRN

ANTICOLIS
AO_3M_
TRAS_AL

DB23.DBX11
.6
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_TRS_
ANTICOLIS_
3M_TRAS

ANTICOLIS
AO_10M_
TRAS_AL

DB23.DBX11
.7
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_TRS_
ANTICOLIS_
10M_TRA

ON_OFF_
TRS_AL

DB23.DBX8.
0
"HMI_DB_
ALARMES".
DB_TRS_ON_
OFF_AL

11/09/2018 12:32:19 PM
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MONITORAMENTO

DB20
"DB_
SINOPTICOS
"
FB15
"SINOPTICOS"
EN

ENO

M401.1
"EMERGENCI EMERGENCI
A" A
M400.1
"ELV_ ELV_
HOMEM_ HOMEM_
MORTO" MORTO
M400.2
"ELV_DISJ_ ELV_DISJ_
FREIO" FREIO
M400.3
"ELV_VENT_ ELV_VENT_
FORC" FORC

EMERGENCI
A_OUT

DB30.DBX42
.0
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
EMERGENCIA

ELV_
HOMEM_
MORTO_OUT

DB30.DBX42
.1
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
ELV_HOMEM_
MORTO

ELV_DISJ_
FREIO_OUT

DB30.DBX42
.2
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
ELV_DISJ_
FREIO

ELV_VENT_
FORC_OUT

DB30.DBX42
.3
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
ELV_VENT_
FORC

ELV_TEMP_
MOTOR_OUT

DB30.DBX42
.4
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
ELV_TEMP_
MOTOR

ELV_LIM_
SUPERIOR_
OUT

DB30.DBX42
.5
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
ELV_LIM_
SUP

M400.4
"ELV_TEMP_ ELV_TEMP_
MOTOR" MOTOR
M400.5
"ELV_LIM_ ELV_LIM_
SUPERIOR" SUPERIOR
M400.6
"ELV_LIM_ ELV_LIM_
INFERIOR" INFERIOR
M400.7
"ELV_FIM_
DE_CURSO_
EMRGNCA"

ELV_FIM_
CURSO_
EMERGENCI
A

M401.0
"ELV_
FREIO" ELV_FREIO
M420.1
"TRS_DIR_ DIR_TRS_
HOMEM_ HOMEM_
MORTO" MORTO
M440.0
"DIR_DISJ_ DIR_DISJ_
FREIO" FREIO
M440.1
"DIR_VENT_ DIR_VENT_
FORC" FORC

DB30.DBX42
.6
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
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M440.2
"DIR_TEMP_ DIR_TEMP_
MOTOR" MOTOR

ELV_LIM_
INFERIOR_
OUT

M440.5
"DIR_LIM_ DIR_LIM_
DIREITA" DIREITA
M440.6
"DIR_LIM_ DIR_LIM_
ESQUERDA" ESQUERDA

M440.4
"DIR_LIM_ DIR_LIM_
DSCL_ DESACEL_
ESQUERDA" ESQUERDA

ELV_FIM_
CURSO_
EMERGE_
OUT

ELV_
FREIO_OUT

DB30.DBX43
.0
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
ELV_FREIO

DIR_TRS_
HOMEM_
MORTO_OUT

DB30.DBX43
.1
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
DIR_TRS_
HOMEM_
MORTO

DIR_DISJ_
FREIO_OUT

DB30.DBX43
.2
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
DIR_DISJ_
FREIO

DIR_VENT_
FORC_OUT

DB30.DBX43
.3
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
DIR_VENT_
FORC

DIR_TEMP_
MOTOR_OUT

DB30.DBX43
.4
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
DIR_TEMP_
MOTOR

DIR_LIM_
DIREITA_
OUT

DB30.DBX43
.5
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
DIR_LIM_
DIR

M420.2
"TRS_DISJ_ TRS_DISJ_
FREIO" FREIO
M420.3
"TRS_VENT_ TRS_VENT_
FORC_1" FORC_1
M420.4
"TRS_VENT_ TRS_VENT_
FORC_2" FORC_2
M420.5
"TRS_TEMP_ TRS_TEMP_
MOTOR_1" MOTOR_1
M420.6
"TRS_TEMP_ TRS_TEMP_
MOTOR_2" MOTOR_2
M420.7
"TRS_LIM_ TRS_LIM_
FRENTE" FRENTE
M421.0
"TRS_LIM_ TRS_LIM_
TRAS" TRAS
M421.3
"TRS_
ANTICOLISA
O_3M_
FRENT"

TRS_
ANTICOLIS
AO_3M_
FRENT

M421.4
"TRS_
ANTICOLISA
O_10M_
FREN"

TRS_
ANTICOLIS
AO_10M_
FREN

M421.5
TRS_
"TRS_ ANTICOLIS
ANTICOLISA AO_3M_

HMI".
ELV_LIM_
INF
DB30.DBX42
.7
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
ELV_FIM_
CURSO_
EMERG

M440.3
"DIR_LIM_ DIR_LIM_
DSCL_ DESACEL_
DIREITA" DIREITA
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.6
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
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O_3M_TRAS" TRAS
M421.6
"TRS_
ANTICOLISA
O_10M_
TRAS"

DIR_LIM_
ESQUERDA_
OUT

TRS_
ANTICOLIS
AO_10M_
TRAS

M421.7
"TRS_LIM_ TRS_LIM_
DSCL_ DESACEL_
FRENTE" FRENTE

HMI".
DIR_LIM_
ESQ

DIR_LIM_
DESACEL_
DIR_OUT

DB30.DBX43
.7
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
DIR_LIM_
DSCL_DIR

DIR_LIM_
DESACEL_
ESQ_OUT

DB30.DBX44
.0
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
DIR_LIM_
DSCL_ESQ

TRS_DISJ_
FREIO_OUT

DB30.DBX44
.1
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
TRS_DISJ_
FREIO

TRS_VENT_
FORC_1_
OUT

DB30.DBX44
.2
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
TRS_VENT_
FORC_1

TRS_VENT_
FORC_2_
OUT

DB30.DBX44
.3
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
TRS_VENT_
FORC_2

TRS_TEMP_
MOTOR_1_
OUT

DB30.DBX44
.4
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
TRS_TEMP_
MOTOR_1

TRS_TEMP_
MOTOR_2_
OUT

DB30.DBX44
.5
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
TRS_TEMP_
MOTOR_2

TRS_LIM_

DB30.DBX44
.6
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".

M422.0
TRS_LIM_
"TRS_LIM_ DESACEL_
DSCL_TRAS" TRAS
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FRENTE_
OUT

11/09/2018 12:32:19 PM

TRS_LIM_
FRENTE

TRS_LIM_
TRAS_OUT

DB30.DBX44
.7
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
TRS_LIM_
TRAS

TRS_
ANTICOL_
3M_FRENT_
OUT

DB30.DBX45
.0
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
TRS_
ANTICOL_
3M_FRENTE

TRS_
ANTICOL_
10M_FREN_
OUT

DB30.DBX45
.1
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
TRS_
ANTICOL_
10M_FRENTE

TRS_
ANTICOL_
3M_TRAS_
OUT

DB30.DBX45
.2
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
TRS_
ANTICOL_
3M_TRAS

TRS_
ANTICOL_
10M_TRAS_
OUT

DB30.DBX45
.3
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
TRS_
ANTICOL_
10M_TRAS

TRS_LIM_
DSCL_
FRENTE_
OUT

DB30.DBX45
.4
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
TRS_LIM_
DESACEL_
FRENTE

TRS_LIM_
DSCL_
TRAS_OUT

DB30.DBX45
.5
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
TRS_LIM_
DESACEL_
TRAS
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BIT TO INT

DB13
"DB_BIT_
TO_INT"
FB12
"BIT_TO_
INT"
ENO
EN
B0
B1
B2

DEST

DB40.DBW16
Spare
"DBMD_TX_
RX".
Setpoint3

B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
M0.6
"CLOCK_1S" B15
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(AUTO)De Metros para Setpoint

DB17
"DB_Acl_
Dcl_FB13_
1"
FB13
"FUNÇÃO_ACEL_
DESACEL"
ENO

EN
MD250 X

Network: 20

Y

MD254

(AUTO)De Metros para Setpoint 11/09

DB22
"DB_Acl_
Dcl_FB13_
2"
FB13
"FUNÇÃO_ACEL_
DESACEL"
EN

ENO

MD264 X

Network: 21

Y

MD268

(AUTO)Setpoint Desaceleração

//FB10 alterado 32767 para 16384. 11/09/18
DB18
"DB_
FUNÇÃO_1º_
GRAU_6"
FB10
"FUNÇÃO_1º_GRAU_
STP"
EN
MD254 X

ENO
Y

MD258

EN

MOVE
ENO

MD258 IN

OUT

MW262

M1.1
"Sempre_1"
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(AUTO)Setpoint Aceleração

//FB10 alterado 32767 para 16384. 11/09/18
DB16
"DB_
FUNÇÃO_1º_
GRAU_5"
FB10
"FUNÇÃO_1º_GRAU_
STP"
ENO

EN
MD268 X

Y

MD272

EN

MOVE
ENO

MD272 IN

OUT

MW276

M1.1
"Sempre_1"

Network: 23

(AUTO)Cálculo Módulo de Velocidade

DB19
"DB_
Cálculo_
Módulo_da_
Vel"
FB14
"CALC_MOD_VEL"
EN
DB40.DBW40
Motor
speed
feedback
normalized
"DBMD_TX_
RX".
MotorSpeed Setpoint_
FB Inversor

ENO

Setpoint_
Modulo

MW10
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(AUTO)CÁLCULO RPM

IN = MW10
"DBMD_TX_RX".Setpoint1
RET VAL MW8
OUT MD4
2.025190e+003
-2.025190e+003
FC105
"CALC_RPM"
EN

ENO

DB40.DBW10
Spare
"DBMD_TX_
RX".
Setpoint1 IN

RET_VAL

MW8

OUT

MD4

2.025190e+
003 HI_LIM
-2.
025190e+
003 LO_LIM
M1.1
"Sempre_1" BIPOLAR

Network: 25

(AUTO)CALIBRA ZERO

FC1
"CALIBRA_ZERO"
ENO

EN
Calibra_
I0.7 Zero

Network: 26

Calibra_
0_Timer

M2.0

(AUTO)Comando Automático Motor 1

#Frente_out = db40.dbx8.0
#Tras_out = db40.dbx8.1
#Fault_Inv = db40.dbx39.3
auto i0.4
destino md176
emergencia m1.1
fault m1.0
sfdc1 m1.1
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sfdc2 m1.1
metragem md172
stp1 mw156
stp2 mw158
stp3 mw160
stp4 mw162
stpf1 mw164
stpf2 mw166
stpf3 mw168
stpdesa mw262
stpout db40.dbw10
frente_out db40.dbx8.0
tras_out db40.dbx8.1
delta_destino md250
deslocamento md2500
DB4
"DB_CMD_
MT_1_AUTO"
FB4
"CMD_MT_1_AUTO"
EN

ENO

M800.2 Auto
MD176 Destino
M1.1
Emergenci
"Sempre_1" a
M1.0
"Sempre_0" Fault_Inv
M1.1
S_Fim_de_
"Sempre_1" Curso_1
M1.1
S_Fim_de_
"Sempre_1" Curso_2

Setpoint_
out

DB40.DBW10
Spare
"DBMD_TX_
RX".
Setpoint1

Frente_
Out

M330.0

Tras_Out

M330.1

Delta_
Destino

MD250

Deslocame
nto

MD264

Posiciona
MD172 mento
MW156
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
Setpoint_
INTEIRO
"1VEL_INT" 1
MW158
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
Setpoint_
INTEIRO
"2VEL_INT" 2
MW160
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Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
Setpoint_
INTEIRO
"3VEL_INT" 3
MW162
Velocidade
em valor
absoluto
0 a
16384, em
formato
Setpoint_
INTEIRO
"4VEL_INT" 4
Setpoint_
Frenagem_
1
Setpoint_
Frenagem_
2
Setpoint_
Frenagem_
3
Setpoint_
Desaceler
MW262 acao
Setpoint_
Aceleraca
MW276 o
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(AUTO) Comparadores para determinar destino via HMI

EN
DB30.DBB6
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
tag_real IN

MOVE
ENO

CMP ==I
MW600 IN1
65 IN2

OUT

MW600

-3.
000000e+
001

CMP ==I
MW600 IN1
66 IN2

-2.
500000e+
001

CMP ==I
MW600 IN1
67 IN2

-2.
000000e+
001

CMP ==I
MW600 IN1
68 IN2

-1.
500000e+
001

CMP ==I
MW600 IN1
69 IN2

27.A
-1.
000000e+
001

CMP ==I
MW600 IN1
70 IN2

-5.
000000e+
000

CMP ==I
MW600 IN1

0.000000e+
000

71 IN2
CMP ==I
MW600 IN1

5.000000e+
000

72 IN2
CMP ==I
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MW600 IN1
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1.000000e+
001

