
VISIVELMENTE MAIS  
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
ALCANÇAR MAIS COM A SICK 

: FOCO ENERGY. EFFICIENCY. TRANSPARENCY.

Visite nosso site: 
www.sick.com/industries-pa



2

Energia. Eficiência. Transparência. 
A influência negativa do CO2 sobre o nosso clima tornou-se indiscutível atualmente. Porém, a demanda de 
energia aumenta intensamente no mundo inteiro devido ao consumo crescente nos países emergentes e nos 
países em desenvolvimento. Portanto, durante algum tempo ainda teremos que conviver com portadores de 
energia fóssil e nos encontramos diante do desafio de estruturar a transição para outras fontes de energia.

Para esta finalidade, a SICK deseja dar a sua contribuição. Na tecnologia das usinas de geração de energia e 
calor, ainda existe um grande potencial para aumentar a eficiência. O mesmo vale para os múltiplos processos 
de transformação de energia na produção de substâncias básicas. A base para a otimização é sempre a trans-
parência: sem os dados de medição confiáveis dos sensores, é praticamente impossível conseguir um aper-
feiçoamento. Com a Indústria 4.0, está sendo cada vez mais fácil disponibilizar informações adicionais para o 
cliente a partir da combinação de dados e isso, por sua vez, possibilita melhorias. Os aumentos da eficiência 
geralmente resultam em economia de energia e, assim, na redução do CO2. Esta é uma contribuição muito 
importante para a proteção climática e, além disso, também para a proteção do meio ambiente.

No processo de descarbonização, o gás natural ocupa um papel importante. Neste sentido, a SICK fornece 
sensores para a produção, o transporte e a armazenagem. No que se refere à qualidade e ao volume de gás 
natural, a transparência dos dados é um fator muito significativo para a rede mundial de transportes. Também 
percebemos muito dinamismo na obtenção de energia renovável. De acordo com nosso ponto de vista, o hidro-
gênio ocupa um papel considerável. Tanto como meio de armazenamento de energia “verde” excedente, como 
também como fornecedor de energia na área de mobilidade. A SICK se encontra estreitamente ligada à pulsa-
ção do tempo e já está fornecendo sistemas de sensores para medição de volumes e medição da qualidade 
em plantas-piloto para geração de hidrogênio. 

Portanto, praticamente todo o aumento de eficiência economiza energia e, além de outras coisas, torna nossos 
clientes também mais preparados para a concorrência. A premissa é a transparência com base em sensores 
inteligentes. É para isso que nós da SICK estamos trabalhando! 
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As tecnologias verdes para geração de energia realmente dão esperança: já é pos-
sível produzir biocarvão sinteticamente por meio da reciclagem de CO2, biobutanol, 
por meio de micróbios geneticamente modificados, e biogás e biohidrogênio podem 
ser gerados por meio de eletrólise de energia eólica. Entretanto, ainda levará anos até 
que tudo isso esteja bem amadurecido e seja rentável. Até lá, o gás natural consegue 
assegurar o abastecimento e incentivar a transição para energias renováveis de modo 
bem prático. Na área dos combustíveis, isso poderia ocorrer bem rapidamente com 
gás natural liquefeito (GNL), gás natural veicular (GNV) e gás natural comprimido para 
veículos (GNC). A análise de gases de processo e a tecnologia de medição ultras-
sônica aferível da SICK estão presentes no mundo inteiro na geração e na distribuição.

>> Com cerca de 12,5%, a UE é o ter-
ceiro maior emissor de CO2 do mundo. 
A Alemanha tem uma fração de aproxi-
madamente 20% nisso. Quase a metade 
das emissões da UE se originam da gera-
ção de energia e calor para prédios resi-
denciais e industriais e mais de 20%, do 
trânsito. As duas áreas, especialmente a 
do trânsito, utilizam produtos de petró-
leo em grande estilo – por isso, uma fra-
ção aumentada de gás resulta em vanta-
gens bem nítidas, pois o gás natural, ao 
ser queimado, produz 25% a menos de 
emissão de CO2.

Como materiais de substituição, existe 
o gás natural liquefeito por criogenia, de 
volume extremamente reduzido (GNL, 
Liquefied Natural Gas), gás natural de 
petróleo (GNV, Liquefied Petroleum Gas 
ou gás natural veicular ou para camping) 
bem como gás natural comprimido pa-
ra veículos (GNC, compressed Natural 
Gas). Além de células combustíveis ope-
radas por hidrogênio, todos os três são 
considerados como fortes concorrentes 
para gasolina e diesel no transporte de 
mercadorias. Para o GNV já existe uma 
grande rede de abastecimento, ao pas-

so que o GNC está sendo alavancado 
por fabricantes de automóveis. Porém, 
especialmente propenso ao sucesso é 
o GNL, que pode ser adquirido indepen-
dentemente de gasodutos e transpor-
tado em grandes volumes por navios. 
Este é especialmente apropriado para 
substituir o óleo pesado no tráfego de 
navios. Ele está sendo considerado até 
mesmo como substituto da querosene 
para o acionamento de aeronaves. Mas, 
o GNL também pode abastecer prédios 
residenciais e a indústria, independente-
mente de uma rede de abastecimento, 

SICK, UM PARCEIRO COMPETENTE

TRANSIÇÃO PARA ENERGIAS RENOVÁVEIS EM 
RITMO ACELERADO 
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até mesmo países inteiros, tais como o 
Japão. Atualmente também existem ins-
talações portuárias na UE que operam 
com GNL e que dispõem de mais de um 
quinto da capacidade de regaseificação 
mundial. A Comissão da UE está incenti-
vando de modo intensificado uma rede 
europeia de postos de abastecimento 
de GNL e de veículos de carga com tan-
ques de gás natural liquefeito no âmbito 
do projeto “LNG Blue Corridor” (Corredor 
Azul GNL).

Análise de gases para o tratamento de 
gás natural, liquefação e controle de 
emissões
A tecnologia de medição analítica da SI-
CK já está sendo aplicada na produção 
de GNL e GNV. No tratamento de gás 
bruto, por exemplo, um transmissor de 
oxigênio a laser TRANSIC100LP contro-
la a alimentação de oxigênio durante o 
tempo em que o gás de oxigênio sepa-
rado é queimado, formando dióxido de 
enxofre e depois em enxofre elementar 
pelo processamento posterior. Um anali-
sador de gases GMS800 OXOR monitora 
o teor de oxigênio no processo Merox, 
que realiza a dessulfurização do GNV 
obtido do gás bruto. Na produção de gás 
de síntese para aplicações industriais, o 
GMS800 UNOR está presente.

