Controle avançado de processos
para a indústria do cimento

ECS/ProcessExpert

®
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Por que usar o controle
avançado de processos?
O controle avançado de
processos da FLSmidth assegura
que as fábricas de cimento
apresentem um melhor
desempenho, o que resulta em
maiores níveis de estabilidade e
lucratividade.

Benefícios Diretos
• Aumento de até 8% na produção

• R
 edução de até 30% no desvio padrão
da qualidade
• R
 ecuperação do investimento em
menos de um ano (dependendo das
aplicações específicas)

Benefícios Indiretos
• Estabilidade de longo prazo
• Menor desgaste dos equipamentos

O ECS/ProcessExpert da FLSmidth
fornece otimização e controle
avançado de processos para fábricas
de cimento, permitindo que elas
alcancem a eficiência máxima e
obtenham uma maior lucratividade.
O ECS/ProcessExpert estabiliza a
planta, otimiza a produção, gerencia
e corrige interrupções no processo,
além de minimizar o desgaste dos
equipamentos da planta – tudo isso
para assegurar o melhor desempenho
da planta. Ao melhorar a
disponibilidade e a utilização dos
equipamentos, o sistema auxilia na
redução dos custos operacionais e de
manutenção.

Utilizando uma sofisticada caixa de
ferramentas e módulos de aplicativos
especializados, o ECS/ProcessExpert
executa continuamente análises
complexas das condições de
processamento da planta.

Controle Avançado de Processos
Operador

Isto permite que ajustes no processo
sejam realizados de forma mais
frequente e confiável do que se
fossem feitos por um operador
humano. Instalado em um PC
padrão, o sistema possui uma
interface gráfica de fácil interpretação
e recursos avançados de alarmes e
tendências que são simples de usar e
gerenciar – e ele também é
compatível com a maioria dos outros
sistemas de controle de plantas.
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• R
 edução de até 6% no consumo de
combustível/energia

Quando um fabricante de cimento
deseja obter o máximo de sua planta,
o ECS (Expert Control and
Supervision) é a chave para isso.

Histórico
Por 40 anos, a FLSmidth vem
mantendo o pioneirismo na oferta de
sistemas de controle especializados
de alto nível para aplicações com
cimento.
O ECS/ProcessExpert é uma evolução
do ECS/FuzzyExpert, que foi a
primeira plataforma de engenharia
com sistema especializado para a
indústria do cimento. Ele é baseado
nos mais recentes desenvolvimentos,
com tecnologias comprovadas como
a lógica difusa e o controle preditivo
baseado em modelo. As estratégias
de controle do ECS/ProcessExpert são
baseadas em quatro décadas de
experiência em projetos de controle e
otimização da produção de cimento.

Operador x decisões informatizadas

• Minimização do tempo de inatividade
• Redução dos custos de manutenção

Aplicativo para Moinho de
Rolos Vertical
Página 10

Aplicativo para
Multicombustível
Página 6

Aplicativo para Forno e
Resfriador
Página 4

Aplicativo para
Moinho de Bolas
Página 8

FLSmidth – especialistas
no conhecimento
de processos
A equipe internacional de
especialistas em processos da
FLSmidth elabora soluções
especificamente para aplicações com
cimento. Com mais de 40 anos de
experiência na automação de plantas,
a FLSmidth já instalou mais de 700
sistema de controle e 450 sistemas
para laboratórios – e entende muito
bem as necessidades das fábricas de
cimento atuais.
A FLSmidth é líder mundial na
construção e manutenção de fábricas
de cimento, e esta experiência
desempenha um importante papel no
desenvolvimento de soluções
inovadoras em automação para o
aprimoramento dos recursos de
produção das plantas de nossos
clientes.
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Aplicativo para forno
e resfriador
Fornos e resfriadores instáveis
acarretam uma produção
ineficiente e um clínquer com
qualidade inconsistente.
O ECS/ProcessExpert estabiliza o
forno e o resfriador usando um
controle avançado de processos,
que proporciona maior produção
e redução de obstruções no
ciclone e de formações no anel
do forno, enquanto fornece
um clínquer com qualidade
consistente.