73 IN2
CMP ==I
MW600 IN1

1.500000e+
001

74 IN2
CMP ==I
MW600 IN1

2.000000e+
001

75 IN2

27.B

CMP ==I
MW600 IN1

2.500000e+
001

76 IN2
CMP ==I
MW600 IN1

3.000000e+
001

77 IN2
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EN

MOVE
ENO

IN

OUT

EN

MOVE
ENO

IN

OUT

EN

MOVE
ENO

IN

OUT

EN

MOVE
ENO

IN

OUT

EN

MOVE
ENO

IN

OUT

EN

MOVE
ENO

IN

OUT

EN

MOVE
ENO

IN

OUT

EN

MOVE
ENO

IN

OUT

EN

MOVE
ENO
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MD176

MD176

MD176

MD176

MD176

MD176

MD176

MD176
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IN

OUT

EN

MOVE
ENO

IN

OUT

EN

MOVE
ENO

IN

OUT

EN

MOVE
ENO

IN

OUT

EN

MOVE
ENO

IN

OUT
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MD176

MD176

MD176

27.B

Network: 28

MD176

MD176

(AUTO) Reset automático bit de liga via HMI

DB30.DBX0.
2
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".AUTO

T6
S_ODTS
S

Q

S5T#3S TV

BI

M800.0 R

BCD

M800.0
#

DB30.DBX0.
2
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".AUTO
R
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Network: 29

(AUTO) Reset automático bit de emergência via HMI

DB30.DBX0.
3
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
EMERGENCIA
AUTO

T7
S_ODTS
S

Q

S5T#3S TV

BI

M800.1 R

BCD

Network: 30

I0.4
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M800.1
#

DB30.DBX0.
3
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".
EMERGENCIA
AUTO
R

(AUTO) Porta OU para ligar o automático via HMI ou Remotas

M800.2

DB30.DBX0.
2
"DB_TROCA_
DE_DADOS_
HMI".AUTO
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FB1 - <offline>
"CMD_ELEVAÇÃO"
Name:
Author:

Family:
Version: 0.1
Block version: 2
10/18/2018 04:55:19 PM
Time stamp Code:
10/11/2018 04:48:00 PM
Interface:
Lengths (block/logic/data): 00656 00498 00002

Name

Data Type

IN

Address

Initial Value

Comment

0.0
cmd_Frente

Bool

0.0

FALSE

cmd_Tras

Bool

0.1

FALSE

cmd_BIT0

Bool

0.2

FALSE

cmd_BIT1

Bool

0.3

FALSE

Emergencia

Bool

0.4

FALSE

S_Fim_de_Curso_1

Bool

0.5

FALSE

S_Fim_de_Curso_2

Bool

0.6

FALSE

Fault_Inv

Bool

0.7

FALSE

Setpoint_1

Int

2.0

0

Setpoint_2

Int

4.0

0

Setpoint_3

Int

6.0

0

Setpoint_4

Int

8.0

0

AL_2_ELV

Bool

10.0

FALSE

AL_3_ELV

Bool

10.1

FALSE

AL_3_DIR

Bool

10.2

FALSE

OUT

0.0

Setpoint_out

Int

12.0

0

Frente_out

Bool

14.0

FALSE

Tras_out

Bool

14.1

FALSE

IN_OUT

0.0

STAT

0.0

GARANTE_VEL1

Bool

16.0

FALSE

BLOQ_MOVE1_1

Bool

16.1

FALSE

BLOQ_MOVE1_2

Bool

16.2

FALSE

BLOQ_MOVE1_3

Bool

16.3

FALSE

TEMP

0.0

Block: FB1
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Setpoint primeira velocidade

Setpoint para primeira velocidade
// 28/08/18 (ALTERAÇÃO)
Trocado #cmd_Vel_2 por #BLOQ_MOVE1_1, #BLOQ_MOVE1_2, #BLOQ_MOVE1_3 //Garante
que quando vel 2, 3 ou 4 ativa, não envie #Setpoint_1 para saída
// 29/08/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado #S_Fim_de_Curso_1 e #S_Fim_de_Curso_2 para intertravamento.
****Observar sobre os sensores de fim de curso****
// 12/09/18 (ALTERAÇÃO)
Retirado #S_Fim_de_Curso_1 e #S_Fim_de_Curso_2 da série de intertravamentos, e
colocado em série com o seus respectivos comandos.
// 27/09/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionados #AL_2 e #AL_3 para intertravamentos.
#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#S_Fim_de_
Curso_1
#S_Fim_de_
Curso_1

#cmd_Tras
#cmd_Tras

#cmd_Tras
#cmd_Tras

#S_Fim_de_
Curso_2
#S_Fim_de_
Curso_2

#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#BLOQ_MOVE
1_2
#BLOQ_
MOVE1_2

#BLOQ_MOVE
1_3
#BLOQ_
MOVE1_3

#Emergenci
a
#Emergenci
a

#Fault_Inv
#Fault_Inv

1.A

#AL_2_ELV
#AL_2_ELV

#AL_3_ELV
#AL_3_ELV
EN

1.A

#BLOQ_MOVE
1_1
#BLOQ_
MOVE1_1

#Setpoint_
1
#Setpoint_
1 IN

MOVE
ENO

OUT

#Setpoint_
out
#Setpoint_
out
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Reset Setpoint

Não havendo comando ou havendo alguma falha, Setpoint = 0
// 12/09/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado série de cmd e sensor de fim de curso para retirar setpoint.
// 27/09/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionados #AL_2 e #AL_3 para intertravamentos.
#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#cmd_Tras
#cmd_Tras
EN

#Emergenci
a
#Emergenci
a

MOVE
ENO

0 IN
OUT

#Setpoint_
out
#Setpoint_
out

#Fault_Inv
#Fault_Inv
#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#S_Fim_de_
Curso_1
#S_Fim_de_
Curso_1

#cmd_Tras
#cmd_Tras

#S_Fim_de_
Curso_2
#S_Fim_de_
Curso_2

#AL_2_ELV
#AL_2_ELV
#AL_3_ELV
#AL_3_ELV
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Comando para frente

// 27/09/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionados #AL_2 e #AL_3 para intertravamentos.
#Emergenci
a
#Emergenci
a

Network: 4

#Fault_Inv
#Fault_Inv

#S_Fim_de_
Curso_1
#S_Fim_de_
Curso_1

#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#cmd_Tras
#cmd_Tras

#AL_2_ELV
#AL_2_ELV

#AL_3_ELV
#AL_3_ELV

#Frente_ou
t
#Frente_
out

#AL_2_ELV
#AL_2_ELV

#AL_3_ELV
#AL_3_ELV

#Tras_out
#Tras_out

Comando para trás

// 27/09/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionados #AL_2 e #AL_3 para intertravamentos.
#Emergenci
a
#Emergenci
a

#Fault_Inv
#Fault_Inv

#S_Fim_de_
Curso_2
#S_Fim_de_
Curso_2

#cmd_Tras
#cmd_Tras

#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente
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Setpoint para 2º velocidade

// 28/08/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado #GARANTE_VEL1 e #BLOQ_MOVE1_1 //Timer garante que velocidade 2 não
entre antes de velocidade 1 e seta #GARANTE_VEL1
// 12/09/18 (ALTERAÇÃO)
//(alterado com a modificação do dia 18/10/18)
//Adicionado #S_Fim_de_Curso_1 e #S_Fim_de_Curso_2 em série para
intertravamento.
// 27/09/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionados #AL_2 e #AL_3 para intertravamentos.
// 18/10/18 (ALTERAÇÃO)
Removido a série #S_FIM_DE_CURSO_1 e #S_FIM_DE_CURSO_2, e adicionado junto a
série de intertravamentos respectivos com seu movimento.
#Emergenci
a
#Emergenci
a

#AL_2_ELV
#AL_2_ELV

#Tras_out
#Tras_out

#AL_3_ELV
#AL_3_ELV

#Fault_Inv
#Fault_Inv

#S_Fim_de_
Curso_1
#S_Fim_de_
Curso_1

5.A

#S_Fim_de_
Curso_2
#S_Fim_de_
Curso_2

#Frente_ou
t
#Frente_
out

#cmd_Tras
#cmd_Tras

#Tras_out
#Tras_out

T1
"ELV_
TIMER"
S_ODT
S

#Frente_ou
t
#Frente_
out

#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

S5T#5S TV
R

5.A

#cmd_BIT0
#cmd_BIT0
Q

BI
5.B

BCD
#GARANTE_V
EL1
#GARANTE_
VEL1
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#cmd_BIT1
#cmd_BIT1
EN

5.B

#Setpoint_
2
#Setpoint_
2 IN

MOVE
ENO

OUT
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#BLOQ_MOVE
1_1
#BLOQ_
MOVE1_1

#Setpoint_
out
#Setpoint_
out
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Setpoint para 3º velocidade

// 28/08/18 (ADICIONADO)
Adicionado #GARANTE_VEL1 e #BLOQ_MOVE1_2 //#GARANTE_VEL1 garante que velocidade
3 não entre antes de velocidade 1 e seta #BLOQ_MOVE1_2
// 12/09/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado #S_Fim_de_Curso_1 e #S_Fim_de_Curso_2 em série para intertravamento.
// 27/09/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionados #AL_2 e #AL_3 para intertravamentos.
// 18/10/18 (ALTERAÇÃO)
Removido a série #S_FIM_DE_CURSO_1 e #S_FIM_DE_CURSO_2, e adicionado junto a
série de intertravamentos respectivos com seu movimento.
#Emergenci
a
#Emergenci
a

#AL_2_ELV
#AL_2_ELV

#AL_3_ELV
#AL_3_ELV

#Fault_Inv
#Fault_Inv

#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#Frente_ou
t
#Frente_
out
6.A

#cmd_Tras
#cmd_Tras

#Tras_out
#Tras_out

#S_Fim_de_
Curso_1
#S_Fim_de_
Curso_1

#GARANTE_V
EL1
#GARANTE_
VEL1

#cmd_BIT0
#cmd_BIT0

#Tras_out
#Tras_out

#cmd_BIT1
#cmd_BIT1
EN

6.A

#Frente_ou
t
#Frente_
out

#S_Fim_de_
Curso_2
#S_Fim_de_
Curso_2

#Setpoint_
3
#Setpoint_
3 IN

MOVE
ENO
6.B

OUT

#BLOQ_MOVE
1_2
#BLOQ_
MOVE1_2
6.B

#Setpoint_
out
#Setpoint_
out
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Setpoint para 4º velocidade

// 28/08/18 (ADICIONADO)
Adicionado #GARANTE_VEL1 e #BLOQ_MOVE1_3 //#GARANTE_VEL1 garante que velocidade
4 não entre antes de velocidade 1 e seta #BLOQ_MOVE1_3
// 12/09/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado #S_Fim_de_Curso_1 e #S_Fim_de_Curso_2 em série para intertravamento.
// 27/09/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionados #AL_2 e #AL_3 para intertravamentos.
// 18/10/18 (ALTERAÇÃO)
Removido a série #S_FIM_DE_CURSO_1 e #S_FIM_DE_CURSO_2, e adicionado junto a
série de intertravamentos respectivos com seu movimento.
#Emergenci
a
#Emergenci
a

#AL_2_ELV
#AL_2_ELV

#AL_3_ELV
#AL_3_ELV

#Fault_Inv
#Fault_Inv

#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#Frente_ou
t
#Frente_
out
7.A

#cmd_Tras
#cmd_Tras

#Tras_out
#Tras_out

#S_Fim_de_
Curso_1
#S_Fim_de_
Curso_1

#GARANTE_V
EL1
#GARANTE_
VEL1

#cmd_BIT0
#cmd_BIT0

#Tras_out
#Tras_out

#cmd_BIT1
#cmd_BIT1
EN

7.A

#Frente_ou
t
#Frente_
out

#S_Fim_de_
Curso_2
#S_Fim_de_
Curso_2

#Setpoint_
4
#Setpoint_
4 IN

MOVE
ENO
7.B

OUT

#BLOQ_MOVE
1_3
#BLOQ_
MOVE1_3
7.B

#Setpoint_
out
#Setpoint_
out
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FB2 - <offline>
"CMD_DIREÇÃO"
Name:
Author:

Family:
Version: 0.1
Block version: 2
10/18/2018 04:13:29 PM
Time stamp Code:
10/18/2018 03:53:13 PM
Interface:
Lengths (block/logic/data): 00682 00522 00002

Name

Data Type

IN

Address

Initial Value

Comment

0.0
cmd_Frente

Bool

0.0

FALSE

cmd_Tras

Bool

0.1

FALSE

cmd_BIT0

Bool

0.2

FALSE

cmd_BIT1

Bool

0.3

FALSE

Emergencia

Bool

0.4

FALSE

S_Fim_de_Curso_1

Bool

0.5

FALSE

S_Fim_de_Curso_2

Bool

0.6

FALSE

Fault_Inv

Bool

0.7

FALSE

Setpoint_1

Int

2.0

0

Setpoint_2

Int

4.0

0

Setpoint_3

Int

6.0

0

Setpoint_4

Int

8.0

0

AL_2_DIR

Bool

10.0

FALSE

AL_3_ELV

Bool

10.1

FALSE

LIMITE_VELOCIDADE_DIREIT Bool

10.2

FALSE

LIMITE_VELOCIDADE_ESQUER Bool

10.3

FALSE

OUT

0.0

Setpoint_out

Int

12.0

0

Frente_out

Bool

14.0

FALSE

Tras_out

Bool

14.1

FALSE

IN_OUT

0.0

STAT

0.0

GARANTE_VEL1

Bool

16.0

FALSE

BLOQ_MOVE1_1

Bool

16.1

FALSE

BLOQ_MOVE1_2

Bool

16.2

FALSE

BLOQ_MOVE1_3

Bool

16.3

FALSE

TEMP

0.0
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Block: FB2

Network: 1

Setpoint primeira velocidade

Setpoint para primeira velocidade
// 28/08/18 (ALTERAÇÃO)
Trocado #cmd_Vel_2 por #BLOQ_MOVE1_1, #BLOQ_MOVE1_2, #BLOQ_MOVE1_3 //Garante
que quando vel 2, 3 ou 4 ativa, não envie #Setpoint_1 para saída
// 29/08/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado #S_Fim_de_Curso_1 e #S_Fim_de_Curso_2 para intertravamento.
****Observar sobre os sensores de fim de curso****
// 12/09/18 (ALTERAÇÃO)
Retirado #S_Fim_de_Curso_1 e #S_Fim_de_Curso_2 da série de intertravamentos, e
colocado em série com o seus respectivos comandos.
// 16/10/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionados #AL_2 e #AL_3 para intertravamentos.
#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#S_Fim_de_
Curso_1
#S_Fim_de_
Curso_1