Numa unidade de liquefação em Omã, 
um GMS800 UNOR impede o entupi-
mento das turbinas de gás da máquina 
de refrigeração, ocasionado por resíduos 
do CO2 separado em etapa anterior. Em 
navios petroleiros a GNL e em platafor-
mas flutuantes de evaporação, os siste-
mas de análise MARSIC são utilizados 
para o monitoramento contínuo de emis-
sões. Durante a evaporação em terra, os 
sistemas de análise de extração a frio 
PowerCEMS, que são de custo especial-
mente favorável, assumem a mesma ta-
refa. Em grandes projetos de importação 
de GNL no Panamá e no Bahrain, a SICK 
está presente com estações de medição 
completas, que registram de modo con-
fiável e com alta precisão a qualidade e 
o volume do gás fornecido aos clientes.

Também para instalações secundárias 
do tratamento de gás natural, a SICK dis-
põe de sistemas de análise adequados: 
sistemas de medição contínua de emis-
sões (CEMS) monitoram os processos de 
combustão em caldeiras e turbinas de 
gás, ao passo que os transmissores de 
oxigênio TRANSIC monitoram a atmos-
fera inerte em tubulações e tanques de 
armazenagem. Os sistemas de análise 
TOCOR indicam as mínimas impurezas 
de hidrocarboneto na água de processo 
e de refrigeração, em águas superficiais 
e efluentes.

Prestação de contas precisa e controle 
intensificado do gás de flare
Também estão em uso no mundo inteiro 
os medidores de vazão de gás ultras-
sônicos da SICK, que são altamente con-
fiáveis e praticamente isentos de manu-
tenção. Os medidores de gás FLOWSIC 
são utilizados nas condições mais se-
veras para a detecção de volumes de 
gás ‒ em plataformas de perfuração na 
 Noruega, em campos de gás de carvão 
na Austrália e em perfurações de rochas 
de xisto nos EUA, em instalações de gás 
de flare e de GNL bem como na rede de 
distribuição global, desde o gasoduto 
até clientes finais da indústria ou em 
postos de abastecimento de GNC.

Somente o gás de flare já tem uma rele-
vância enorme para o clima: no mundo 
inteiro, as tochas de gás de flare liberam 
anualmente cerca de 350 milhões de 
toneladas de CO2 sem proveito algum, 
representando aproximadamente 40% 
das emissões globais de CO2 na Alema-

nha. Em muitos países, as obrigações de 
comprovação obrigam a redução drás-
tica e a medição precisa da emissão 
de gás de flare. Por isso, neste ínterim, 
muitas instalações ficam paradas em 
grande parte do tempo. Aqui é reco-
mendado o medidor do fluxo de massa 
FLOWSIC100 Flare em forma de linhas 
de corrente elétrica, que tem condições 
de medir as mínimas taxas de vazão, po-
rém, se houver problemas, também su-
porta enormes vazões por curto tempo.

Visão de futuro: combustíveis neutros 
em CO2 à base de energia ecológica 
De acordo com o Acordo de Paris sobre 
o clima, 90% da energia deverá ser ge-
rada a partir de combustíveis renováveis 
até 2050. Processos “verdes” Power-to-X 
poderiam se tornar o pivô de uma nova 
infraestrutura de gás, na qual a energia 
ecológica excedente será armazenada 
em forma de gás e transformada em com-
bustíveis neutros em CO2. Então também 
seria possível gerar gás natural sintético e 
GNL com ajuda de instalações Power-to-
-Gas (energia elétrica transformada em 
gás) a partir de energia eólica. A SICK já 
está integrada na experimentação da tec-
nologia e no desenvolvimento de concei-
tos de medição apropriados. “Temos mui-
ta satisfação em participar de projetos 
que incentivam uma cadeia de agregação 
de valores sustentável e neutra em CO2 
e apoiamos conceitos de um ’enverdeci-
mento’ das tecnologias convencionais”, 
afirma Dr. Michael Markus, Strategic 
Industry Manager Oil and Gas da SICK. 
“Muitas vezes ainda se consegue atingir 
melhorias surpreendentes.” (sr)

“Temos muita satisfação em participar de projetos que  
incentivam uma cadeia de agregação de valores  

sustentável e neutra em CO2 e apoiamos conceitos de  
um ’enverdecimento’ das tecnologias convencionais.”

Dr. Michael Markus, Strategic Industry Manager Oil and Gas da SICK
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SOLUÇÕES PARA MAIOR SUSTENTABILIDADE NA GESTÃO DA ENERGIA

TRANSFORMAÇÃO DE SUCESSO MENSURÁVEL 
Algumas mudanças se tornam imediatamente visíveis. Usinas eólicas e módulos so-
lares são um símbolo da transformação na área da energia que chamam a atenção 
de longe. Entretanto, a emigração da energia atômica e as tecnologias necessárias 
que servem de ponte para isso, bem como a continuidade de uso de portadores de 
energia fóssil, principalmente de gás natural, são igualmente fatores muito impor-
tantes para uma mudança sustentável. Neste caso, as modernizações decisivas e as 
adequações se processam em áreas bem menos visíveis. Aqui o crescente aperfei-
çoamento dos sistemas de sensores da SICK ocupa um papel decisivo na otimização 
de processos. A SICK reage não somente à transformação decisiva, mas ao mesmo 
tempo também é regente e parceiro competente para novas soluções orientadas ao 
cliente. E isso em todos os campos atuais e futuros da obtenção de energia.     Vento                       Gás                      Sol
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>> A transformação na geração de ener-
gia exige das empresas e produtores de 
energia ações rápidas e sustentáveis. 
Não se trata somente de saída de cena. 
De importância igual é a adequação ne-
cessária às situações legais em transfor-
mação bem como a otimização de pro-
cessos existentes. Comprovadamente, a 
eficiência energética pode representar 
um potencial de economia de até 10%. 
Assim, com base em melhores resulta-
dos de medição e melhores conclusões, 
estes potenciais, que muitas vezes ain-
da não são aproveitados, transformam-
-se mais e mais num autêntico fator eco-
nômico. A inteligência dos sensores da 
SICK já se encontra mais à frente neste 
passo decisivo e fornece dados válidos e 
previamente processados diretamente a 
partir do ponto de medição. 