Benefícios
• Aumento de até 4% na produção
• R
 edução de obstruções no ciclone e de
formações no anel do forno
• Q
 ualidade consistente, com redução de
até 30% no desvio padrão
• Operação mais estável
Calcule os seus benefícios online, usando
a calculadora de benefícios do
ECS/ProcessExpert em
www.flsmidth.com/pxp

Desafios de controle
Controlar um forno de cimento
sempre foi uma tarefa desafiadora
para os operadores das fábricas de
cimento. Nos dias de hoje, um
sistema informatizado de controle de
queima não é apenas uma boa coisa
para se ter: é uma necessidade
prática.  Tanto a complexidade
inerente do processo de queima
quanto as consequências de longo
alcance de um clínquer fora das
especificações, de condições
operacionais imperfeitas e de
interrupções na produção fazem com
um sistema de controle automatizado
seja indispensável. O controle de
processos no forno é dividido em três
estratégias de controle: controle
normal, de otimização e de
instabilidades:

Controle normal
O ECS/ProcessExpert trabalha
inicialmente no modo de controle
normal, onde o processo é
estabilizado. A estabilização é um
pré-requisito para o controle de
otimização, sendo assim um elemento
chave para a estratégia de controle
geral. A estratégia de controle normal
estabiliza o pré-aquecedor, o forno e

o resfriador, utilizando uma gama de
índices chave de desempenho
calculados. Estes índices incluem o
Índice de Temperatura da Zona de
Queima, o Índice de Estabilidade
Operacional do Forno e o Índice de
Consumo de Calor do Forno.
Tipicamente, as ações corretivas
executadas pelo ECS/ProcessExpert
incluem uma combinação entre
alterações na injeção de combustível,
alimentação e velocidade do forno e
velocidade do ventilador. O resultado
é um controle estável de temperatura
no calcinador, um grau estável de
preenchimento do forno, uma
operação estável do resfriador e um
clínquer com qualidade consistente.

Controle de otimização
Uma vez que o processo tenha sido
estabilizado, o ECS/ProcessExpert
tentará otimizar o processo, operando
o mais próximo possível dos limites.
No controle de otimização, o cal livre
é mantido na meta, permitindo uma
elevação da meta de cal livre.
Além disso, o ECS/ProcessExpert
também monitora o fator de
saturação de cal (LSF) na alimentação
do forno e ajusta automaticamente a
meta de cal livre, para evitar uma
queima demasiada do clínquer.
Consequentemente, o
ECS/ProcessExpert assegura um baixo
consumo de combustível e minimiza o
risco de um clínquer fora das
especificações. O forno e o resfriador
podem ser ainda melhor otimizados
através do uso de um aplicativo
adicional para multicombustível
(obtenha mais informações na
página 6).

Controle personalizado e
de instabilidades

alteração da velocidade dos
ventiladores ID e EP.

Parâmetros controlados

No caso de condições de instabilidade
como a queda do revestimento no
forno, o ECS/ProcessExpert reduz a
velocidade e a alimentação do forno,
ao mesmo tempo em que monitora
continuamente as condições do forno
para assegurar uma recuperação
rápida e harmoniosa.

Outros exemplos de condições de
instabilidade incluem alto CO na saída
do pré-aquecedor, acúmulo no leito
do resfriador e parada do moinho de
cru afetando a alimentação de carvão
para o forno.

• Combustível do calcinador

O ECS/ProcessExpert pode ser
personalizado com facilidade para
atender requisitos específicos da
planta, como controle de emissões
usando injeção de amônia.