#cmd_Tras
#cmd_Tras

#cmd_Tras
#cmd_Tras

#S_Fim_de_
Curso_2
#S_Fim_de_
Curso_2

#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#BLOQ_MOVE
1_2
#BLOQ_
MOVE1_2

#BLOQ_MOVE
1_3
#BLOQ_
MOVE1_3

#Emergenci
a
#Emergenci
a

#Fault_Inv
#Fault_Inv

1.A

#AL_2_DIR
#AL_2_DIR

#AL_3_ELV
#AL_3_ELV
EN

1.A

Network: 2

#BLOQ_MOVE
1_1
#BLOQ_
MOVE1_1

#Setpoint_
1
#Setpoint_
1 IN

MOVE
ENO

OUT

#Setpoint_
out
#Setpoint_
out

Reset Setpoint

Não havendo comando ou havendo alguma falha, Setpoint = 0
// 12/09/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado série de cmd e sensor de fim de curso para retirar setpoint.
// 16/10/18 (ALTERAÇÃO)
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Adicionados #AL_2 e #AL_3 para intertravamentos.
#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#cmd_Tras
#cmd_Tras
EN

#Emergenci
a
#Emergenci
a

MOVE
ENO

0 IN
OUT

#Setpoint_
out
#Setpoint_
out

#Fault_Inv
#Fault_Inv
#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#S_Fim_de_
Curso_1
#S_Fim_de_
Curso_1

#cmd_Tras
#cmd_Tras

#S_Fim_de_
Curso_2
#S_Fim_de_
Curso_2

#AL_2_DIR
#AL_2_DIR
#AL_3_ELV
#AL_3_ELV

Network: 3

Comando para frente

// 16/10/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionados #AL_2 e #AL_3 para intertravamentos.
#Emergenci
a
#Emergenci
a

#Fault_Inv
#Fault_Inv

#S_Fim_de_
Curso_1
#S_Fim_de_
Curso_1

#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#cmd_Tras
#cmd_Tras

#AL_2_DIR
#AL_2_DIR

#AL_3_ELV
#AL_3_ELV

#Frente_ou
t
#Frente_
out
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Comando para trás

// 16/10/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionados #AL_2 e #AL_3 para intertravamentos.
#Emergenci
a
#Emergenci
a

#Fault_Inv
#Fault_Inv

#S_Fim_de_
Curso_2
#S_Fim_de_
Curso_2

#cmd_Tras
#cmd_Tras

#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#AL_2_DIR
#AL_2_DIR

#AL_3_ELV
#AL_3_ELV

#Tras_out
#Tras_out
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Setpoint para 2º velocidade

// 28/08/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado #GARANTE_VEL1 e #BLOQ_MOVE1_1 //Timer garante que velocidade 2 não
entre antes de velocidade 1 e seta #GARANTE_VEL1
// 12/09/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado #S_Fim_de_Curso_1 e #S_Fim_de_Curso_2 para intertravamento.
// 16/10/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionados #AL_2 e #AL_3 para intertravamentos.
// 18/10/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado #LIMITE_VELOCIDADE_XX E #S_FIM_DE_CURSO_X, junto a série de
intertravamentos respectivos com seu movimento.

#Emergenci
a
#Emergenci
a

#AL_2_DIR
#AL_2_DIR

#AL_3_ELV
#AL_3_ELV

#Fault_Inv
#Fault_Inv

#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#Frente_ou
t
#Frente_
out

5.A
#cmd_Tras
#cmd_Tras

#Tras_out
#Tras_out

#LIMITE_VE
LOCIDADE_D
IREIT
#LIMITE_
VELOCIDADE
_DIREIT

#S_Fim_de_
Curso_1
#S_Fim_de_
Curso_1

#Tras_out
#Tras_out

T2
"DIR_
TIMER"
S_ODT
S

5.A
#Frente_ou
t
#Frente_
out

#LIMITE_VE
LOCIDADE_E
SQUER
#LIMITE_
VELOCIDADE
_ESQUER

S5T#5S TV

Q
BI
5.B

#S_Fim_de_
Curso_2
#S_Fim_de_
Curso_2

R

BCD
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#cmd_BIT0
#cmd_BIT0

#cmd_BIT1
#cmd_BIT1
EN
#Setpoint_
2
#Setpoint_
2 IN

5.B

MOVE
ENO

OUT

11/09/2018 12:33:15 PM

#BLOQ_MOVE
1_1
#BLOQ_
MOVE1_1

#Setpoint_
out
#Setpoint_
out

#GARANTE_V
EL1
#GARANTE_
VEL1
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Setpoint para 3º velocidade

// 28/08/18 (ADICIONADO)
Adicionado #GARANTE_VEL1 e #BLOQ_MOVE1_2 //#GARANTE_VEL1 garante que velocidade
3 não entre antes de velocidade 1 e seta #BLOQ_MOVE1_2
// 12/09/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado #S_Fim_de_Curso_1 e #S_Fim_de_Curso_2 para intertravamento.
// 16/10/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionados #AL_2 e #AL_3 para intertravamentos.
// 18/10/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado #LIMITE_VELOCIDADE_XX E #S_FIM_DE_CURSO_X, junto a série de
intertravamentos respectivos com seu movimento.

#Emergenci
a
#Emergenci
a

#AL_2_DIR
#AL_2_DIR

#AL_3_ELV
#AL_3_ELV

#Fault_Inv
#Fault_Inv

#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#Frente_ou
t
#Frente_
out
6.A

#cmd_Tras
#cmd_Tras

#Tras_out
#Tras_out

#LIMITE_VE
LOCIDADE_D
IREIT
#LIMITE_
VELOCIDADE
_DIREIT

#Frente_ou
t
#Frente_
out

#LIMITE_VE
LOCIDADE_E
SQUER
#LIMITE_
VELOCIDADE
_ESQUER

6.A

#S_Fim_de_
Curso_1
#S_Fim_de_
Curso_1

#S_Fim_de_
Curso_2
#S_Fim_de_
Curso_2

#GARANTE_V
EL1
#GARANTE_
VEL1

#Tras_out
#Tras_out

#cmd_BIT0
#cmd_BIT0

#cmd_BIT1
#cmd_BIT1

#Setpoint_
3
#Setpoint_
3

6.B
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EN

MOVE
ENO

6.B

IN

OUT

11/09/2018 12:33:15 PM

#BLOQ_MOVE
1_2
#BLOQ_
MOVE1_2

#Setpoint_
out
#Setpoint_
out
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Setpoint para 4º velocidade

// 28/08/18 (ADICIONADO)
Adicionado #GARANTE_VEL1 e #BLOQ_MOVE1_3 //#GARANTE_VEL1 garante que velocidade
4 não entre antes de velocidade 1 e seta #BLOQ_MOVE1_3
// 12/09/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado #S_Fim_de_Curso_1 e #S_Fim_de_Curso_2 para intertravamento.
// 16/10/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionados #AL_2 e #AL_3 para intertravamentos.
// 18/10/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado #LIMITE_VELOCIDADE_XX E #S_FIM_DE_CURSO_X, junto a série de
intertravamentos respectivos com seu movimento.

#Emergenci
a
#Emergenci
a

#AL_2_DIR
#AL_2_DIR

#AL_3_ELV
#AL_3_ELV

#Fault_Inv
#Fault_Inv

#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#Frente_ou
t
#Frente_
out
7.A

#cmd_Tras
#cmd_Tras

#Tras_out
#Tras_out

#LIMITE_VE
LOCIDADE_D
IREIT
#LIMITE_
VELOCIDADE
_DIREIT

#Frente_ou
t
#Frente_
out

#LIMITE_VE
LOCIDADE_E
SQUER
#LIMITE_
VELOCIDADE
_ESQUER

7.A

#S_Fim_de_
Curso_1
#S_Fim_de_
Curso_1

#S_Fim_de_
Curso_2
#S_Fim_de_
Curso_2

#GARANTE_V
EL1
#GARANTE_
VEL1

#Tras_out
#Tras_out

#cmd_BIT0
#cmd_BIT0

#cmd_BIT1
#cmd_BIT1

#Setpoint_
4
#Setpoint_
4

7.B
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EN

MOVE
ENO

7.B

IN

OUT
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#BLOQ_MOVE
1_3
#BLOQ_
MOVE1_3

#Setpoint_
out
#Setpoint_
out
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FB3 - <offline>
"CMD_TRANSLAÇÃO"
Name:
Author:

Family:
Version: 0.1
Block version: 2
10/18/2018 04:55:01 PM
Time stamp Code:
10/18/2018 03:08:14 PM
Interface:
Lengths (block/logic/data): 00684 00522 00002

Name

Data Type

IN

Address

Initial Value

Comment

0.0
cmd_Frente

Bool

0.0

FALSE

cmd_Tras

Bool

0.1

FALSE

cmd_BIT0

Bool

0.2

FALSE

cmd_BIT1

Bool

0.3

FALSE

Emergencia

Bool

0.4

FALSE

S_Fim_de_Curso_1

Bool

0.5

FALSE

S_Fim_de_Curso_2

Bool

0.6

FALSE

Fault_Inv

Bool

0.7

FALSE

Setpoint_1

Int

2.0

0

Setpoint_2

Int

4.0

0

Setpoint_3

Int

6.0

0

Setpoint_4

Int

8.0

0

AL_2_TRS

Bool

10.0

FALSE

AL_3_ELV

Bool

10.1

FALSE

AL_3_DIR

Bool

10.2

FALSE

LIMITE_VELOCIDADE_FRENTE Bool

10.3

FALSE

LIMITE_VELOCIDADE_TRAS

10.4

FALSE

Bool

OUT

0.0

Setpoint_out

Int

12.0

0

Frente_out

Bool

14.0

FALSE

Tras_out

Bool

14.1

FALSE

IN_OUT

0.0

STAT

0.0

GARANTE_VEL1

Bool

16.0

FALSE

BLOQ_MOVE1_1

Bool

16.1

FALSE

BLOQ_MOVE1_2

Bool

16.2

FALSE

BLOQ_MOVE1_3

Bool

16.3

FALSE

TEMP

0.0
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Block: FB3

Network: 1

Setpoint primeira velocidade

Setpoint para primeira velocidade
// 28/08/18 (ALTERAÇÃO)
Trocado #cmd_Vel_2 por #BLOQ_MOVE1_1, #BLOQ_MOVE1_2, #BLOQ_MOVE1_3 //Garante
que quando vel 2, 3 ou 4 ativa, não envie #Setpoint_1 para saída
// 29/08/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado #S_Fim_de_Curso_1 e #S_Fim_de_Curso_2 para intertravamento.
****Observar sobre os sensores de fim de curso****
// 12/09/18 (ALTERAÇÃO)
Retirado #S_Fim_de_Curso_1 e #S_Fim_de_Curso_2 da série de intertravamentos, e
colocado em série com o seus respectivos comandos.
// 11/10/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionados #AL_2 e #AL_3 para intertravamentos.
#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#S_Fim_de_
Curso_1
#S_Fim_de_
Curso_1

#cmd_Tras
#cmd_Tras

#cmd_Tras
#cmd_Tras

#S_Fim_de_
Curso_2
#S_Fim_de_
Curso_2

#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#BLOQ_MOVE
1_2
#BLOQ_
MOVE1_2

#BLOQ_MOVE
1_3
#BLOQ_
MOVE1_3

#Emergenci
a
#Emergenci
a

#Fault_Inv
#Fault_Inv

1.A

#AL_2_TRS
#AL_2_TRS

#AL_3_ELV
#AL_3_ELV
EN

1.A

Network: 2

#BLOQ_MOVE
1_1
#BLOQ_
MOVE1_1

#Setpoint_
1
#Setpoint_
1 IN

MOVE
ENO

OUT

#Setpoint_
out
#Setpoint_
out

Reset Setpoint

Não havendo comando ou havendo alguma falha, Setpoint = 0
// 12/09/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado série de cmd e sensor de fim de curso para retirar setpoint.
// 11/10/18 (ALTERAÇÃO)
Page 2 of 10
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Adicionados #AL_2 e #AL_3 para intertravamentos.
#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#cmd_Tras
#cmd_Tras
EN

#Emergenci
a
#Emergenci
a

MOVE
ENO

0 IN
OUT

#Setpoint_
out
#Setpoint_
out

#Fault_Inv
#Fault_Inv
#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#S_Fim_de_
Curso_1
#S_Fim_de_
Curso_1

#cmd_Tras
#cmd_Tras

#S_Fim_de_
Curso_2
#S_Fim_de_
Curso_2

#AL_2_TRS
#AL_2_TRS
#AL_3_ELV
#AL_3_ELV

Network: 3

Comando para frente

// 11/10/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionados #AL_2 e #AL_3 para intertravamentos.
#Emergenci
a
#Emergenci
a

#Fault_Inv
#Fault_Inv

#S_Fim_de_
Curso_1
#S_Fim_de_
Curso_1

#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#cmd_Tras
#cmd_Tras

#AL_2_TRS
#AL_2_TRS

#AL_3_ELV
#AL_3_ELV

#Frente_ou
t
#Frente_
out
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Comando para trás

// 11/10/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionados #AL_2 e #AL_3 para intertravamentos.
#Emergenci
a
#Emergenci
a

#Fault_Inv
#Fault_Inv

#S_Fim_de_
Curso_2
#S_Fim_de_
Curso_2

#cmd_Tras
#cmd_Tras

#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#AL_2_TRS
#AL_2_TRS

#AL_3_ELV
#AL_3_ELV

#Tras_out
#Tras_out
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Setpoint para 2º velocidade

// 28/08/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado #GARANTE_VEL1 e #BLOQ_MOVE1_1 //Timer garante que velocidade 2 não
entre antes de velocidade 1 e seta #GARANTE_VEL1
// 12/09/18 (ALTERAÇÃO) (alterado com a modificação do dia 18/10/18)
Adicionado #S_Fim_de_Curso_1 e #S_Fim_de_Curso_2 em série para intertravamento.
// 11/10/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionados #AL_2 e #AL_3 para intertravamentos.
// 18/10/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado #LIMITE_VELOCIDADE_XX E #S_FIM_DE_CURSO_X, junto a série de
intertravamentos respectivos com seu movimento.