Tornar-se melhor através do saber
Know-how é a chave decisiva, tanto 
para tornar aproveitável a energia re-
novável, como também para aproveitar 
plenamente as cadeias de geração de 
energia. Lá, onde antes ainda se des-
perdiçava, seja devido a processos não 
eficientes ou pelas tochas de queima 
de gás natural como produto secundá-
rio indesejado do transporte de óleo, se 
pensa diferente hoje. Utilizar ao invés 
de desperdiçar e, além disso, abrir-se 
às tecnologias mais modernas, esta é a 
divisa. Para tirar o máximo em eficiência 
dos processos, são necessárias solu-

ções inteligentes, que vão desde tecno-
logias Power-to-X até uma bem-sucedida 
neutralidade de CO2 nas cadeias de pro-
cesso. Por exemplo, no desenvolvimen-
to P2X, a SICK está engajada em vários 
projetos-piloto.

Troca de gerações de dispositivos
A premissa para uma transformação 
bem-sucedida das perdas de energia 
em ganhos reais no mercado de energia 
são, em primeiro lugar, sensores aperfei-
çoados e resultados de medição ainda 
mais precisos e mais disponíveis. As me-
lhorias realizadas nas novas gerações 
de sensores se referem principalmente 
à gestão de dados a isso ligada, à pre-
paração e primeira classificação dos da-
dos ainda diretamente no sensor. De lá, 
os resultados de medição processados 
são transmitidos diretamente aos siste-
mas de comando ou à nuvem. Porém, 
o processo global só se torna realmen-
te inteligente pela profunda experiência 
dos técnicos e engenheiros envolvidos. 
Graças à sua perícia já na programação, 
são atingidos excelentes resultados no 
esclarecimento correto e na avaliação 
dos sinais. Isso vale na mesma medida 
para medições da vazão, medições das 
emissões de partículas e análise de ga-
ses. A demanda de manutenção e possí-
veis falhas de funcionamento são detec-
tadas e indicadas seguramente. 

Um bom exemplo para isso é o software 
FLOWgate™ para medidores de vazão de 
gás ultrassônicos. O software de comu-
nicação FLOWgate™ detecta e calcula 
problemas de processo dos mais varia-
dos tipos unicamente a partir da quali-
dade dos sinais, por exemplo, problemas 
causados por sujeira ou válvulas não 
completamente abertas.

A SICK está presente em todos os ramos 
de energia e dispõe de grande variedade 
de produtos e aplicações. Desde enco-
ders utilizados em usinas eólicas e de 
energia solar, medição de produtos de 
combustão e medição de vazões em usi-
nas elétricas com combustíveis fósseis, 
até o controle e realimentação em usi-
nas elétricas de biomassa. Onde antiga-

mente só se tratava da coleta de dados, 
hoje é solicitada a gestão especializada 
de informações em todos os ramos da 
gestão de energia. 

Confiabilidade, comparabilidade, 
 disponibilidade
Medições fornecem resultados. Mas, pa-
ra que os produtores de energia também 
continuem tendo bons resultados que 
não terminem em custos evitáveis ou 
em perdas de energia, estes resultados 
precisam estar acessíveis de forma con-
tínua e confiável. Aqui as falhas ou diver-
gências são mais do que indesejadas. 
A SICK assume responsabilidade nesta 
área da validade dos dados e oferece ao 
cliente soluções completas de uma só 
fonte. Na área da medição de emissões, 
por exemplo, ela realiza isso com uma 
taxa de confiabilidade comprovadamen-
te superior aos 95% exigidos para os dis-
positivos de calibração e de pouca ne-
cessidade de manutenção. Desse modo, 
os clientes podem estar bem tranquilos 
sobre o andamento de seus processos 
globais, no que se refere ao cumprimen-
to de todas as diretrizes do meio am-
biente até os relatórios destinados às 
autoridades. Esta forma de validade dos 
dados será intensamente aperfeiçoada 
pela SICK em futuro próximo por meio 
de soluções inteligentes e novos produ-
tos de software, no intuito de alcançar o 
limite de confiabilidade teórico de 100%.

Tirar o proveito máximo
A SICK está se encaminhando para o 
limite do viável, tanto no que diz res-
peito à disponibilidade de dados, quan-
to também no que diz respeito a estar 
junto com os seus clientes. De um puro 
fornecedor de hardware, a SICK se trans-
forma num prestador de serviço para a 
indústria. Uma transformação com valor 
agregado: pela reestruturação do mer-
cado de energia, resultam modelos de 
negócio totalmente novos para os par-
ceiros, e cadeias de valores ainda mais 
eficientes e mais sustentáveis. E, na 
automação de processos, muitas vezes 
eles começam pela medição – é assim 
que começam as histórias de sucesso. 
(mw)

MAIS EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

    Vento                       Gás                      Sol
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INTELIGÊNCIA DOS SENSORES PARA A INDÚSTRIA QUÍMICA 

INTERCONEXÃO E DIGITALIZAÇÃO  
DA CADEIA DE VALORES

O futuro é agora. A automação na produção de produtos químicos é continuada e aper-
feiçoada de modo crescente por modernos sistemas de sensores também fora do pro-
cesso principal. Além da eficiência, também são de suma importância a consciência 
aumentada sobre a segurança, bem como a crescente redução dos recursos pessoais. 
Os pontos fortes são fluxos de materiais sincronizados entre si e adequados à deman-
da atual, em tempo real, nas áreas de abastecimento, embalagem, armazenagem e 
descarte. Portanto, um sistema inteligente e altamente interconectado de sensores 
forma a base para uma gestão de sucesso. Aqui a SICK vê outra possibilidade de colo-
car o foco em sensores inteligentes. 



9

FOCO ENERGY. EFFICIENCY. TRANSPARENCY.