Parâmetros monitorados

A parada do moinho de cru é outro
exemplo de condição de instabilidade
tratada pelo ECS/ProcessExpert, onde
mudanças na pressão do gás no
processo são tratadas por meio da

• A
 limentação, velocidade e combustível
do forno
• V
 elocidade do ventilador de
tiragem forçada
• G
 relha do resfriador e velocidade do
ventilador

• M
 edições do analisador do gás de
entrada no forno
• Temperaturas e pressão do forno
• Torque do forno
• Pressão e temperaturas do resfriador

Velocidade do ventilador ID. Posição do registro
02, CO, NOx. Temperatura na saída do pré-aquecedor

Alimentação do forno
Medições do estado do processo
Parâmetros manipulados
Parâmetro manipulado, se disponível
Temperatura na
saída do calcinador
02, CO, NOx
Combustível do
calcinador

Posição
TAD
Temperatura TA

Espirômetro

Temperatura
da coifa

02, CO, NOx
Temperatura na entrada
do forno

Combustível
do forno

Análise de cal livre
Torque, AMPs
Velocidade do forno

Velocidade do
ventilador

Pressão sob a grelha

Velocidade da grelha
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Aplicativo para multicombustível
O maior foco na redução de
custos por meio do uso de
combustíveis alternativos
gera distúrbios no processo de
queima, onde os operadores
necessitam do suporte oferecido
pelos sistemas de controle
avançado de
processos.

Benefícios
• M
 elhor transição durante a perda de
combustível, resultando em um processo
estável do forno
• M
 aior utilização de combustíveis
alternativos
• C
 apacidade para lidar com qualquer
número de combustíveis alternativos
• M
 aior conformidade com as restrições
ambientais
• R
 ecuperação do investimento em menos
de um ano
Calcule os seus benefícios online, usando
a calculadora de benefícios do
ECS/ProcessExpert em
www.flsmidth.com/pxp

Desafios de controle
Com um foco cada vez maior na
redução de custos, muitas fábricas de
cimento começaram a usar
combustíveis alternativos para a
ignição do forno e/ou calcinador. Isto
criou uma série de novos desafios
para a operação do forno, em função
das diferentes características dos
diversos combustíveis alternativos,
como valor calorífico, conteúdo de
umidade e composição química.
O ECS/ProcessExpert assegura um
gerenciamento bem sucedido dos
combustíveis alternativos, sem
comprometer a estabilidade ou
a qualidade.

Controle de otimização
O aplicativo personalizável para
multicombustível assegura a melhor
mistura possível entre os combustíveis
disponíveis, com base nos custos,
valor calorífico e implicações
químicas. O aplicativo foi elaborado
para fornecer um valor calorífico total
consistente ao menor custo possível.
Isto é feito através de uma técnica
preditiva que lida com as restrições e
a dinâmica do alimentador de
combustível, ao mesmo tempo em
que minimiza distúrbios de
combustão no forno.

O aplicativo para multicombustível é
melhor implementado como uma
adição integrada a um aplicativo para
forno e resfriador, mas também pode
ser instalado como um aplicativo
independente.
O aplicativo para multicombustível
pode ser integrado a um sistema de
monitoramento de emissões como o
ECS/StackGuide para incorporar
dados sobre emissões, assegurando
que os limites ambientais não
sejam ultrapassados.

Controle de
instabilidades
A queima de combustíveis alternativos
pode resultar em quedas repentinas
de um ou mais combustíveis.
O ECS/ProcessExpert lida com esta
condição ao compensar rapidamente
com outros combustíveis,
assegurando um processo estável e
contínuo.

Parâmetros controlados
• Relação entre combustíveis

Parâmetros monitorados
• Custos do combustível
• L imitações ambientais ou do
alimentador de combustível
• T
 axa de alimentação atual dos
diferentes combustíveis
• Análise química dos combustíveis
• NO
 x e temperaturas na zona de
queima
• D
 ados sobre emissões provenientes
do sistema opcional para
monitoramento de emissões
(ECS/StackGuide)
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Aplicativo para moinho de bolas
A moagem em moinhos de bolas
é um processo que consome uma
alta quantidade de energia, e o
aplicativo ECS/ProcessExpert para
moinhos de bolas foi elaborado
para atender a demanda crescente
por produção máxima com
consumo energético mínimo e
minimização das variações na
qualidade.