#Emergenci
a
#Emergenci
a

#AL_2_TRS
#AL_2_TRS

#AL_3_ELV
#AL_3_ELV

#Fault_Inv
#Fault_Inv

#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#Frente_ou
t
#Frente_
out

5.A
#cmd_Tras
#cmd_Tras

#Tras_out
#Tras_out

#LIMITE_VE
LOCIDADE_F
RENTE
#LIMITE_
VELOCIDADE
_FRENTE

#S_Fim_de_
Curso_1
#S_Fim_de_
Curso_1

#Tras_out
#Tras_out

T3
"TRS_
TIMER"
S_ODT
S

5.A
#Frente_ou
t
#Frente_
out

#LIMITE_VE
LOCIDADE_T
RAS
#LIMITE_
VELOCIDADE
_TRAS

S5T#5S TV

Q
BI
5.B

#S_Fim_de_
Curso_2
#S_Fim_de_
Curso_2

R

BCD
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#cmd_BIT0
#cmd_BIT0

#cmd_BIT1
#cmd_BIT1
EN
#Setpoint_
2
#Setpoint_
2 IN

5.B

MOVE
ENO

OUT

11/09/2018 12:33:28 PM

#BLOQ_MOVE
1_1
#BLOQ_
MOVE1_1

#Setpoint_
out
#Setpoint_
out

#GARANTE_V
EL1
#GARANTE_
VEL1
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Setpoint para 3º velocidade

// 28/08/18 (ADICIONADO)
Adicionado #GARANTE_VEL1 e #BLOQ_MOVE1_2 //#GARANTE_VEL1 garante que velocidade
3 não entre antes de velocidade 1 e seta #BLOQ_MOVE1_2
// 12/09/18 (ALTERAÇÃO)
//(alterado com a modificação do dia 18/10/18)
//Adicionado #S_Fim_de_Curso_1 e #S_Fim_de_Curso_2 em série
intertravamento.

para

// 11/10/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionados #AL_2 e #AL_3 para intertravamentos.
// 18/10/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado #LIMITE_VELOCIDADE_XX E #S_FIM_DE_CURSO_X, junto a série de
intertravamentos respectivos com seu movimento.

#Emergenci
a
#Emergenci
a

#AL_2_TRS
#AL_2_TRS

#AL_3_ELV
#AL_3_ELV

#Fault_Inv
#Fault_Inv

#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#Frente_ou
t
#Frente_
out
6.A

#cmd_Tras
#cmd_Tras

#Tras_out
#Tras_out

#LIMITE_VE
LOCIDADE_F
RENTE
#LIMITE_
VELOCIDADE
_FRENTE

#Frente_ou
t
#Frente_
out

#LIMITE_VE
LOCIDADE_T
RAS
#LIMITE_
VELOCIDADE
_TRAS

6.A

#S_Fim_de_
Curso_1
#S_Fim_de_
Curso_1

#S_Fim_de_
Curso_2
#S_Fim_de_
Curso_2

#GARANTE_V
EL1
#GARANTE_
VEL1

#Tras_out
#Tras_out

#cmd_BIT0
#cmd_BIT0

#cmd_BIT1
#cmd_BIT1

#Setpoint_
3
#Setpoint_
3

6.B
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EN

MOVE
ENO

6.B

IN

OUT

11/09/2018 12:33:28 PM

#BLOQ_MOVE
1_2
#BLOQ_
MOVE1_2

#Setpoint_
out
#Setpoint_
out
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Setpoint para 4º velocidade

// 28/08/18 (ADICIONADO)
Adicionado #GARANTE_VEL1 e #BLOQ_MOVE1_3 //#GARANTE_VEL1 garante que velocidade
4 não entre antes de velocidade 1 e seta #BLOQ_MOVE1_3
// 12/09/18 (ALTERAÇÃO)
//(alterado com a modificação do dia 18/10/18)
//Adicionado #S_Fim_de_Curso_1 e #S_Fim_de_Curso_2 em série para
intertravamento.
// 11/10/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionados #AL_2 e #AL_3 para intertravamentos.
// 18/10/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado #LIMITE_VELOCIDADE_XX E #S_FIM_DE_CURSO_X, junto a série de
intertravamentos respectivos com seu movimento.

#Emergenci
a
#Emergenci
a

#AL_2_TRS
#AL_2_TRS

#AL_3_ELV
#AL_3_ELV

#Fault_Inv
#Fault_Inv

#cmd_Frent
e
#cmd_
Frente

#Frente_ou
t
#Frente_
out
7.A

#cmd_Tras
#cmd_Tras

#Tras_out
#Tras_out

#LIMITE_VE
LOCIDADE_F
RENTE
#LIMITE_
VELOCIDADE
_FRENTE

#Frente_ou
t
#Frente_
out

#LIMITE_VE
LOCIDADE_T
RAS
#LIMITE_
VELOCIDADE
_TRAS

7.A

#S_Fim_de_
Curso_1
#S_Fim_de_
Curso_1

#S_Fim_de_
Curso_2
#S_Fim_de_
Curso_2

#GARANTE_V
EL1
#GARANTE_
VEL1

#Tras_out
#Tras_out

#cmd_BIT0
#cmd_BIT0

#cmd_BIT1
#cmd_BIT1

#Setpoint_
4
#Setpoint_
4

7.B
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EN

MOVE
ENO

7.B

IN

OUT

11/09/2018 12:33:28 PM

#BLOQ_MOVE
1_3
#BLOQ_
MOVE1_3

#Setpoint_
out
#Setpoint_
out
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FB7 - <offline>
"ALARMES_ELEVAÇÃO"
Name:
Author:

Family:
Version: 0.1
Block version: 2
10/26/2018 03:26:26 PM
Time stamp Code:
10/26/2018 03:26:26 PM
Interface:
Lengths (block/logic/data): 00716 00450 00002

Name

Data Type

IN

Address

Initial Value

Comment

0.0
MANETE_STP

Bool

0.0

FALSE

CMD_CIMA

Bool

0.1

FALSE

CMD_BAIXO

Bool

0.2

FALSE

BIT0_VEL

Bool

0.3

FALSE

BIT1_VEL

Bool

0.4

FALSE

HOMEM_MORTO

Bool

0.5

FALSE

DISJ_FREIO

Bool

0.6

FALSE

VENT_FORC

Bool

0.7

FALSE

TEMP_MOTOR

Bool

1.0

FALSE

LIM_SUPERIOR

Bool

1.1

FALSE

LIM_INFERIOR

Bool

1.2

FALSE

FIM_DE_CURSO_EMERGENCIA

Bool

1.3

FALSE

FREIO

Bool

1.4

FALSE

EMERGENCIA

Bool

1.5

FALSE

DIRECAO_DIREITA

Bool

1.6

FALSE

DIRECAO_ESQUERDA

Bool

1.7

FALSE

TRANSLACAO_FRENTE

Bool

2.0

FALSE

TRANSLACAO_TRAS

Bool

2.1

FALSE

ON_OFF_PONTE

Bool

2.2

FALSE

ON_OFF_BTN

Bool

2.3

FALSE

BYPASS_HOMEM_MORTO

Bool

2.4

FALSE

BYPASS_DISJ_FREIO

Bool

2.5

FALSE

BYPASS_TEMP_MOTOR

Bool

2.6

FALSE

BYPASS_LIM_SUPERIOR

Bool

2.7

FALSE

BYPASS_LIM_INFERIOR

Bool

3.0

FALSE

BYPASS_FDC_EMERGENC

Bool

3.1

FALSE

BYPASS_FREIO

Bool

3.2

FALSE

DIR_STATUS_BYPASS

Bool

3.3

FALSE

TRS_STATUS_BYPASS

Bool

3.4

FALSE

OUT

0.0

AL_1

Bool

4.0

FALSE

AL_2

Bool

4.1

FALSE

AL_3

Bool

4.2

FALSE
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Data Type

Address

Initial Value

AL_LIM_MAX

Bool

4.3

FALSE

AL_LIM_MIN

Bool

4.4

FALSE

AL_3_1

Bool

4.5

FALSE

EMERGENCIA_AL

Bool

4.6

FALSE

HOMEM_MORTO_AL

Bool

4.7

FALSE

DISJ_FREIO_AL

Bool

5.0

FALSE

VENT_FORC_AL

Bool

5.1

FALSE

TEMP_MOTOR_AL

Bool

5.2

FALSE

LIM_SUPERIOR_AL

Bool

5.3

FALSE

LIM_INFERIOR_AL

Bool

5.4

FALSE

FIM_DE_CURSO_EMERGENC_AL Bool

5.5

FALSE

FREIO_AL

Bool

5.6

FALSE

CMD_INVALIDO_1

Bool

5.7

FALSE

CMD_INVALIDO_2

Bool

6.0

FALSE

CMD_INVALIDO_3

Bool

6.1

FALSE

CMD_INVALIDO_4

Bool

6.2

FALSE

ON_OFF_ELV_AL

Bool

6.3

FALSE

ON_OFF_SFDCE_AL

Bool

6.4

FALSE

BYPASSED_HOMEM_MORTO

Bool

6.5

FALSE

BYPASSED_DISJ_FREIO

Bool

6.6

FALSE

BYPASSED_TEMP_MOTOR

Bool

6.7

FALSE

BYPASSED_SFDC_SUPERIOR

Bool

7.0

FALSE

BYPASSED_SFDC_INFERIOR

Bool

7.1

FALSE

BYPASSED_SFDC_SUP_INF

Bool

7.2

FALSE

BYPASSED_FDC_EMERGENC

Bool

7.3

FALSE

BYPASSED_FREIO

Bool

7.4

FALSE

STATUS_BYPASS

Bool

7.5

FALSE

IN_OUT

0.0

STAT

0.0

ELV_STATUS_BYPASS
TEMP

Bool

8.0

11/09/2018 12:34:05 PM

Comment

FALSE

0.0

Block: FB7
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Alarme 1

#VENT_FORC
#VENT_FORC

Network: 2

11/09/2018 12:34:05 PM

#AL_1
#AL_1

Alarme 2

// 11/10/18 (ALTERAÇÃO)
Alterado #HOMEM_MORTO_BLOQ para #HOMEM_MORTO.
Alterado #HOMEM_MORTO para alarme de nível 2.
Removido #FIM_DE_CURSO_EMERGENCIA de alarme nível 3.
#TEMP_MOTO
R
#TEMP_
MOTOR

#DISJ_FREI
O
#DISJ_
FREIO

#HOMEM_MOR
TO
#HOMEM_
MORTO

#BYPASS_TE
MP_MOTOR
#BYPASS_
TEMP_MOTOR

#BYPASS_DI
SJ_FREIO
#BYPASS_
DISJ_FREIO

#BYPASS_HO
MEM_MORTO
#BYPASS_
HOMEM_
MORTO

Network: 3

#DIRECAO_D
IREITA
#DIRECAO_
DIREITA

#DIRECAO_E
SQUERDA
#DIRECAO_
ESQUERDA

#TRANSLACA
O_FRENTE
#TRANSLACA
O_FRENTE

#TRANSLACA
O_TRAS
#TRANSLACA
O_TRAS

#AL_2
#AL_2

Alarme 3

// 08/10/18 (ALTERAÇÃO)
Alterado #HOMEM_MORTO para #HOMEM_MORTO_BLOQ
// 11/10/18 (ALTERAÇÃO)
Alterado #FIM_DE_CURSO_EMERGENCIA para alarme de nível 3.
Removido #HOMEM_MORTO de alarme nível 3.