>> A eficiência do processo começa na 
logística: se o foco até agora se situava, 
em sua maior parte, nos processos prin-
cipais da fabricação do produto, reco-
nheceu-se hoje que na cadeia logística 
global existe um considerável potencial 
de automação. Aqui a SICK se apresenta 
como um parceiro estabelecido, pois as 
soluções de sensores para a automação 
logística e de produção também podem 
ser aplicadas ao mundo dos processos. 

proteção contra colisão. Porém, também 
empilhadeiras de garfo podem ser equi-
padas com sistemas de direção assisti-
da e scanners a laser de segurança ou 
câmeras Vision para evitar a ocorrência 
de acidentes.

Um dos objetivos é sempre aliviar o tra-
balho dos colaboradores por meio da 
disponibilização de informações que po-
dem ser utilizadas diretamente. Assim, 

Detecção do volume a granel em esteiras 
transportadoras

Manobra segura de veículos com ajuda de 
sensores inteligentes

Transporte de material em estei-
ras transportadoras: medição de 
volume sem contato 

O Bulkscan® LMS511 mede com 
exatidão o fluxo volumétrico de 
materiais a granel, independente-
mente de influências climáticas e 
fornece informações para o con-
trole preciso de volumes de maté-
rias-primas na produção. 

Sensores inteligentes formam a base
Desde a detecção e o registro de veícu-
los de fornecimento e de material até a 
embalagem, os sensores inteligentes da 
SICK fornecem dados para a sincroniza-
ção perfeita do processo de fabricação. 
Além disso, os sensores da SICK têm 
condições de dar proteção em zonas 
perigosas ou monitorar áreas de aces-
so restrito. O leque de possibilidades de 
aplicação na chegada de fornecimentos 
ou no transporte de saída de matérias-
-primas ou produtos acabados é amplia-
do por inúmeras aplicações de sensores 
na área de posicionamento de veículos 
de carga e trens, bem como na seguran-
ça de manobras em seu todo. Todavia, a 
prevenção de colisões é um tema impor-
tante, não somente no carregamento, 
mas também nas manobras atrás dos 
portões da fábrica. 

Plataformas móveis e veículos guiados 
automaticamente, de diferentes tama-
nhos, trabalham sem acidentes e se-
guramente com base em soluções 2D 
e 3D da SICK para condução na pista e 

nestas áreas, os sensores inteligentes 
se tornam recursos muito importantes 
para os colaboradores, pois estes pre-
cisam assumir cada vez mais responsa-
bilidade devido à complexidade técnica 
aumentada.

O leque das possibilidades de aplicação 
para a periferia se fecha na embalagem 
de produtos acabados. Para este fim, 
a SICK oferece uma variedade de sen-
sores ópticos e soluções baseadas em 
imagem ou RFID para um rastreamento 
sem lacunas. Deste modo, os sensores 
da SICK também podem ser utilizados 
no final da cadeia de valores local, crian-
do uma visão geral completa.

Elemento de união para a Indústria 4.0
Desde a fundação da empresa há mais 
de 70 anos, a SICK se ocupa com a oti-
mização de processos automatizados 
por meio de sensores cada vez mais in-
teligentes. A automação interconectada 
é o cerne e a premissa para os proces-
sos de produção no sentido da Indústria 
4.0. Para isso, os sensores precisam 

fornecer uma série de dados ou informa-
ções que permitem a comunicação e o 
trabalho conjunto. Um aspecto parcial 
importante é a manutenção preventiva, 
uma vez que uma parada não planejada 
causada por uma falha, geralmente gera 
altos custos. 

Com as suas soluções de automação, 
a SICK oferece muitas possibilidades 
de apoiar o cliente de modo eficaz nos 
desafios da quarta revolução industrial. 
(Redação)
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O concreto é o material de construção mais utilizado no mundo inteiro. A partir dele são produzidas telhas de concreto, tetos, 
chaminés, fachadas, pedras de pavimentação, escadas, porões, garagens e latões de lixo. Esteticamente, este material de cons-
trução está adquirindo uma bela transformação da imagem. Uma das razões para isso é a atual tendência de sair da tristeza da 
cor cinza para materiais de concreto coloridos. O Business Unit Inorganic Pigments da LANXESS oferece aos arquitetos e proces-
sadores de concreto um leque de mais de 100 tonalidades de cor. Assim, por exemplo, pelo tingimento de pigmentos de óxido de 
ferro e óxido de cromo sintéticos, podem ser construídas fachadas de hotéis de luxo ou pode ser dada uma estética modernizada 
às pedras de calçadões de praias.

>> Em sua unidade de Krefeld-Uerdin-
gen, a LANXESS utiliza cinco sensores 
de fluxo de volume a laser Bulkscan® 
LMS511 da SICK para otimização do 
processo na alimentação de materiais 
de limalhas de ferro de alta qualidade. A 
partir da matéria-prima, são obtidos pig-
mentos de cor por meio de um processo 
de oxidação e de um processo de rege-
neração química. Para isso, as limalhas 
de ferro precisam ser transportadas até 

as estações de processamento individu-
ais. Isso é realizado por meio de esteiras 
transportadoras.

O mix de tipos de ferro faz a cor
As limalhas são moídas, peneiradas e 
classificadas ou misturadas de acor-
do com a cor planejada, armazenadas 
temporariamente e, finalmente, proces-
sadas via oxidação para pigmentos de 
cor em forma de pó, de acordo com uma 

fórmula já disponível há 100 anos. Estes 
pigmentos são vendidos pela denomina-
ção BAYFERROX®. 
Durante o processo de transformação, 
as limalhas de ferro percorrem longos 
caminhos em esteiras transportadoras.

Gestão precisa de materiais
Assim como em cada processo, é impor-
tante que, por ocasião do planejamento 
da instalação, os passos de processo e 

O SENSOR DE FLUXO DE VOLUME A LASER CUMPRE A TAREFA DA DOSAGEM E  
QUANTIDADE CORRETA DE LIMALHAS DE FERRO

RECICLAGEM DE AÇO: SUCATA DE AÇO SE 
TRANSFORMA EM TINTA PARA DAR O BOM  
TOM NO VISUAL DA CIDADE 
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de processamento sejam sincronizados 
de modo ideal entre si. Somente assim 
pode ser garantida a ocupação máxima 
das instalações. No processo de trans-
porte de material a granel, isso significa 
que a parte da instalação que se segue 
à esteira transportadora precisa ter 
capacidade de suportar e processar o 
volume de material transportado. Se o 
volume de material a granel ultrapassar 
a capacidade de carga da etapa seguin-
te, ocorre um excesso de alimentação e 
acúmulo de material, o que resulta em 
uma parada da instalação. Além disso, 
as máquinas e as esteiras transporta-
doras podem sofrer danos, ocasionando 
um tempo de parada ainda mais longo.