Benefícios
• Aumento de até 6% na produção
• R
 edução de até 4% no consumo
energético específico do moinho de bolas
• R
 edução de até 30% nas variações da
qualidade
• T empo mínimo para troca de produtos
entre receitas
Calcule os seus benefícios online, usando a
calculadora de benefícios do
ECS/ProcessExpert em
www.flsmidth.com/pxp

Desafios de controle
Para obter o menor consumo
energético possível, a máxima
produção e a menor variação possível
na qualidade, uma solução de
controle convencional com ciclos PID
não é suficiente. Os PIDs não são
capazes de lidar bem com atrasos no
processo (por exemplo, atrasos na
análise da finura ou no transporte do
material).
Além disso, o processo possui
conexões internas. Por exemplo, a
velocidade do separador não afeta
apenas a finura, mas também o nível
de preenchimento do moinho através
do fluxo de refugos. Desta forma,
uma alteração em um dos ciclos PID
causa distúrbios em outro ciclo PID.
Consequentemente, os dois ciclos PID
muitas vezes entram em conflito para
alcançar os seus próprios objetivos.
Esta falta de uma ação coordenada
causa distúrbios indesejados e
ineficiência operacional.
O ECS/ProcessExpert tem como
objetivo obter a maior eficiência de
moagem possível através de uma
estratégia de controle MIMO
(múltiplas entradas e múltiplas saídas)
avançada que emprega uma técnica
MPC (controle preditivo baseado em
modelo).

Controle normal
Em uma planta de moagem em
circuito fechado convencional, a
velocidade do separador e a
alimentação de matéria fresca são os
principais parâmetros de controle.
O controlador do MPC calcula
frequentemente novos pontos de
ajuste para os dois parâmetros.

O cálculo é baseado na minimização
da chamada "função de custo", o que
significa um desvio mínimo das metas
de produção e alterações mínimas na
velocidade do separador e na
alimentação de matéria fresca.  
Os fatores de ponderação das metas
são usados para estabelecer a
prioridade entre os objetivos. O
resultado é uma operação estável,
com menor consumo energético e
maior produção.

Controle de otimização
O aplicativo para moinho de bolas
ajusta automaticamente a
alimentação de matéria fresca,
dependendo da moabilidade do
clínquer, ao mesmo tempo em que
assegura o Blaine ou a finura
desejados. Isto assegura a
manutenção do melhor rendimento e
a maior qualidade para a
receita desejada.

Controle de
instabilidades

Tratamento automático
de receitas

Em caso de obstrução do moinho, o
aplicativo assegura uma ação rápida
para a obtenção da melhor
recuperação, reduzindo a alimentação
e monitorando o moinho até que as
condições normais sejam
restabelecidas. Se a medição de um
processo for declarada inválida (por
exemplo, devido a falhas de
hardware), o controlador substituirá
automaticamente as medições com
sinais de prioridade secundária ou
valores estimados para que as
operações possam ter continuidade.
Esta substituição temporária da
medição também pode ser
selecionada manualmente pelo
operador, se um dispositivo for
removido temporariamente para
manutenção.

Nos processos de moagem de
cimento com diferentes tipos de
cimento, uma troca eficiente entre
produtos é crucial para a otimização
do produto.
O ECS/ProcessExpert inclui um
eficiente sistema para definição e
configuração de receitas de cimento.
O aplicativo permite que o operador
altere a produção por meio da
simples seleção do número de uma
receita. O procedimento automático
assegura um tempo de troca mínimo.

• C
 ontrole de alimentação e finura por
meio da velocidade da alimentação de
matéria fresca e do separador
• C
 ontrole da relação no alimentador para
fins de qualidade
• Passagem de ar no moinho
• Fluxo de água
• Estimativa online do estado do processo

Parâmetros monitorados
• Q
 ualidade do produto como Blaine ou
analisador online do tamanho da
partícula, SO3, LOI.
• Velocidade do separador e do ventilador
• Alimentação de matéria fresca e refugos
• F olaphone do moinho ou potência
do elevador
• Passagem de ar e temperatura
• R
 esposta do alimentador a um
determinado ponto de ajuste