#FREIO
#FREIO
#BYPASS_FR
EIO
#BYPASS_
FREIO

#EMERGENCI
A
#EMERGENCI
A

#FIM_DE_CU
RSO_EMERGE
NCIA
#FIM_DE_
CURSO_
EMERGENCIA

#ON_OFF_PO
NTE
#ON_OFF_
PONTE

#AL_3
#AL_3

#BYPASS_FD
C_EMERGENC
#BYPASS_
FDC_
EMERGENC
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Alarme 3_1 (permissivo para ligar)

// 04/10/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado intertravamentos da manete para permitir que a ponte seja ligada
#MANETE_ST
P
#MANETE_
STP

Network: 5

#CMD_CIMA
#CMD_CIMA

#CMD_BAIXO
#CMD_BAIXO

#BIT0_VEL
#BIT0_VEL

#BIT1_VEL
#BIT1_VEL

#AL_3_1
#AL_3_1

Alarme Limite Mínimo

// 09/10/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado #HMI_LIM_INFERIOR para em caso de falha do sensor, via HMI, possa
reestabelecer a disponibilidade da ponte.
#LIM_INFER
IOR
#LIM_
INFERIOR

#AL_LIM_MI
N
#AL_LIM_
MIN

#BYPASS_LI
M_INFERIOR
#BYPASS_
LIM_
INFERIOR

Network: 6

Alarme Limite Máximo

// 09/10/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado #HMI_LIM_SUPERIOR para em caso de falha do sensor, via HMI, possa
reestabelecer a disponibilidade da ponte.
#LIM_SUPER
IOR
#LIM_
SUPERIOR

#AL_LIM_MA
X
#AL_LIM_
MAX

#BYPASS_LI
M_SUPERIOR
#BYPASS_
LIM_
SUPERIOR
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Emergência

#EMERGENCI
A
#EMERGENCI
A

Network: 8

11/09/2018 12:34:05 PM

#EMERGENCI
A_AL
#EMERGENCI
A_AL

Homem Morto

// 08/10/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado timer para ponte parar somente após determinado tempo depois que o
#HOMEM_MORTO for desacionado.
Adicionado #HOMEM_MORTO_BLOQ para fazer o
intertravamento em NW "Alarme 3"
// 09/10/18 (ALTERAÇÃO)
Adicionado #HOMEM_MORTO em Reset Timer
// 11/10/18 (ALTERAÇÃO)
Retirado timer, voltado a lógica original.
#HOMEM_MOR
TO
#HOMEM_
MORTO

Network: 9

#DISJ_FREI
O
#DISJ_
FREIO

#HOMEM_MOR
TO_AL
#HOMEM_
MORTO_AL

Disjuntor Freio

#DISJ_FREI
O_AL
#DISJ_
FREIO_AL
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Ventilação Forçada

#VENT_FORC
_AL
#VENT_
FORC_AL

#VENT_FORC
#VENT_FORC

Network: 11

#TEMP_MOTO
R
#TEMP_
MOTOR

Network: 12

11/09/2018 12:34:05 PM

Temperatura Motor

#TEMP_MOTO
R_AL
#TEMP_
MOTOR_AL

Alarme ponte operando sem sensor inferior

// 09/10/18 (ADICIONADO)
Adicionado #HMI_LIM_INFERIOR para gerar o alarme.

#BYPASS_LI
M_INFERIOR
#BYPASS_
LIM_
INFERIOR

Network: 13

#BYPASSED_
SFDC_INFER
IOR
#BYPASSED_
SFDC_
INFERIOR

Alarme ponte operando sem sensor superior

// 09/10/18 (ADICIONADO)
Adicionado #HMI_LIM_SUPERIOR para gerar o alarme.

#BYPASS_LI
M_SUPERIOR
#BYPASS_
LIM_
SUPERIOR

#BYPASSED_
SFDC_SUPER
IOR
#BYPASSED_
SFDC_
SUPERIOR
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Alarme ponte operando sem ambos sensores fim de curso

// 09/10/18 (ADICIONADO)
Adicionado #HMI_LIM_INFERIOR e #HMI_LIM_SUPERIOR para gerar o alarme.

#BYPASS_LI
M_SUPERIOR
#BYPASS_
LIM_
SUPERIOR

Network: 15

#BYPASS_LI
M_INFERIOR
#BYPASS_
LIM_
INFERIOR

Limite Inferior

#LIM_INFER
IOR_AL
#LIM_
INFERIOR_
AL

#LIM_INFER
IOR
#LIM_
INFERIOR

Network: 16

#LIM_SUPER
IOR
#LIM_
SUPERIOR

Network: 17

#FIM_DE_CU
RSO_EMERGE
NCIA
#FIM_DE_
CURSO_
EMERGENCIA

#BYPASSED_
SFDC_SUP_I
NF
#BYPASSED_
SFDC_SUP_
INF

Limite Superior

#LIM_SUPER
IOR_AL
#LIM_
SUPERIOR_
AL

Fim de Curso de Emergência

#FIM_DE_CU
RSO_EMERGE
NC_AL
#FIM_DE_
CURSO_
EMERGENC_
AL
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Network: 18
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Freio

#FREIO
#FREIO

Network: 19

#ON_OFF_BT
N
#ON_OFF_
BTN

11/09/2018 12:34:05 PM

#FREIO_AL
#FREIO_AL

Manete fora de posição, ponte não liga

#ON_OFF_PO
NTE
#ON_OFF_
PONTE

#CMD_CIMA
#CMD_CIMA

#ON_OFF_EL
V_AL
#ON_OFF_
ELV_AL

#CMD_BAIXO
#CMD_BAIXO
#BIT0_VEL
#BIT0_VEL
#BIT1_VEL
#BIT1_VEL
#MANETE_ST
P
#MANETE_
STP
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Permite apenas um movimento

// 09/10/18 (ADICIONADO)
Adicionado intertravamento para permitir que apenas seja realizado um único
movimento por vez.

#CMD_CIMA
#CMD_CIMA
#CMD_BAIXO
#CMD_BAIXO

#DIRECAO_D
IREITA
#DIRECAO_
DIREITA

#CMD_INVAL
IDO_1
#CMD_
INVALIDO_1

#DIRECAO_E
SQUERDA
#DIRECAO_
ESQUERDA

#CMD_INVAL
IDO_2
#CMD_
INVALIDO_2

#TRANSLACA
O_FRENTE
#TRANSLACA
O_FRENTE

#CMD_INVAL
IDO_3
#CMD_
INVALIDO_3

#TRANSLACA
O_TRAS
#TRANSLACA
O_TRAS

#CMD_INVAL
IDO_4
#CMD_
INVALIDO_4

Network: 21

#ON_OFF_BT
N
#ON_OFF_
BTN

#ON_OFF_PO
NTE
#ON_OFF_
PONTE

#FIM_DE_CU
RSO_EMERGE
NCIA
#FIM_DE_
CURSO_
EMERGENCIA

#ON_OFF_SF
DCE_AL
#ON_OFF_
SFDCE_AL

Network: 22

#BYPASS_HO
MEM_MORTO
#BYPASS_
HOMEM_
MORTO

#BYPASSED_
HOMEM_MORT
O
#BYPASSED_
HOMEM_
MORTO
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Network: 23

#BYPASS_DI
SJ_FREIO
#BYPASS_
DISJ_FREIO

#BYPASSED_
DISJ_FREIO
#BYPASSED_
DISJ_FREIO

Network: 24

#BYPASS_TE
MP_MOTOR
#BYPASS_
TEMP_MOTOR

#BYPASSED_
TEMP_MOTOR
#BYPASSED_
TEMP_MOTOR

Network: 25

#BYPASS_FD
C_EMERGENC
#BYPASS_
FDC_
EMERGENC

#BYPASSED_
FDC_EMERGE
NC
#BYPASSED_
FDC_
EMERGENC

Network: 26

#BYPASS_FR
EIO
#BYPASS_
FREIO

#BYPASSED_
FREIO
#BYPASSED_
FREIO
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11/09/2018 12:34:05 PM

Network: 27

#BYPASS_HO
MEM_MORTO
#BYPASS_
HOMEM_
MORTO

#ELV_STATU
S_BYPASS
#ELV_
STATUS_
BYPASS

#BYPASS_DI
SJ_FREIO
#BYPASS_
DISJ_FREIO
#BYPASS_TE
MP_MOTOR
#BYPASS_
TEMP_MOTOR
#BYPASS_LI
M_SUPERIOR
#BYPASS_
LIM_
SUPERIOR
#BYPASS_LI
M_INFERIOR
#BYPASS_
LIM_
INFERIOR
#BYPASS_FR
EIO
#BYPASS_
FREIO
#BYPASS_FR
EIO
#BYPASS_
FREIO
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Network: 28

#ELV_STATU
S_BYPASS
#ELV_
STATUS_
BYPASS

#STATUS_BY
PASS
#STATUS_
BYPASS

#DIR_STATU
S_BYPASS
#DIR_
STATUS_
BYPASS
#TRS_STATU
S_BYPASS
#TRS_
STATUS_
BYPASS
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FB8 - <offline>
"ALARMES_DIREÇÃO"
Name:
Author:

Family:
Version: 0.1
Block version: 2
10/29/2018 01:46:49 PM
Time stamp Code:
10/29/2018 01:46:49 PM
Interface:
Lengths (block/logic/data): 00640 00390 00002

Name

Data Type

IN

Address

Initial Value

Comment

0.0
MANETE_STP

Bool

0.0

FALSE

CMD_DIREITA

Bool

0.1

FALSE

CMD_ESQUERDA

Bool

0.2

FALSE

BIT0_VEL

Bool

0.3

FALSE

BIT1_VEL

Bool

0.4

FALSE

HOMEM_MORTO

Bool

0.5

FALSE

DISJ_FREIO

Bool

0.6

FALSE

VENT_FORC

Bool

0.7

FALSE

TEMP_MOTOR

Bool

1.0

FALSE

LIM_DIREITA

Bool

1.1

FALSE

LIM_ESQUERDA

Bool

1.2

FALSE

TRANSLACAO_FRENTE

Bool

1.3

FALSE

TRANSLACAO_TRAS

Bool

1.4

FALSE

ELEVACAO_SUPERIOR

Bool

1.5

FALSE

ELEVACAO_INFERIOR

Bool

1.6

FALSE

LIMITE_DESACEL_DIREITA

Bool

1.7

FALSE

LIMITE_DESACEL_ESQUERDA

Bool

2.0

FALSE

ON_OFF_PONTE

Bool

2.1

FALSE

ON_OFF_BTN

Bool

2.2

FALSE

BYPASS_HOMEM_MORTO

Bool

2.3

FALSE

BYPASS_DISJ_FREIO

Bool

2.4

FALSE

BYPASS_TEMP_MOTOR

Bool

2.5

FALSE

BYPASS_LIM_DIREITA

Bool

2.6

FALSE

BYPASS_LIM_ESQUERDA

Bool

2.7

FALSE

BYPASS_LIM_DSCL_DIREITA

Bool

3.0

FALSE

BYPASS_LIM_DCSL_ESQUERDA Bool

3.1

FALSE

OUT

0.0

AL_1

Bool

4.0

FALSE

AL_2

Bool

4.1

FALSE

AL_3

Bool

4.2

FALSE

AL_LIM_DIREITA

Bool

4.3

FALSE

AL_LIM_ESQUERDA

Bool

4.4

FALSE

AL_3_1

Bool

4.5

FALSE
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Name

Data Type

Address

Initial Value

DISJ_FREIO_AL

Bool

4.6

FALSE

VENT_FORC_AL

Bool

4.7

FALSE

TEMP_MOTOR_AL

Bool

5.0

FALSE

LIM_DIREITA_AL

Bool

5.1

FALSE

LIM_ESQUERDA_AL

Bool

5.2

FALSE

CMD_INVALIDO_1

Bool

5.3

FALSE

CMD_INVALIDO_2

Bool

5.4

FALSE

CMD_INVALIDO_3

Bool

5.5

FALSE

CMD_INVALIDO_4

Bool

5.6

FALSE

LIMITE_DESACEL_DIREI_AL

Bool

5.7

FALSE

LIMITE_DESACEL_ESQUER_AL Bool

6.0

FALSE

LIMITE_VELOCIDADE_DIREIT Bool

6.1

FALSE

LIMITE_VELOCIDADE_ESQUER Bool

6.2

FALSE

ON_OFF_DIR_AL

Bool

6.3

FALSE

BYPASSED_HOMEM_MORTO

Bool

6.4

FALSE

BYPASSED_DISJ_FREIO

Bool

6.5

FALSE

BYPASSED_TEMP_MOTOR

Bool

6.6

FALSE

BYPASSED_LIM_DIR

Bool

6.7

FALSE

BYPASSED_LIM_ESQ

Bool

7.0

FALSE

BYPASSED_LIM_DIR_ESQ

Bool

7.1

FALSE

BYPASSED_LIM_DSCL_DIREI

Bool

7.2

FALSE

BYPASSED_LIM_DCSL_ESQUE

Bool

7.3

FALSE

DIR_STATUS_BYPASS

Bool

7.4

FALSE

IN_OUT

0.0

STAT

0.0

TEMP

0.0

11/09/2018 12:34:19 PM

Comment

Block: FB8

Network: 1

#VENT_FORC
#VENT_FORC

Alarme 1

#AL_1
#AL_1

Page 2 of 11

SIMATIC

Network: 2

PROJETO_PR#\
SIMATIC 400(1)\CPU 417-4\...\FB8 - <offline>

Alarme 2

#DISJ_FREI
O
#DISJ_
FREIO

#TEMP_MOTO
R
#TEMP_
MOTOR

#HOMEM_MOR
TO
#HOMEM_
MORTO

#BYPASS_DI
SJ_FREIO
#BYPASS_
DISJ_FREIO

#BYPASS_TE
MP_MOTOR
#BYPASS_
TEMP_MOTOR

#BYPASS_HO
MEM_MORTO
#BYPASS_
HOMEM_
MORTO

Network: 3

#MANETE_ST
P
#MANETE_
STP

Network: 4

#LIM_DIREI
TA
#LIM_
DIREITA

11/09/2018 12:34:19 PM

#ELEVACAO_
SUPERIOR
#ELEVACAO_
SUPERIOR

#ELEVACAO_
INFERIOR
#ELEVACAO_
INFERIOR

#TRANSLACA
O_FRENTE
#TRANSLACA
O_FRENTE

#TRANSLACA
O_TRAS
#TRANSLACA
O_TRAS

#AL_2
#AL_2

Alame 3_1 (permissivo para ligar)