“Por um lado, precisamos saber qual 
quantidade, qual volume está sen-

do transportado momentaneamente 
pela esteira transportadora, a fim de 
não sobrecarregar a instalação”, es-
clarece Achim Eumes, Process Con-
trol  Technology Inorganic Pigments, 
 LANXESS Deutschland GmbH. “Dispo-
mos de agregados que, devido ao seu 
dimensionamento, têm menos capaci-
dade de transporte do que seções an-
teriores da instalação. Com os sensores 
de fluxo de volume a laser, medimos e 
controlamos o volume, para que a insta-
lação não sofra entupimentos. Por outro 
lado, com ajuda desta medida, temos 
condições de regular o fluxo volumétrico 
de modo sensato no dia a dia e temos 
assim, por fim, uma percepção da ocu-
pação da instalação.” 

“Em dois locais temos um circuito de 
regulagem clássico. O Bulkscan nos 
fornece o valor atual ou a quantidade 
atual transportada na esteira. Adicio-
nalmente, em determinados locais, a 
regulagem ocorre por meio de software”, 
assim Achim Eumes descreve o controle 
de processo. “A medição fornece o valor 
atual e o regulador adequa a quantida-
de desejada por meio da velocidade de 
rotação à primeira rosca transportado-
ra. Desse modo, atingimos um fluxo de 
transporte constante.”

Desempenho melhorado com a 
 tecnologia 5-Eco
“Procuramos por um princípio de medi-
ção sem contato”, é assim que Achim 
Eumes ilustra a situação inicial. “Toda-
via, para um dispositivo óptico, é um 
desafio operar por tanto tempo em um 
ambiente desses, ou seja, detectar a 
massa escura de limalhas de ferro sobre 
a esteira escura e, além do mais, tudo 
isso sob condições de iluminação difí-
ceis”, comenta ele. 

A tecnologia Sampling ultrarrápida da 
SICK possibilita a medição a laser alta-
mente precisa, sob praticamente todas 
as condições ambientais e climáticas. 
A tecnologia 5-Eco é perfeitamente 
adequada para aplicações em que é 
necessário detectar de modo confiável 
objetos dinâmicos sob condições variá-

veis ou adversas. Mesmo em aplicações 
em que predominam condições visuais 
ruins, como, por exemplo, em túneis ou 
minas. Além da visão excelente mesmo 
sob condições climáticas desfavoráveis, 
a tecnologia 5-Eco tem um desempenho 
de precisão máxima.

O sistema
Na unidade de Krefeld-Uerdingen, os 
scanners a laser estão montados em 
cinco locais acima da esteira transporta-
dora e medem continuamente, por meio 
de pulsos de laser, o perfil de altura da 
sucata de ferro que se move abaixo de-
les. Aqui o feixe de laser é seguro para 
os olhos e corresponde à classe de la-
ser 1. O extraordinário nessa estrutura 
é a detecção robusta do perfil da altu-
ra, mesmo sob fatores de interferência, 
tais como névoas de material a granel. 
Isso é possibilitado pelas novas tecno-
logias de avaliação de sinais, que têm 
condições de filtrar o sinal do perfil de 
altura correto dentre a enormidade de 
ecos. A partir de diferentes pulsos de 
laser refletidos, o algoritmo do software 
determina seguramente o sinal correto, 
ofuscando de modo confiável a medição 
de névoa perturbante. Com base nas 
rápidas frequências de varredura de até 
75 Hz e rápidos tempos de resposta, é 
atingida tanto uma resolução máxima 
do perfil de altura e, por consequência, 
alta precisão de medição, como também 
a medição em esteiras transportadoras 
aceleradas com uma velocidade de até 
30 metros por segundo. 

O sistema “Bulkscan” da SICK oferece 
seis saídas de comutação para o pro-
cessamento posterior dos sinais, que 
podem ser ocupadas individualmente, 
por exemplo, como saídas de alarme 
ou saídas de pulsos bem como saídas 
contínuas, como, por exemplo, a trans-
missão via TCP/IP (Ethernet) de valores 
medidos. O processamento e a prepara-
ção dos valores medidos se realiza dire-
tamente no sensor, que, em virtude dis-
so, também dispõe de duas entradas. É 
desnecessário um sistema de obtenção 
de dados. Isso permite uma montagem e 
colocação em operação facilitadas. (as) 
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GÁS NATURAL LIQUEFEITO PARA ABASTECIMENTO DE ENERGIA

EM DIREÇÃO AO FUTURO DA ENERGIA:  
COM A SICK
Armazenagem onshore de gás natural liquefeito (GNL), regaseificação e fornecimento de gás: uma empreiteira EPC (gestão, enge-
nharia e suprimentos), constrói um terminal de GNL próximo a uma usina de gás no Panamá. Este projeto-modelo é de grande im-
portância econômica para a região e deve ser concluído neste ano. A SICK atua impulsionando o desenvolvimento e a construção 
da linha de medição sob medida para medição da vazão, com obrigatoriedade de aferição dos volumes de gás natural fornecidos.

>> O gás natural deve reforçar a eco-
nomia do Panamá. A iniciativa do pre-
sidente do Panamá está cada vez mais 
dinâmica. O terminal de GNL e a usina 
de geração de energia a partir de gás na 
Província de Colón, na Costa Atlântica 
do Panamá, devem entrar em operação 
em 2019. Além do fornecimento de gás 
pela usina elétrica, 15 milhões de resi-
dências e instalações industriais nas 
proximidades do Canal do Panamá e da 
Província de Colón são abastecidas com 
energia. A empreiteira de EPC recebeu o 
contrato para construir tanto a usina de 
gás e de turbina a vapor, como também 
o terminal de importação de GNL onsho-

re com um tanque com capacidade de 
armazenagem de 1.800.000 m3. Essa 
instalação ocupa uma área de 20 ha e 
deve servir não somente como distribui-
dora de GNL nesta região. Ela também 
funcionará como depósito de reserva pa-
ra combustíveis alternativos para navios.