Ar do moinho

Velocidade
do separador

Ar do
separador

Parâmetros controlados

Fluxo do
produto
Fluxo do
produto

Matérias-primas

Alimentação de
matéria fresca
Qualidade do
produto
Blaine
Tamanho da partícula (online)
SO3
LOI

Fluxo de
refugos

Folaphone

Entrada/saída de água

Carga do elevador

Potência do moinho

Medições de estado
Parâmetros manipulados
Parâmetros manipulados
(se disponível)
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Aplicativo para moinhos
de rolos vertical
Os moinhos de rolos verticais
vem sendo usados cada vez mais
na indústria do cimento em
função da sua maior eficiência.
O controle totalmente
automático do moinho vertical
aumentará a capacidade
operacional e a eficiência
do moinho.

Benefícios
• Aumento de até 6% na produção
• R
 edução de até 4% no consumo
energético específico
• R
 edução de até 30% nas variações da
qualidade
• R
 ígido controle das vibrações para evitar
paradas do moinho
• T empo mínimo para troca de produtos
entre receitas
• Acionamento simplificado do moinho
Calcule os seus benefícios online, usando
a calculadora de benefícios do
ECS/ProcessExpert em
www.flsmidth.com/pxp

Desafios de controle
Entre os desafios operacionais de um
moinho de rolos vertical, encontramos
a rápida dinâmica do processo. Em
comparação com os moinhos de
bolas, cujas dinâmicas mudam em 15
a 20 minutos, os moinhos de rolos
verticais possuem dinâmicas que
mudam em 2 a 4 minutos. Estas
rápidas dinâmicas exigem uma
atenção ainda maior às condições do
processo e a tomada pontual de
ações corretivas. Outros desafios
incluem mudanças na moabilidade do
material e injeções de água, causando
vibrações no moinho que podem
acarretar a parada do moinho.

Controle de otimização
Um avançado controlador de moinhos monitora e ajusta continuamente o moinho para que ele trabalhe de
acordo com as metas operacionais.
Quando o moinho atinge um nível
operacional estável e as metas são
satisfeitas, um procedimento de alto
nível para otimização de metas calcula um novo conjunto de melhores
metas.

O módulo de otimização de metas
tenta maximizar continuamente a
produção dentro dos limites operacionais permitidos.
Esta otimização assegura que as
metas da receita inicial sejam ajustadas de acordo com as condições do
processo, como a moabilidade da
matéria-prima.

Os pontos de ajuste normalmente
manipulados em um moinho de rolos
vertical são velocidade do separador,
alimentação de matéria fresca e
ventilador do moinho. Entretanto, a
seleção de medições do processo,
variáveis de controle e pontos de
ajuste é personalizada para a
configuração do processo no moinho.

Controle do processo
preditivo

Controle de
instabilidades

Com base em um modelo matemático
de múltiplas entradas e múltiplas
saídas do processo, que descreve
atrasos e dinâmicas, as condições
futuras do processo são previstas e
um conjunto com os melhores pontos
de ajuste para atingir as metas é
planejado e implementado. Os pontos
de ajuste planejados são atualizados
constantemente em função das
diferenças entre as variáveis previstas
e medidas do processo. O cálculo do
ponto de ajuste é baseado no que
chamamos de função de custo para
otimização sobre o horizonte da
predição anterior, que busca
minimizar desvios em relação às
metas de produção.

No caso de vibrações no moinho, o
ECS/ProcessExpert executa a ação
corretiva imediatamente, reduzindo a
alimentação do moinho, o que resulta
em uma ótima espessura do leito. Se
a medição de um processo for
declarada inválida (por exemplo,
devido a falhas de hardware), o
controlador substituirá
automaticamente as medições com
sinais de prioridade secundária ou
valores estimados para que as
operações possam ter continuidade.
Esta substituição temporária da
medição também pode ser
selecionada manualmente pelo
operador, se um dispositivo for
removido temporariamente para
manutenção.