#CMD_DIREI
TA
#CMD_
DIREITA

#CMD_ESQUE
RDA
#CMD_
ESQUERDA

#BIT0_VEL
#BIT0_VEL

#BIT1_VEL
#BIT1_VEL

#AL_3_1
#AL_3_1

Alarme Limite Direita

#AL_LIM_DI
REITA
#AL_LIM_
DIREITA

#BYPASS_LI
M_DIREITA
#BYPASS_
LIM_
DIREITA
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Alarme Limite Esquerda

#LIM_ESQUE
RDA
#LIM_
ESQUERDA

#AL_LIM_ES
QUERDA
#AL_LIM_
ESQUERDA

#BYPASS_LI
M_ESQUERDA
#BYPASS_
LIM_
ESQUERDA

Network: 6

Disjuntor Freio

#DISJ_FREI
O
#DISJ_
FREIO

Network: 7

#DISJ_FREI
O_AL
#DISJ_
FREIO_AL

Ventilação Forçada

#VENT_FORC
_AL
#VENT_
FORC_AL

#VENT_FORC
#VENT_FORC

Network: 8

#TEMP_MOTO
R
#TEMP_
MOTOR

Temperatura Motor

#TEMP_MOTO
R_AL
#TEMP_
MOTOR_AL
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Alarme ponte operando sem sensor direita

#BYPASS_LI
M_DIREITA
#BYPASS_
LIM_
DIREITA

Network: 10

#BYPASSED_
LIM_DIR
#BYPASSED_
LIM_DIR

Alarme ponte operando sem sensor esquerda

#BYPASS_LI
M_ESQUERDA
#BYPASS_
LIM_
ESQUERDA

Network: 11

#BYPASS_LI
M_DIREITA
#BYPASS_
LIM_
DIREITA

Network: 12

#LIM_DIREI
TA
#LIM_
DIREITA

11/09/2018 12:34:19 PM

#BYPASSED_
LIM_ESQ
#BYPASSED_
LIM_ESQ

Alarme ponte operando sem ambos sensores fim de curso

#BYPASS_LI
M_ESQUERDA
#BYPASS_
LIM_
ESQUERDA

#BYPASSED_
LIM_DIR_ES
Q
#BYPASSED_
LIM_DIR_
ESQ

Limite Direita

#LIM_DIREI
TA_AL
#LIM_
DIREITA_AL
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Limite Esquerda

#LIM_ESQUE
RDA_AL
#LIM_
ESQUERDA_
AL

#LIM_ESQUE
RDA
#LIM_
ESQUERDA

Network: 14

Permite apenas um movimento

#CMD_DIREI
TA
#CMD_
DIREITA

#TRANSLACA
O_FRENTE
#TRANSLACA
O_FRENTE

#CMD_INVAL
IDO_1
#CMD_
INVALIDO_1

#CMD_ESQUE
RDA
#CMD_
ESQUERDA

#TRANSLACA
O_TRAS
#TRANSLACA
O_TRAS

#CMD_INVAL
IDO_2
#CMD_
INVALIDO_2

#ELEVACAO_
SUPERIOR
#ELEVACAO_
SUPERIOR

#CMD_INVAL
IDO_3
#CMD_
INVALIDO_3

#ELEVACAO_
INFERIOR
#ELEVACAO_
INFERIOR

#CMD_INVAL
IDO_4
#CMD_
INVALIDO_4

Network: 15

#LIMITE_DE
SACEL_DIRE
ITA
#LIMITE_
DESACEL_
DIREITA

11/09/2018 12:34:19 PM

Limite desaceleração direita

#LIMITE_DE
SACEL_DIRE
I_AL
#LIMITE_
DESACEL_
DIREI_AL
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Network: 16

#LIMITE_DE
SACEL_ESQU
ERDA
#LIMITE_
DESACEL_
ESQUERDA

Network: 17

#LIMITE_DE
SACEL_DIRE
ITA
#LIMITE_
DESACEL_
DIREITA

PROJETO_PR#\
SIMATIC 400(1)\CPU 417-4\...\FB8 - <offline>

11/09/2018 12:34:19 PM

Limite desaceleração esquerda

#LIMITE_DE
SACEL_ESQU
ER_AL
#LIMITE_
DESACEL_
ESQUER_AL

Limite de velocidade direita

#LIMITE_VE
LOCIDADE_D
IREIT
#LIMITE_
VELOCIDADE
_DIREIT

#BYPASS_LI
M_DSCL_DIR
EITA
#BYPASS_
LIM_DSCL_
DIREITA

Network: 18

#LIMITE_DE
SACEL_ESQU
ERDA
#LIMITE_
DESACEL_
ESQUERDA

Limite de velocidade esquerda

#LIMITE_VE
LOCIDADE_E
SQUER
#LIMITE_
VELOCIDADE
_ESQUER

#BYPASS_LI
M_DCSL_ESQ
UERDA
#BYPASS_
LIM_DCSL_
ESQUERDA
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Network: 19

#ON_OFF_BT
N
#ON_OFF_
BTN

#ON_OFF_PO
NTE
#ON_OFF_
PONTE

#CMD_ESQUE
RDA
#CMD_
ESQUERDA

#ON_OFF_DI
R_AL
#ON_OFF_
DIR_AL

#CMD_DIREI
TA
#CMD_
DIREITA
#BIT0_VEL
#BIT0_VEL
#BIT1_VEL
#BIT1_VEL
#MANETE_ST
P
#MANETE_
STP
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Network: 20

#BYPASS_HO
MEM_MORTO
#BYPASS_
HOMEM_
MORTO

#DIR_STATU
S_BYPASS
#DIR_
STATUS_
BYPASS

#BYPASS_DI
SJ_FREIO
#BYPASS_
DISJ_FREIO
#BYPASS_TE
MP_MOTOR
#BYPASS_
TEMP_MOTOR
#BYPASS_LI
M_DIREITA
#BYPASS_
LIM_
DIREITA
#BYPASS_LI
M_ESQUERDA
#BYPASS_
LIM_
ESQUERDA
#BYPASS_LI
M_DSCL_DIR
EITA
#BYPASS_
LIM_DSCL_
DIREITA
#BYPASS_LI
M_DCSL_ESQ
UERDA
#BYPASS_
LIM_DCSL_
ESQUERDA
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Network: 21

#BYPASS_HO
MEM_MORTO
#BYPASS_
HOMEM_
MORTO

#BYPASSED_
HOMEM_MORT
O
#BYPASSED_
HOMEM_
MORTO

Network: 22

#BYPASS_DI
SJ_FREIO
#BYPASS_
DISJ_FREIO

#BYPASSED_
DISJ_FREIO
#BYPASSED_
DISJ_FREIO

Network: 23

#BYPASS_TE
MP_MOTOR
#BYPASS_
TEMP_MOTOR

#BYPASSED_
TEMP_MOTOR
#BYPASSED_
TEMP_MOTOR

Network: 24

#BYPASS_LI
M_DSCL_DIR
EITA
#BYPASS_
LIM_DSCL_
DIREITA

#BYPASSED_
LIM_DSCL_D
IREI
#BYPASSED_
LIM_DSCL_
DIREI
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Network: 25

#BYPASS_LI
M_DCSL_ESQ
UERDA
#BYPASS_
LIM_DCSL_
ESQUERDA

#BYPASSED_
LIM_DCSL_E
SQUE
#BYPASSED_
LIM_DCSL_
ESQUE
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FB9 - <offline>
"ALARMES_TRANSLAÇÃO"
Name:
Author:

Family:
Version: 0.1
Block version: 2
10/24/2018 02:39:04 PM
Time stamp Code:
10/24/2018 02:39:04 PM
Interface:
Lengths (block/logic/data): 00630 00374 00002

Name

Data Type

IN

Address

Initial Value

Comment

0.0
MANETE_STP

Bool

0.0

FALSE

CMD_FRENTE

Bool

0.1

FALSE

CMD_TRAS

Bool

0.2

FALSE

BIT0_VEL

Bool

0.3

FALSE

BIT1_VEL

Bool

0.4

FALSE

HOMEM_MORTO

Bool

0.5

FALSE

DISJ_FREIO

Bool

0.6

FALSE

VENT_FORC_1

Bool

0.7

FALSE

VENT_FORC_2

Bool

1.0

FALSE

TEMP_MOTOR_1

Bool

1.1

FALSE

TEMP_MOTOR_2

Bool

1.2

FALSE

LIM_FRENTE

Bool

1.3

FALSE

LIM_TRAS

Bool

1.4

FALSE

HMI_LIM_FRENTE

Bool

1.5

FALSE

HMI_LIM_TRAS

Bool

1.6

FALSE

DIRECAO_DIREITA

Bool

1.7

FALSE

DIRECAO_ESQUERDA

Bool

2.0

FALSE

ELEVACAO_SUPERIOR

Bool

2.1

FALSE

ELEVACAO_INFERIOR

Bool

2.2

FALSE

ANTICOLISAO_3M_FRENTE

Bool

2.3

FALSE

ANTICOLISAO_10M_FRENTE

Bool

2.4

FALSE

ANTICOLISAO_3M_TRAS

Bool

2.5

FALSE

ANTICOLISAO_10M_TRAS

Bool

2.6

FALSE

LIMITE_DESACEL_FRENTE

Bool

2.7

FALSE

LIMITE_DESACEL_TRAS

Bool

3.0

FALSE

ON_OFF_PONTE

Bool

3.1

FALSE

ON_OFF_BTN

Bool

3.2

FALSE

OUT

0.0

AL_1

Bool

4.0

FALSE

AL_2

Bool

4.1

FALSE

AL_3

Bool

4.2

FALSE

AL_LIM_FRENTE

Bool

4.3

FALSE

AL_LIM_TRAS

Bool

4.4

FALSE
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Name

Data Type

Address

Initial Value

AL_3_1

Bool

4.5

FALSE

HOMEM_MORTO_AL

Bool

4.6

FALSE

DISJ_FREIO_AL

Bool

4.7

FALSE

VENT_FORC_1_AL

Bool

5.0

FALSE

VENT_FORC_2_AL

Bool

5.1

FALSE

TEMP_MOTOR_1_AL

Bool

5.2

FALSE

TEMP_MOTOR_2_AL

Bool

5.3

FALSE

LIM_FRENTE_AL

Bool

5.4

FALSE

LIM_TRAS_AL

Bool

5.5

FALSE

FALHA_SFDC_FRENTE

Bool

5.6

FALSE

FALHA_SFDC_TRAS

Bool

5.7

FALSE

FALHA_SFDC_FRENTE_TRAS

Bool

6.0

FALSE

CMD_INVALIDO_1

Bool

6.1

FALSE

CMD_INVALIDO_2

Bool

6.2

FALSE

CMD_INVALIDO_3

Bool

6.3

FALSE

CMD_INVALIDO_4

Bool

6.4

FALSE

LIMITE_DESACEL_FRENTE_AL Bool

6.5

FALSE

LIMITE_DESACEL_TRAS_AL

Bool

6.6

FALSE

LIMITE_VELOCIDADE_FRENTE Bool

6.7

FALSE

LIMITE_VELOCIDADE_TRAS

Bool

7.0

FALSE

ANTICOLISAO_3M_FRENTE_AL Bool

7.1

FALSE

ANTICOLISAO_10M_FRENT_AL Bool

7.2

FALSE

ANTICOLISAO_3M_TRAS_AL

Bool

7.3

FALSE

ANTICOLISAO_10M_TRAS_AL

Bool

7.4

FALSE

ON_OFF_TRS_AL

Bool

7.5

FALSE

IN_OUT

0.0

STAT

0.0

TEMP

0.0

11/09/2018 12:34:28 PM

Comment

Block: FB9

Network: 1

#VENT_FORC
_1
#VENT_
FORC_1

Alarme 1

#VENT_FORC
_2
#VENT_
FORC_2

#AL_1
#AL_1
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Network: 2

#DISJ_FREI
O
#DISJ_
FREIO

11/09/2018 12:34:28 PM

Alarme 2

#HOMEM_MOR
TO
#HOMEM_
MORTO

Network: 3

#MANETE_ST
P
#MANETE_
STP

Network: 4

#LIM_FRENT
E
#LIM_
FRENTE

#TEMP_MOTO
R_1
#TEMP_
MOTOR_1

#TEMP_MOTO
R_2
#TEMP_
MOTOR_2

#ELEVACAO_
SUPERIOR
#ELEVACAO_
SUPERIOR

#ELEVACAO_
INFERIOR
#ELEVACAO_
INFERIOR

#DIRECAO_D
IREITA
#DIRECAO_
DIREITA

#DIRECAO_E
SQUERDA
#DIRECAO_
ESQUERDA

#AL_2
#AL_2

Alarme 3_1 (permissivo para ligar)