O gás resfriado a –162 °C será trans-
portado em tubulações a temperaturas 
muito baixas, da nova ponte de carrega-
mento de um cais para o petroleiro de 
transporte de GNL. A caminho da usina 
elétrica, o gás liquefeito é regaseificado 
para gás natural. O volume de gás cal-
culado e fornecido para a usina precisa 

estar correto. A SICK disponibiliza uma 
estação de medição de 8" com medido-
res de gás, um cromatógrafo de gás de 
processo e um computador de fluxo com 
função de controle. Estes são os com-
ponentes mais importantes da estação 
de medição para a detecção e medição 
controlada dos enormes volumes de 
energia disponibilizados na forma de gás 
natural. Esta linha de medição dispõe de 
dois trajetos de medição principais: uma 
tubulação de entrada e uma tubulação 
de saída com DN 200. A configuração 
em Z destas tubulações está dimen-
sionada para uma redundância plena 
e possibilita a comutação do gás para 
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outro trajeto de medição, permitindo a 
tomada de medidas de manutenção ou 
a realização de testes. Além disso, ela 
permite a verificação da “segurança se-
riada” do sistema do medidor de fluxo 
máster com obrigatoriedade de aferição 
(“Master Meter”) em relação ao segundo 
medidor (“Check Meter”).

Uma mescla inteligente
A configuração tecnicamente correta 
desta estação é determinante para o 
lucro da operadora e dos investidores. 
Por isso, a tarefa principal da linha de 
medição consiste na medição precisa do 
volume de gás e de energia. Para esta 
tarefa, foram escolhidos dois medidores 
de gás FLOWSIC600. Graças à tecnolo-
gia de ultrassom, praticamente não exis-
tem inseguranças de medição. O FLOW-
SIC600 faz parte dos medidores mais 
confiáveis testados na indústria. Outro 
fator positivo é o diagnóstico ampliado. 
O cromatógrafo de gás de processo veri-
fica a composição do gás e fornece valo-
res de concentração de hidrocarboneto 
aos computadores de fluxo, onde são 
combinados com os volumes de vazão, 
formando valores de medição padro-
nizados. O computador de fluxo Flow-X 
da SICK detecta os dados dos diferen-
tes módulos de construção da estação 
e transmite as informações aos locais 
de controle. Trata-se de uma tecnologia 
de medição de altíssima precisão, com 
rápido processamento dos sinais e alto 
desempenho de cálculo e armazenagem 
dos dados para os mais variados fins de 
documentação. O computador de fluxo 
da SICK é a escolha ideal para medições 
da vazão com o medidor de gás ultrassô-
nico FLOWSIC600 com obrigatoriedade 
de aferição.

Neste projeto, a SICK se apresenta co-
mo responsável pelo desenvolvimento, 

construção e disponibilização da linha 
de medição completa. A estrutura da 
linha de medição consiste em aço ino-
xidável e, em sua construção “flutuan-
te”, foi construída à prova de tremores 
de terra, de modo que a medição pode 
ser realizada de modo confiável, mesmo 
havendo vibrações perigosas. Mais me-
didores podem ser adicionados a qual-
quer momento. Fazem parte disso tam-
bém transmissores de pressão e comu-
tadores de temperatura ou válvulas para 
comutar entre os trajetos de medição. Já 
na fase de planejamento, a SICK entrou 
com seus conhecimentos tecnológicos 
sobre o design sistemático do projeto, 
com inúmeras opções de planejamento, 
de modo que as necessidades individu-
ais do cliente podem ser implementadas 
em estreito trabalho cooperativo com a 
empreiteira de EPC. (sh)

Linha de medição completamente montada e disponível para envio para o Panamá



14

A população aumenta, mas as áreas de cultivo da agricultura, muito pouco. Por isso, são aplicadas gigantescas quantidades de 
adubo no mundo inteiro, visando o aumento das colheitas. Entretanto, a sua produção demanda muita energia e necessita de 
monitoramento. Um dos maiores produtores mundiais de adubos se decidiu pela tecnologia de medição de gases e de particula-
dos da SICK. Por ocasião da escolha, a SICK convenceu graças ao seu analisador de gases de processo MCS300P, aos analisa-
dores de gases in-situ da série GM, aos medidores de particulados DUSTHUNTER bem como seus amplos serviços, tudo de uma 
só fonte. Ao todo, serão instalados nas instalação existentes mais de 100 analisadores por vários milhões de euros. Como uma 
particularidade especial, a SICK desenvolveu uma haste de medição in-situ autolimpante, para medição confiável dos gases no 
caso de particulados úmidos.

>> O cliente é um fabricante e líder glo-
balizado de ácido fosfórico, diversos 
adubos de fosfato, adubos especiais e 
aditivos para rações. O fosfato é uma 
das substâncias nutritivas essenciais 
para plantas e um dos componentes 
principais da maior parte dos adubos 
sintéticos. Geralmente, ele é obtido a 
partir da resina de fosfato transformada 
em ácido fosfórico com ajuda de ácido 
sulfúrico. Em etapa posterior, este ácido 
é processado juntamente com amoníaco 
e transformado em adubo de fosfato. O 
cliente dispõe de grandes jazidas de ro-
chas fosfáticas e é ele mesmo quem pro-

duz grande parte dos produtos iniciais, 
tais como o ácido sulfúrico. 
Porém, a tecnologia de medição até 
então utilizada nem sempre conseguia 
atender as expectativas. Quando vieram 
novas linhas de produção e as prescri-
ções locais requeriam medições adicio-
nais, a empreiteira participante do gru-
po (EPC) procurou um novo fornecedor. 
Concretamente, tratava-se do monitora-
mento das emissões de gases e de par-
ticulados no processo de preparação de 
fosfato e na produção de ácido sulfúrico 
e ácido fosfórico. Outra tarefa foi o moni-
toramento do processo na fabricação de 

monofosfato e diamônio-fosfato (MAP/
DAP). As exigências foram o aumento da 
segurança da instalação, menos falhas, 
custos operacionais mais baixos e dados 
de produção em tempo real. O pedido foi 
realizado em quatro projetos parciais.