Acionamento automático
do moinho
Um novo componente da estratégia
de controle do ECS/ProcessExpert
para moinhos de rolos verticais é a
função de acionamento automático.
Um acionamento suave e controlado
é fundamental para que os moinhos
alcancem rapidamente a estabilidade
do processo e minimizem o desgaste
do maquinário. Para realizar isto, o
sistema transmite os comandos de
acionamento para o sistema de
controle do moinho na sequência
apropriada, ao mesmo tempo em que
manipula e estabiliza as principais
variáveis controladas, como
alimentação, velocidade do separador
e posição do registro do ventilador.
Uma vez que o moinho esteja
estabilizado, o acionamento
automático é concluído e a estratégia
normal assume o controle.

Resumo dos parâmetros
• C
 ontrole de alimentação e finura por
meio da velocidade da alimentação
de matéria fresca e do separador
• C
 ontrole da relação no alimentador
para fins de qualidade
• Passagem de ar no moinho
• Fluxo de água
• E
 stimativa online do estado
do processo

Parâmetros monitorados
• Q
 ualidade do produto como Blaine
ou analisador online do tamanho da
partícula, SO3, LOI.
• V
 elocidade do separador e do
ventilador
• A
 limentação de matéria fresca e
refugos
• E
 spessura no nível do leito, potência
e pressão diferencial do moinho
• Passagem de ar e temperatura

Os principais benefícios
proporcionados por este módulo são:
• Acionamento simplificado e
consistente do moinho para os
operadores
• Menor tempo de acionamento do
moinho

Matérias-primas

Velocidade do
separador

• R
 esposta do alimentador a um
determinado ponto de ajuste

Ventilador do
moinho

Alimentação de
matéria fresca total
Medições de estado
Parâmetros manipulados

Fluxo do produto
Finura do produto
Carga do elevador

Diferença de pressão
Pulverização de água

Vibração do moinho
Espessura do leito

Potência
do moinho
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Otimizando os processos de
fabricação de cimento com
tecnologia de ponta
Elaboradas por especialistas
em processos e automação
especificamente para
aplicações com cimento,
as diversas tecnologias
inovadoras do
ECS/ProcessExpert
proporcionam flexibilidade
e controle avançado de
processos.
Como líder em automação para fábricas
de cimento, a FLSmidth investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento,
com o objetivo de oferecer a tecnologia
mais moderna para os produtores de
cimento. O ECS/ProcessExpert utiliza as
técnicas de controle avançado que a
FLSmidth vem desenvolvendo ao longo
dos últimos 40 anos.
O resultado é um conjunto de tecnologias personalizáveis que permitem que
os operadores de plantas adaptem as
funções para que elas atendam os seus
requisitos específicos – e possibilitam
que as plantas elaborem as suas próprias
soluções. Cada aplicativo do controle de
processos no ECS/ProcessExpert usa
técnicas avançadas como controle
preditivo baseado em modelo e regras
de lógica difusa. O sistema foi elaborado
para operar a nível global e pode lidar
com uma ampla gama de desafios,
incluindo a adaptação a aprimoramentos
da planta e testes de protótipos de
novas soluções.

Como isto funciona?
• V
 alidação das medições: Todos os
parâmetros são validados antes do
seu uso no sistema
• K
 PIs: Fornecem a visualização do
status departamental do processo, de
forma que os operadores possam
monitorar o sistema e gerar relatórios
• T
 estes online: O comportamento do
controlador pode ser testado em um
ambiente online, usando a função
"Monitorar". O comportamento de
todos os objetos no controlador pode
ser monitorado em diferentes níveis
de detalhamento, para uma fácil
resolução de problemas do
controlador
Para um teste realístico do controlador,
o projetista normalmente utilizará os
drivers de comunicação PLC
incorporados do ECS/ProcessExpert para
executar um teste em tempo real com
os valores do processo atual.

Fácil integração com os
sistemas de controle
existentes
O ECS/ProcessExpert possui drivers de
E/S específicos para comunicação com
PLCs como:
• R
 ockwell Automation
(PLC 5/Control Logix)
• Siemens (S5 / S7)
• Schneider

Além disso, o ECS/ProcessExpert é
compatível com o OPC UA padrão da
indústria, permitindo a integração com
a maior parte dos sistemas de controle
existentes.