#CMD_FRENT
E
#CMD_
FRENTE

#CMD_TRAS
#CMD_TRAS

#BIT0_VEL
#BIT0_VEL

#BIT1_VEL
#BIT1_VEL

#AL_3_1
#AL_3_1

Alarme Limite Frente

#ANTICOLIS
AO_3M_FREN
TE
#ANTICOLIS
AO_3M_
FRENTE

#AL_LIM_FR
ENTE
#AL_LIM_
FRENTE

#HMI_LIM_F
RENTE
#HMI_LIM_
FRENTE
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Network: 5

#LIM_TRAS
#LIM_TRAS

PROJETO_PR#\
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11/09/2018 12:34:28 PM

Alarme Limite Trás

#ANTICOLIS
AO_3M_TRAS
#ANTICOLIS
AO_3M_TRAS

#AL_LIM_TR
AS
#AL_LIM_
TRAS

#HMI_LIM_T
RAS
#HMI_LIM_
TRAS

Network: 6

Homem Morto

#HOMEM_MOR
TO
#HOMEM_
MORTO

Network: 7

#HOMEM_MOR
TO_AL
#HOMEM_
MORTO_AL

Disjuntor Freio

#DISJ_FREI
O
#DISJ_
FREIO

Network: 8

#VENT_FORC
_1
#VENT_
FORC_1

#DISJ_FREI
O_AL
#DISJ_
FREIO_AL

Ventilação Forçada 1

#VENT_FORC
_1_AL
#VENT_
FORC_1_AL
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Network: 9
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Ventilação Forçada 2

#VENT_FORC
_2
#VENT_
FORC_2

Network: 10

#VENT_FORC
_2_AL
#VENT_
FORC_2_AL

Temperatura Motor 1

#TEMP_MOTO
R_1
#TEMP_
MOTOR_1

Network: 11

#TEMP_MOTO
R_2
#TEMP_
MOTOR_2

Network: 12

#HMI_LIM_F
RENTE
#HMI_LIM_
FRENTE

11/09/2018 12:34:28 PM

#TEMP_MOTO
R_1_AL
#TEMP_
MOTOR_1_AL

Temperatura Motor 2

#TEMP_MOTO
R_2_AL
#TEMP_
MOTOR_2_AL

Alarme ponte operando sem sensor frente

#FALHA_SFD
C_FRENTE
#FALHA_
SFDC_
FRENTE
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Network: 13
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Alarme ponte operando sem sensor trás

#HMI_LIM_T
RAS
#HMI_LIM_
TRAS

Network: 14

#HMI_LIM_F
RENTE
#HMI_LIM_
FRENTE

Network: 15

#FALHA_SFD
C_TRAS
#FALHA_
SFDC_TRAS

Alarme ponte operando sem ambos sensores fim de curso

#HMI_LIM_T
RAS
#HMI_LIM_
TRAS

#LIM_TRAS
#LIM_TRAS

#FALHA_SFD
C_FRENTE_T
RAS
#FALHA_
SFDC_
FRENTE_
TRAS

Limite Frente

#LIM_FRENT
E
#LIM_
FRENTE

Network: 16

11/09/2018 12:34:29 PM

#LIM_FRENT
E_AL
#LIM_
FRENTE_AL

Limite Trás

#LIM_TRAS_
AL
#LIM_TRAS_
AL

Page 6 of 10

SIMATIC

Network: 17
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Permite apenas um movimento

#CMD_FRENT
E
#CMD_
FRENTE

#DIRECAO_D
IREITA
#DIRECAO_
DIREITA

#CMD_INVAL
IDO_1
#CMD_
INVALIDO_1

#CMD_TRAS
#CMD_TRAS

#DIRECAO_E
SQUERDA
#DIRECAO_
ESQUERDA

#CMD_INVAL
IDO_2
#CMD_
INVALIDO_2

#ELEVACAO_
SUPERIOR
#ELEVACAO_
SUPERIOR

#CMD_INVAL
IDO_3
#CMD_
INVALIDO_3

#ELEVACAO_
INFERIOR
#ELEVACAO_
INFERIOR

#CMD_INVAL
IDO_4
#CMD_
INVALIDO_4

Network: 18

#ANTICOLIS
AO_3M_FREN
TE
#ANTICOLIS
AO_3M_
FRENTE

Network: 19

#ANTICOLIS
AO_10M_FRE
NTE
#ANTICOLIS
AO_10M_
FRENTE

11/09/2018 12:34:29 PM

Anticolisão 3 metros Frente

#ANTICOLIS
AO_3M_FREN
TE_AL
#ANTICOLIS
AO_3M_
FRENTE_AL

Anticolisão 10 metros Frente

#ANTICOLIS
AO_10M_FRE
NT_AL
#ANTICOLIS
AO_10M_
FRENT_AL
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Network: 20

#ANTICOLIS
AO_3M_TRAS
#ANTICOLIS
AO_3M_TRAS

Network: 21

#ANTICOLIS
AO_10M_TRA
S
#ANTICOLIS
AO_10M_
TRAS

Network: 22

#LIMITE_DE
SACEL_FREN
TE
#LIMITE_
DESACEL_
FRENTE

Network: 23

#LIMITE_DE
SACEL_TRAS
#LIMITE_
DESACEL_
TRAS

PROJETO_PR#\
SIMATIC 400(1)\CPU 417-4\...\FB9 - <offline>

11/09/2018 12:34:29 PM

Anticolisão 3 metros Tras

#ANTICOLIS
AO_3M_TRAS
_AL
#ANTICOLIS
AO_3M_
TRAS_AL

Anticolisão 10 metros Tras

#ANTICOLIS
AO_10M_TRA
S_AL
#ANTICOLIS
AO_10M_
TRAS_AL

Limite desaceleração frente

#LIMITE_DE
SACEL_FREN
TE_AL
#LIMITE_
DESACEL_
FRENTE_AL

Limite desaceleração trás

#LIMITE_DE
SACEL_TRAS
_AL
#LIMITE_
DESACEL_
TRAS_AL
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Network: 24

#LIMITE_DE
SACEL_FREN
TE
#LIMITE_
DESACEL_
FRENTE

Network: 25

#LIMITE_DE
SACEL_TRAS
#LIMITE_
DESACEL_
TRAS

PROJETO_PR#\
SIMATIC 400(1)\CPU 417-4\...\FB9 - <offline>

11/09/2018 12:34:29 PM

Limite de Velocidade Frente

#ANTICOLIS
AO_10M_FRE
NTE
#ANTICOLIS
AO_10M_
FRENTE

#LIMITE_VE
LOCIDADE_F
RENTE
#LIMITE_
VELOCIDADE
_FRENTE

Limite de Velocidade Tras

#ANTICOLIS
AO_10M_TRA
S
#ANTICOLIS
AO_10M_
TRAS

#LIMITE_VE
LOCIDADE_T
RAS
#LIMITE_
VELOCIDADE
_TRAS

#ON_OFF_PO
NTE
#ON_OFF_
PONTE

#ON_OFF_TR
S_AL
#ON_OFF_
TRS_AL

Network: 26

#ON_OFF_BT
N
#ON_OFF_
BTN

#CMD_TRAS
#CMD_TRAS
#CMD_FRENT
E
#CMD_
FRENTE
#BIT0_VEL
#BIT0_VEL
#BIT1_VEL
#BIT1_VEL
#MANETE_ST
P
#MANETE_
STP
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FB15 - <offline>
"SINOPTICOS"
Name:
Author:

Family:
Version: 0.1
Block version: 2
10/22/2018 04:34:54 PM
Time stamp Code:
10/22/2018 04:34:54 PM
Interface:
Lengths (block/logic/data): 00512 00242 00000

Name

Data Type

IN

Address

Initial Value

Comment

0.0
EMERGENCIA

Bool

0.0

FALSE

ELV_HOMEM_MORTO

Bool

0.1

FALSE

ELV_DISJ_FREIO

Bool

0.2

FALSE

ELV_VENT_FORC

Bool

0.3

FALSE

ELV_TEMP_MOTOR

Bool

0.4

FALSE

ELV_LIM_SUPERIOR

Bool

0.5

FALSE

ELV_LIM_INFERIOR

Bool

0.6

FALSE

ELV_FIM_CURSO_EMERGENCIA Bool

0.7

FALSE

ELV_FREIO

Bool

1.0

FALSE

DIR_TRS_HOMEM_MORTO

Bool

1.1

FALSE

DIR_DISJ_FREIO

Bool

1.2

FALSE

DIR_VENT_FORC

Bool

1.3

FALSE

DIR_TEMP_MOTOR

Bool

1.4

FALSE

DIR_LIM_DIREITA

Bool

1.5

FALSE

DIR_LIM_ESQUERDA

Bool

1.6

FALSE

DIR_LIM_DESACEL_DIREITA

Bool

1.7

FALSE

DIR_LIM_DESACEL_ESQUERDA Bool

2.0

FALSE

TRS_DISJ_FREIO

Bool

2.1

FALSE

TRS_VENT_FORC_1

Bool

2.2

FALSE

TRS_VENT_FORC_2

Bool

2.3

FALSE

TRS_TEMP_MOTOR_1

Bool

2.4

FALSE

TRS_TEMP_MOTOR_2

Bool

2.5

FALSE

TRS_LIM_FRENTE

Bool

2.6

FALSE

TRS_LIM_TRAS

Bool

2.7

FALSE

TRS_ANTICOLISAO_3M_FRENT Bool

3.0

FALSE

TRS_ANTICOLISAO_10M_FREN Bool

3.1

FALSE

TRS_ANTICOLISAO_3M_TRAS

Bool

3.2

FALSE

TRS_ANTICOLISAO_10M_TRAS Bool

3.3

FALSE

TRS_LIM_DESACEL_FRENTE

Bool

3.4

FALSE

TRS_LIM_DESACEL_TRAS

Bool

3.5

FALSE

OUT

0.0

EMERGENCIA_OUT

Bool

4.0

FALSE

ELV_HOMEM_MORTO_OUT

Bool

4.1

FALSE
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Name

Data Type

Address

Initial Value

ELV_DISJ_FREIO_OUT

Bool

4.2

FALSE

ELV_VENT_FORC_OUT

Bool

4.3

FALSE

ELV_TEMP_MOTOR_OUT

Bool

4.4

FALSE

ELV_LIM_SUPERIOR_OUT

Bool

4.5

FALSE

ELV_LIM_INFERIOR_OUT

Bool

4.6

FALSE

ELV_FIM_CURSO_EMERGE_OUT Bool

4.7

FALSE

ELV_FREIO_OUT

Bool

5.0

FALSE

DIR_TRS_HOMEM_MORTO_OUT

Bool

5.1

FALSE

DIR_DISJ_FREIO_OUT

Bool

5.2

FALSE

DIR_VENT_FORC_OUT

Bool

5.3

FALSE

DIR_TEMP_MOTOR_OUT

Bool

5.4

FALSE

DIR_LIM_DIREITA_OUT

Bool

5.5

FALSE

DIR_LIM_ESQUERDA_OUT

Bool

5.6

FALSE

DIR_LIM_DESACEL_DIR_OUT

Bool

5.7

FALSE

DIR_LIM_DESACEL_ESQ_OUT

Bool

6.0

FALSE

TRS_DISJ_FREIO_OUT

Bool

6.1

FALSE

TRS_VENT_FORC_1_OUT

Bool

6.2

FALSE

TRS_VENT_FORC_2_OUT

Bool

6.3

FALSE

TRS_TEMP_MOTOR_1_OUT

Bool

6.4

FALSE

TRS_TEMP_MOTOR_2_OUT

Bool

6.5

FALSE

TRS_LIM_FRENTE_OUT

Bool

6.6

FALSE

TRS_LIM_TRAS_OUT

Bool

6.7

FALSE

TRS_ANTICOL_3M_FRENT_OUT Bool

7.0

FALSE

TRS_ANTICOL_10M_FREN_OUT Bool

7.1

FALSE

TRS_ANTICOL_3M_TRAS_OUT

Bool

7.2

FALSE

TRS_ANTICOL_10M_TRAS_OUT Bool

7.3

FALSE

TRS_LIM_DSCL_FRENTE_OUT

Bool

7.4

FALSE

TRS_LIM_DSCL_TRAS_OUT

Bool

7.5

FALSE

IN_OUT

0.0

STAT

0.0

TEMP

0.0

11/09/2018 12:35:36 PM

Comment

Block: FB15
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Network: 1

#EMERGENCI
A
#EMERGENCI
A

Network: 2

#ELV_HOMEM
_MORTO
#ELV_
HOMEM_
MORTO

#EMERGENCI
A_OUT
#EMERGENCI
A_OUT

ELV

#ELV_HOMEM
_MORTO_OUT
#ELV_
HOMEM_
MORTO_OUT

Network: 3

#ELV_DISJ_
FREIO
#ELV_DISJ_
FREIO

#ELV_DISJ_
FREIO_OUT
#ELV_DISJ_
FREIO_OUT

Network: 4

#ELV_VENT_
FORC
#ELV_VENT_
FORC

#ELV_VENT_
FORC_OUT
#ELV_VENT_
FORC_OUT
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Network: 5