A maior parte das tarefas puderam ser 
solucionadas sem maiores problemas 
com os conhecidos produtos da SICK. 
Na preparação de rocha fosfática, a ta-
refa foi monitorar os componentes SO2, 
NOx, CO e CO2, bem como as cargas de 
particulados na saída dos fornos tubu-
lares rotativos. Justamente neste caso, 

SOLUÇÕES DE MEDIÇÃO SELECIONADAS

NOVO CAMPO; A SICL REDUZ OS CUSTOS DE  
PROCESSO EM UM DOS MAIORES PRODUTORES  
DE ADUBOS DO MUNDO
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via úmida. Para controlar o lavador de 
gases, foi necessário monitorar o HF na 
chaminé. Esta tarefa do projeto coube 
ao analisador de gases a laser GM700, 
que comprovou sua eficiência na medi-
ção do HF muito agressivo e corrosivo.
Também na produção de monofosfato e 
diamônio-fosfato (MAP/DAP) a partir de 
ácido fosfórico e amoníaco, foi necessá-
ria a medição de baixas concentrações 
de NH3 para controlar a eficiência dos la-
vadores de gases por via úmida. Adicio-
nalmente, foi necessária a medição das 
emissões de HF na chaminé, pois estas 
permitem tirar conclusões sobre o teor 
de fluoreto e, por decorrência, sobre a 
qualidade do adubo pronto. Finalmente, 
ainda havia a medição simultânea das 
emissões de particulados.

Muitas vezes, estas tarefas foram árdu-
as, pois os meios de processo úmidos, 
agressivos e contendo particulados di-
ficultavam consideravelmente as me-
dições contínuas. Para este caso, foi 
escolhido o analisador de gases in-situ 
GM700 combinado com o medidor de 
particulados extrativo FWE200. Para o 
GM700, a SICK desenvolveu uma haste 
de medição própria, ciclicamente auto-
limpante. A solução resiste sem proble-
mas à alta formação de sais na chaminé 
e reduz consideravelmente o serviço de 
manutenção até então necessário. O 
excesso de amoníaco no processo igual-

tratava-se de executar a medição de mo-
do confiável e preciso também na pre-
sença de particulados finos. Foram uti-
lizados os analisadores de gases in-situ 
GM32 para SO2 e NOx, o GM35 para CO e 
CO2, bem como o DUSTHUNTER SP100. 
A solução escolhida também se baseou 
na tecnologia de medição confiável e ro-
busta in-situ com uma relação de preço-
-desempenho muito boa.

Na produção de ácido sulfúrico, a tarefa 
foi o monitoramento das emissões de 
SO2 e O2 na chaminé. Aqui a melhor es-
colha recaiu no sistema de análise multi-
componente MCS300P HW, pois, graças 
à sua técnica de medição de extração a 
quente, necessita de muito menos ma-
nutenção, e a preparação dispendiosa 
de amostras se torna desnecessária.

Como a rocha fosfática contém fluoreto, 
é liberado fluoreto de hidrogênio (HF) du-
rante a produção de ácido fosfórico, sen-
do o HF lavado no lavador de gases por 

mente pode ser nitidamente reduzido 
com base no monitoramento contínuo. 
Na última etapa, foram instalados oito 
medidores de particulados FWE200 em 
uma das unidades. Numa outra unida-
de, já está sendo preparada a instalação 
de mais dispositivos. (sr)

“Temos muita experiência no mundo in-
teiro com o monitoramento de processos 
de produção na indústria química, princi-
palmente com analisadores de gases e 
medidores de particulados. Por este mo-
tivo, também sabemos como lidar com 
as condições de aplicação complexas 
da indústria de adubos”, esclarece Jörn 
Baasner, Technology Product Manager. 
Porém, nós não oferecemos somente 
soluções sob medida e serviços para 
muitos processos químicos complexos, 
mas também para as áreas anteriores 
e posteriores. Na indústria de adubos, 
poderia ser utilizado o portfólio completo 
de sensores e analisadores da SICK ‒ 
desde a perfuração da rocha, processos 
de produção, até a remessa. 



16

A comparação feita diretamente no cliente mostra isso; o transmissor a laser TRANSIC100LP da SICK tem o faro certo para oxi-
gênio. Não somente o investimento inicial para o local de medição poderá ser menor com a tecnologia TDLS, em comparação à 
medição paramagnética estabelecida. Também os custos operacionais e de reparo no controle da inertização são consideravel-
mente menores.

>> Existem muitos métodos de medição, 
com os quais é possível controlar as ins-
talações de inertização. Até hoje, os ana-
lisadores de oxigênio paramagnéticos 
são medidores extrativos recomendados 
e são considerados como padrão na in-
dústria. Ou será que se pode dizer que, 
nesse meio tempo, a medição de O2 com 
a TDLS a laser já está sendo considera-
da como “best practice”?

Medir oxigênio com laser TDLS
A Tunable Diode Laser Spectroscopy 
(TDLS) é conhecida para medições es-
pecialmente seletivas e foi utilizada até 
agora para tarefas complexas na indús-
tria química, petroquímica e refinarias 
ou também no monitoramento de com-
bustões. A sua vantagem é a robustez, 
a insensibilidade contra interferências 
e poucos serviços de manutenção. Ago-
ra, a nova geração de transmissores de 
processo TDLS da SICK abre esta tec-
nologia num ambiente de preço que a 
torna muito interessante para medições 
padrão. Bem-sucedido em mais de 500 
locais de medição, o TRANSIC100LP já 
está disponível em versão com seguran-
ça intrínseca conforme ATEX/IECEx para 

instalações na zona 1 e medições na zo-
na 0: in-situ ou extrativo, dependendo do 
caso de aplicação.