Características do sistema
de controle
O ECS/ProcessExpert possui funções
incorporadas de sistema de controle,
como um histórico de longo prazo com
gerenciamento de tendências, alarmes e
eventos, além de uma sofisticada HMI
para representação gráfica do processo.

Projeto personalizado
• "
 Gerenciamento de situações fora do
normal" personalizado para o
processo
• O
 bjetivo operacional personalizado
para o processo
• G
 erenciamento da prioridade dos
objetivos

Testes simulados
Para os projetistas de sistemas de
controle da indústria do cimento, o ECS/
ProcessExpert pode ser perfeitamente
integrado ao simulador do processo de
fabricação de cimento em tempo real
ECS/CEMulator. Usando este simulador
como uma fábrica virtual, é possível
acionar diversas condições do processo
para testar o comportamento do
controlador antes que a implementação
final aconteça. De fato, todos os novos
avanços em automação voltados para a
indústria do cimento da FLSmidth são

testados no ECS/CEMulator em uma
série de condições difíceis, antes que a
solução esteja pronta para o seu
primeiro teste no local de operação.

Substituição das
medições
Outra vantagem das estimativas online
é que, se a medição de um processo for
declarada inválida (por exemplo, devido
a falhas de hardware), o controlador
substituirá automaticamente as
medições por valores estimados para
que as operações possam ter continuidade. Esta substituição temporária da
medição também pode ser selecionada
manualmente pelo operador se um
dispositivo for removido temporariamente para manutenção.

As tecnologias
• M
 PC (Controle preditivo baseado em
modelo):
Um controlador com múltiplas entradas e múltiplas saídas que lida com as
dinâmicas e interações do processo. O
MPC executa os cálculos de otimização para guiar as medições até metas
predefinidas ou assegurar que elas se
mantenham dentro do limite de uma
banda de ajuste
• L
 ógica difusa: Fornece um controle
difuso inteligente baseado em regras
• F
 iltro de Kalman: Um sensor
virtual que gera leituras onde os sinais
estejam indisponíveis ou não sejam
confiáveis
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Oito etapas para uma solução em
controle de processos bem sucedida

Atendimento e
suporte ao cliente

Para que os equipamentos
funcionem de forma confiável
e eficiente, eles devem ser
implementados corretamente.

A FLSmidth oferece uma
ampla gama de serviços
para auxiliar os seus clientes
a garantirem o sucesso
de longo prazo do seu
investimento no
ECS/ProcessExpert,
aumentando a eficiência
do sistema para melhorar o
desempenho, a utilização e a
produtividade.

Serviços remotos
da FLSmidth

Com a FLSmidth, ótimos serviço e
suporte não terminam quando o
sistema de automação da planta é
comissionado por completo. Mesmo
um sistema de controle altamente
confiável pode se beneficiar com um
sólido suporte pós-comissionamento.
A FLSmidth fornece suporte de longo
prazo e assistência remota para
auxiliar a assegurar operações
eficientes ao longo da vida útil
da planta.

• M
 onitoramento de KPIs: Análise
dos dados e geração de relatórios
para fornecer um panorama atual de
todos os processos da planta.

O modelo de implementação em
8 etapas da FLSmidth fornece o
suporte profissional necessário
para assegurar que o sistema
atenda todos os requisitos e
expectativas.

No momento em que a FLSmidth
inicia um projeto de controle
avançado de processos, um gerente
de projetos dedicado é designado
para coordenar todas as atividades ao
longo da vida útil da planta. Como o
principal contato para a planta, o
gerente de projetos participa do
processo de implementação desde o
início, fornecendo para a planta um
plano de projeto claro e detalhado
que contém todas as fases, os
principais prazos, as reuniões de
projeto e muito mais.
Trabalhando com o modelo em 8
etapas da FLSmidth, o gerente de
projetos irá assegurar que o sistema
de controle avançado de processos
proporcione um desempenho
confiável da forma mais rápida e
harmoniosa possível. O modelo
também assegura que o sistema seja
mantido corretamente após a
implementação – assim, ele
continuará produzindo o melhor
desempenho por muitos anos.