#ELV_TEMP_
MOTOR
#ELV_TEMP_
MOTOR

#ELV_TEMP_
MOTOR_OUT
#ELV_TEMP_
MOTOR_OUT

Network: 6

#ELV_LIM_S
UPERIOR
#ELV_LIM_
SUPERIOR

#ELV_LIM_S
UPERIOR_OU
T
#ELV_LIM_
SUPERIOR_
OUT

Network: 7

#ELV_LIM_I
NFERIOR
#ELV_LIM_
INFERIOR

#ELV_LIM_I
NFERIOR_OU
T
#ELV_LIM_
INFERIOR_
OUT

Network: 8

#ELV_FIM_C
URSO_EMERG
ENCIA
#ELV_FIM_
CURSO_
EMERGENCIA

#ELV_FIM_C
URSO_EMERG
E_OUT
#ELV_FIM_
CURSO_
EMERGE_OUT
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ELV

#ELV_FREIO
_OUT
#ELV_
FREIO_OUT

#ELV_FREIO
#ELV_FREIO

Network: 10

DIR TRS

#DIR_TRS_H
OMEM_MORTO
_OUT
#DIR_TRS_
HOMEM_
MORTO_OUT

#DIR_TRS_H
OMEM_MORTO
#DIR_TRS_
HOMEM_
MORTO

Network: 11

#DIR_DISJ_
FREIO
#DIR_DISJ_
FREIO

11/09/2018 12:35:36 PM

DIR

#DIR_DISJ_
FREIO_OUT
#DIR_DISJ_
FREIO_OUT

Network: 12

#DIR_VENT_
FORC
#DIR_VENT_
FORC

#DIR_VENT_
FORC_OUT
#DIR_VENT_
FORC_OUT
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Network: 13

#DIR_TEMP_
MOTOR
#DIR_TEMP_
MOTOR

#DIR_TEMP_
MOTOR_OUT
#DIR_TEMP_
MOTOR_OUT

Network: 14

#DIR_LIM_D
IREITA
#DIR_LIM_
DIREITA

#DIR_LIM_D
IREITA_OUT
#DIR_LIM_
DIREITA_
OUT

Network: 15

#DIR_LIM_E
SQUERDA
#DIR_LIM_
ESQUERDA

#DIR_LIM_E
SQUERDA_OU
T
#DIR_LIM_
ESQUERDA_
OUT

Network: 16

#DIR_LIM_D
ESACEL_DIR
EITA
#DIR_LIM_
DESACEL_
DIREITA

#DIR_LIM_D
ESACEL_DIR
_OUT
#DIR_LIM_
DESACEL_
DIR_OUT
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DIR

#DIR_LIM_D
ESACEL_ESQ
UERDA
#DIR_LIM_
DESACEL_
ESQUERDA

Network: 18

#TRS_DISJ_
FREIO
#TRS_DISJ_
FREIO

11/09/2018 12:35:36 PM

#DIR_LIM_D
ESACEL_ESQ
_OUT
#DIR_LIM_
DESACEL_
ESQ_OUT

TRS

#TRS_DISJ_
FREIO_OUT
#TRS_DISJ_
FREIO_OUT

Network: 19

#TRS_VENT_
FORC_1
#TRS_VENT_
FORC_1

#TRS_VENT_
FORC_1_OUT
#TRS_VENT_
FORC_1_OUT

Network: 20

#TRS_VENT_
FORC_2
#TRS_VENT_
FORC_2

#TRS_VENT_
FORC_2_OUT
#TRS_VENT_
FORC_2_OUT
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Network: 21

#TRS_TEMP_
MOTOR_1
#TRS_TEMP_
MOTOR_1

#TRS_TEMP_
MOTOR_1_OU
T
#TRS_TEMP_
MOTOR_1_
OUT

Network: 22

#TRS_TEMP_
MOTOR_2
#TRS_TEMP_
MOTOR_2

#TRS_TEMP_
MOTOR_2_OU
T
#TRS_TEMP_
MOTOR_2_
OUT

Network: 23

#TRS_LIM_F
RENTE
#TRS_LIM_
FRENTE

#TRS_LIM_F
RENTE_OUT
#TRS_LIM_
FRENTE_OUT

Network: 24

#TRS_LIM_T
RAS
#TRS_LIM_
TRAS

#TRS_LIM_T
RAS_OUT
#TRS_LIM_
TRAS_OUT
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Network: 25

#TRS_ANTIC
OLISAO_3M_
FRENT
#TRS_
ANTICOLISA
O_3M_FRENT

#TRS_ANTIC
OL_3M_FREN
T_OUT
#TRS_
ANTICOL_
3M_FRENT_
OUT

Network: 26

#TRS_ANTIC
OLISAO_10M
_FREN
#TRS_
ANTICOLISA
O_10M_FREN

#TRS_ANTIC
OL_10M_FRE
N_OUT
#TRS_
ANTICOL_
10M_FREN_
OUT

Network: 27

#TRS_ANTIC
OLISAO_3M_
TRAS
#TRS_
ANTICOLISA
O_3M_TRAS

#TRS_ANTIC
OL_3M_TRAS
_OUT
#TRS_
ANTICOL_
3M_TRAS_
OUT
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Network: 28

#TRS_ANTIC
OLISAO_10M
_TRAS
#TRS_
ANTICOLISA
O_10M_TRAS

#TRS_ANTIC
OL_10M_TRA
S_OUT
#TRS_
ANTICOL_
10M_TRAS_
OUT

Network: 29

#TRS_LIM_D
ESACEL_FRE
NTE
#TRS_LIM_
DESACEL_
FRENTE

#TRS_LIM_D
SCL_FRENTE
_OUT
#TRS_LIM_
DSCL_
FRENTE_OUT

Network: 30

#TRS_LIM_D
ESACEL_TRA
S
#TRS_LIM_
DESACEL_
TRAS

#TRS_LIM_D
SCL_TRAS_O
UT
#TRS_LIM_
DSCL_TRAS_
OUT
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"LIGA_DESLIGA_PONTE"
Name:
Author:

Family:
Version: 0.1
Block version: 2
11/01/2018 03:38:15 PM
Time stamp Code:
10/23/2018 04:55:02 PM
Interface:
Lengths (block/logic/data): 00198 00080 00000

Name

Data Type

IN

Address

Initial Value

Comment

0.0
LIGA_DESLIGA

Bool

0.0

FALSE

MANETE_PARADA_T

Bool

0.1

FALSE

MANETE_PARADA_D

Bool

0.2

FALSE

MANETE_PARADA_E

Bool

0.3

FALSE

EMERGENCIA

Bool

0.4

FALSE

FIM_DE_CURSO_EMERGENCIA

Bool

0.5

FALSE

OUT

0.0

LIGA_DESLIGA_PONTE

Bool

2.0

FALSE

STATUS_ON_OFF

Bool

2.1

FALSE

EMERGENCIA_OUT

Bool

2.2

FALSE

IN_OUT

0.0

STAT

0.0

EMERGENCIA_STAT

Bool

TEMP

4.0

FALSE

0.0

Block: FB22

Network: 1

#EMERGENCI
A
#EMERGENCI
A

#EMERGENCI
A_STAT
#EMERGENCI
A_STAT

T8
S_ODT
S

S5T#5S TV
R

Q
BI
BCD
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Network: 2
Inserir fim de curso de emergencia elevação e emergencia(parametro para
desligar
ponte).
Emergencia colocar timer para desecaleração/rampa inversor.

#LIGA_DESL
IGA
#LIGA_
DESLIGA

#EMERGENCI
A_STAT
#EMERGENCI
A_STAT

#EMERGENCI
A
#EMERGENCI
A

#MANETE_PA
RADA_T
#MANETE_
PARADA_T

#MANETE_PA
RADA_E
#MANETE_
PARADA_E

#MANETE_PA
RADA_D
#MANETE_
PARADA_D

#FIM_DE_CU
RSO_EMERGE
NCIA
#FIM_DE_
CURSO_
EMERGENCIA

#LIGA_DESL
IGA_PONTE
#LIGA_
DESLIGA_
PONTE

#LIGA_DESL
IGA_PONTE
#LIGA_
DESLIGA_
PONTE

Network: 3

#LIGA_DESL
IGA_PONTE
#LIGA_
DESLIGA_
PONTE

#STATUS_ON
_OFF
#STATUS_
ON_OFF

Network: 4

#EMERGENCI
A_STAT
#EMERGENCI
A_STAT

#EMERGENCI
A_OUT
#EMERGENCI
A_OUT
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"MD_TX_RX"
Name:
Author: HDC

Infeed Conveyor communication FC
Family:
Version: 0.1
Block version: 2
05/17/2017 04:29:32 PM
Time stamp Code:
01/12/1999 09:50:03 AM
Interface:
Lengths (block/logic/data): 00658 00538 00026

Name

Data Type

Address

IN

0.0

OUT

0.0

IN_OUT

0.0

TEMP

0.0

Comment

write_err1

Int

0.0

Temp storage of error code

write_err2

Int

2.0

Temp storage of error code

write_err3

Int

4.0

Temp storage of error code

read_err1

Int

6.0

Temp storage of error code

read_err2

Int

8.0

Temp storage of error code

read_err3

Int

10.0

Temp storage of error code

RETURN

0.0

RET_VAL

Block: FC40

0.0

TRANSFER DATA BETWEEN PLC AND INFEED CONVEYOR DRIVE

Transmit data to drive and check for communication errors. Data format: PPO5
4PKW | 4PZD | 4PZD | 2PZD. The last PZD transmit word is written in OB35 and
not written here.

Network: 1

SEND DATA TO DRIVE

Send 4 PKW words in DB to drive.
CALL

"DPWR_DAT"

LADDR :=W#16#154
RECORD :=P#DB40.DBX0.0 BYTE 8
RET_VAL:=#write_err1

SFC15
-- Write
Consistent Data to a Stand
ard DP Slave
//154h=340d
#write_err1
-- Temp
storage of error code
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SEND DATA TO DRIVE

Send 4 PZD words in DB to drive.
CALL

"DPWR_DAT"

SFC15
-- Write
Consistent Data to a Stand
ard DP Slave

LADDR :=W#16#15C
RECORD :=P#DB40.DBX8.0 BYTE 8
RET_VAL:=#write_err2

Network: 3

//15Ch=348d
#write_err2
-- Temp
storage of error code

SEND DATA TO DRIVE

Send 4 PZD words in DB to drive.
CALL

"DPWR_DAT"

SFC15
-- Writ
e Consistent Data to a Sta
ndard DP Slave

LADDR :=W#16#164
RECORD :=P#DB40.DBX16.0 BYTE 8
RET_VAL:=#write_err3

Network: 4

//164h=356d
#write_err3
-- Temp
storage of error code

SEND DATA TO DRIVE

Send second last PZD word in DB to drive.
L
T
Network: 5

"DBMD_TX_RX".Setpoint7
PQW 364

DB40.DBW24

-- Spare (PPO 5)

READ DATA FROM DRIVE

Read 4 PKW words from drive into DB.
CALL

"DPRD_DAT"

LADDR :=W#16#154
RET_VAL:=#read_err1

SFC14
-- Read
Consistent Data of a Stan
dard DP Slave
//154h=340d
#read_err1
-- Temp
storage of error code

RECORD :=P#DB40.DBX30.0 BYTE 8

Network: 6

READ DATA FROM DRIVE

Read 4 PZD words from drive into DB.
CALL

"DPRD_DAT"

LADDR :=W#16#15C
RET_VAL:=#read_err2

SFC14
-- Read
Consistent Data of a Stan
dard DP Slave
//15Ch=348d
#read_err2
-- Temp
storage of error code

RECORD :=P#DB40.DBX38.0 BYTE 8
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READ DATA FROM DRIVE

Read 4 PZD words from drive into DB.
CALL

"DPRD_DAT"

LADDR :=W#16#164
RET_VAL:=#read_err3

SFC14
-- Read
Consistent Data of a Stan
dard DP Slave
//164h=356d
#read_err3
-- Temp
storage of error code

RECORD :=P#DB40.DBX46.0 BYTE 8

Network: 8

READ DATA FROM DRIVE

Read 2 PZD words from drive into DB.
L
T
L
T

PIW 364
"DBMD_TX_RX".SelectValue7
PIW 366
"DBMD_TX_RX".SelectValue8

DB40.DBW54

-- Spare (PPO 5)

DB40.DBW56

-- Spare (PPO 5)
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COMMUNICATION FAULT CHECK

Check return values for errors. Return value=0 means no errors.

CMP <>I

M22.6
"MD_TX_RX_
PLC_INV"

#write_err
1
Temp
storage
of error
code
#write_
err1 IN1
0 IN2
CMP <>I
#write_err
2
Temp
storage
of error
code
#write_
err2 IN1
0 IN2
CMP <>I
#write_err
3
Temp
storage
of error
code
#write_
err3 IN1
0 IN2
CMP <>I
#read_err1
Temp
storage
of error
code
#read_err1 IN1
0 IN2
CMP <>I
#read_err2
Temp
storage
of error
code
#read_err2 IN1
0 IN2
CMP <>I
#read_err3
Temp
storage
of error
code
#read_err3 IN1
0 IN2
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