Suporte de longo prazo
para o sucesso duradouro
Para assegurar o desempenho
duradouro do sistema de controle

ECS/ProcessExpert, a FLSmidth
oferece a avaliação continuada do
sistema e de seus processos após a
conclusão do comissionamento.
O ECS/ProcessExpert coleta
continuamente dados da planta e os
envia para o centro de processamento
na sede da FLSmidth.
Um relatório detalhado de
monitoramento dos indicadores chave
de desempenho (KPI) é gerado e, se
ele indicar que a planta não está
apresentando o melhor desempenho
possível, a FLSmidth, em colaboração
com a gerência da planta, pode
efetuar ajustes remotamente ou no
local de operação. Entretanto, se a
planta preferir executar internamente
a análise dos dados, a FLSmidth
enviará todos os dados necessários
diretamente para a planta.

Processo de
implementação em
8 etapas da FLSmidth
1. Planejamento do projeto: Um
gerente de projetos da FLSmidth
prepara uma estratégia abrangente
que cobre desde o início até o fim
das atividades
2. Entrevistas com o cliente: Os
técnicos da FLSmidth visitam o local
de operação para determinar as
necessidades de controle da planta.
3. Elaboração do aplicativo e
análise estratégica do processo:
A FLSmidth elabora a solução
correta, com base nas entrevistas e
na visita ao local do cliente.
4. Comissionamento do sistema
principal: O comissionamento
é concluído e o sistema é
implementado e monitorado no
local de operação.

5. Treinamento de operadores e
super usuários: Os representantes
da FLSmidth treinam os operadores
para trabalharem com o novo
sistema.
6. Monitoramento e ajuste fino
remotos: Na última parte da fase
de comissionamento, a FLSmidth
executa pequenos ajustes no
sistema, remotamente ou no local
de operação.
7. Visita de acompanhamento: Após
a conclusão do comissionamento, a
FLSmidth visita o local de operação
e faz as transições para a fase de
serviço do acordo.
8.Estabelecimento do suporte de
longo prazo: A FLSmidth continua
monitorando o sistema e analisando
os dados dos KPI, auxiliando com o
suporte ao sistema para assegurar
que a planta apresente o melhor
desempenho possível.

A FLSmidth fornece os
seguintes serviços
• S
 uporte de engenharia remoto
Normalmente, a FLSmidth pode
solucionar problemas e efetuar os
ajustes necessários a partir de um
ponto fora do local de operação.
Esta abordagem pode ser utilizada
por fábricas de cimento que não
desejem investir em um especialista
no sistema e prefiram que a
FLSmidth faça a manutenção dos
aplicativos de controle avançado. A
avaliação remota do sistema de uma
planta economiza tempo e reduz os
custos de deslocamento associados
com as visitas dos especialistas.
• C
 ursos de treinamento
Para manter os operadores em
dia com os processos e novos
conhecimentos e tecnologias,
a FLSmidth fornece cursos de

• L
 inha direta 24 horas: Suporte
telefônico para casos críticos a
qualquer momento.
• R
 esolução remota de problemas
Suporte online para questões
técnicas.
• E
 ngenharia remota: Assistência
especializada para pequenos
problemas de engenharia.

treinamento para toda a equipe
da planta. Os cursos são divididos
em níveis introdutório, de usuário,
avançado e de especialista – além
disso, também podemos fornecer
cursos especiais elaborados para
atender os requisitos únicos das
empresas de engenharia e
centros técnicos.
• A
 cordo de serviço e migração
Quando ocorre uma emergência
na planta, ela precisa de assistência
imediata. Com um acordo de serviço
e migração da FLSmidth, a fábrica
recebe auxílio remoto e local para
assegurar o máximo tempo de
atividade do sistema e o melhor
desempenho da planta em todos os
momentos. Isto torna a implantação
de melhorias simples e suave – e
ajuda a proteger os investimentos de
longo prazo da planta.
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