Um deles irá vencer
O teste foi realizado durante um ano e 
a decisão não foi difícil para a empresa 
americana de produtos químicos. Depois 
de repetidas ocorrências de problemas 
com os analisadores de oxigênio para-
magnéticos, foi procurada uma técnica 
de medição alternativa. Ela deveria ser 
instalada no tanque de modo facilmente 
acessível, funcionar de preferência sem 
tratamento de gás, ser calibrável no lo-
cal e ainda medir com a maior precisão 
possível. 
A corrida foi conquistada pelo transmis-
sor a laser TRANSIC121LP com homolo-
gação FM para o uso em atmosfera de 
trabalho com proteção contra risco de ex-
plosão. Com o filtro de PTFE para prote-
ção do transmissor, foi possível simples-
mente abrir mão total do tratamento do 
gás. Graças à coleta extrativa do gás, o 
transmissor pode ser instalado de modo 
facilmente acessível. Agora, a calibração 
com nitrogênio e ar ambiente é bem con-
veniente para o pessoal da manutenção.

Abaixo com os custos 
Também sob os pontos de vista dos 
custos, os dois princípios de medição 
foram iluminados e avaliados de modo 
imparcial ‒ com nítidas vantagens pa-
ra a tecnologia TDLS e para o conceito 
do transmissor: os custos com prepara-
ção do gás puderam ser drasticamente 
reduzidos, chegando quase a zero. Da 
mesma forma, os custos de instalação 
foram reduzidos em 3/4 dos custos. Ao 
todo, os gastos financeiros da medição 
TDLS se situam 64% abaixo dos custos 
do princípio de medição paramagnéti-
co. Mesmo no quesito manutenção, o 
TRANSIC convence por uma cifra impres-
sionante: 75% dos gastos puderam ser 
economizados com folga. Para os traba-
lhos de manutenção no tratamento de 
gás, foi registrada para a medição TDLS 
uma hora por mês, ao passo que na me-
dição paramagnética foram registradas 
quatro horas por mês. O ponto de medi-
ção TDLS precisou de somente 1/4 das 
peças e de materiais de consumo. (sh)

COMPARAÇÃO DE DOIS PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO NA INERTIZAÇÃO DE UM TANQUE DE 
TOLUENO 

O DUELO DO O2
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MERCEM300Z: PRONTO PARA LARGADA DA MEDIÇÃO DE MERCÚRIO 
DE AMANHÃ.  

O MERCEM300Z já consegue fazer hoje o que o que será buscado amanhã. Soberanamente, ele monitora 
emissões de mercúrio até a menor faixa de medição certificada de 0 a 10 µg/m³. Sua grande amplitude 
de cobertura torna possível faixas de medição de 0 a 1.000 µg/m³, ideal para medições de gás bruto. Com 
adequabilidade testada conforme EN15267-3, ele detecta mercúrio elementar e mercúrio oxidado e cum-
pre todas as prescrições legais de modo exemplar. Simplesmente ótimo: o analisador de gases para mer-
cúrio aposta no futuro. No uso ao ar livre ou como variante para ambientes climatizados, o MERCEM300Z 
assume a liderança. Nós consideramos que esta é uma escolha inteligente. www.sick.com/mercem300z
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TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO FLOWSIC PARA VAPOR

UMA ESCOLHA INTELIGENTE

Muitas indústrias já estão aplicando com muito êxito a tecnologia de ultrassom da SICK para medições de vazão e de fluxo volu-
métrico em gasodutos de gás natural, plantas industriais e canais de efluentes. Mas será que o ultrassom é a melhor tecnologia 
para a medição da vazão de vapor? Sobre esta questão, a SICK logo se posiciona com duas variantes de dispositivo: FLOWSIC600 
e FLOWSIC100.

>> O uso de vapor revolucionou as ins-
talações produtivas há mais de 200 
anos e continua em tendência. A antiga 
máquina a vapor cumpriu com sua finali-
dade, aperfeiçoamentos levaram a uma 
redução do consumo de combustível e, 
atualmente, a processos de alto desem-
penho. O vapor gerado não é apenas um 
meio de trabalho para turbinas na gera-
ção de energia ou para mover bombas 
e compressores. Com vapor, é realizado 
aquecimento, secagem e todos os pro-
cessos de combustão são otimizados. 

Observando mais de perto, o vapor se 
tornou nesse meio tempo um bem valio-
so. Porém, um lucro pressupõe o balan-
ceamento correto e a prestação de con-
tas com detecção precisa da quantidade 
de vapor saturado e quente, distribuída 
nas etapas de processo individuais ou 
a consumidores externos. Justamente 
aqui entra em jogo a medição confiável 
da vazão e, simultaneamente, uma série 
de medidores já consolidados.

Troca de sistema 
Perdas na prestação de contas com bai-
xos volumes de vazão e altos custos de 
manutenção significaram o fim para du-
as técnicas de medição convencionais 
numa grande aciaria na Europa. Medi-
dores de vazão tipo turbina e, como al-
ternativa, medidores Vortex detectavam 
a vazão de vapor para a determinação 
de custos interna. A faixa de medição 
de 100 para 1 teve que ser coberta. 
Tecnologicamente, o dispositivo Vortex 
já apresentava dificuldades em baixas 
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velocidades de vazão. Depois, a troca 
rápida da velocidade de vazão também 
causou paradas no dispositivo de medi-
ção de vazão tipo turbina. Danos em pás 
e rolamentos tinham que ser reparados 
periodicamente. O dispositivo foi envia-
do três vezes num ano para manuten-
ção. A necessidade de tirar e recolocar 
em operação estavam aumentando os 
gastos muito acima do limite aceitável. 
Somaram-se os custos gerados pelas 
perdas de medição. Um novo método 
de medição possibilitou a transição para 
uma boa solução: a tecnologia ultrassô-
nica da SICK. 

Resultado da investigação
O FLOWSIC100 dimensionado para o di-
âmetro de tubo de 8 polegadas (DN200) 
cabe justamente no sistema de tubula-
ção existente na aciaria. Em compara-
ção às medições da pressão diferencial, 
o FLOWSIC não gera perda de pressão 
e mede com alta precisão a velocidade 
do fluxo e, por decorrência, o volume. 
Mesmo em baixo fluxo volumétrico ou 
sob pressões alternadas, a sua medição 
precisa ainda é extremamente alta. Não 
são geradas perdas de pressão consi-
deráveis. Durante o andamento do pro-
cesso, podem ocorrer alternâncias das 
condições a qualquer momento e, devi-
do a isso, variações da pressão ou bre-
ves impactos de pressão. Se, além dis-
so, um impacto de pressão ocorre junto 
com um acúmulo de água, estas forças 
naturalmente atuam sobre a técnica de 
medição. Peças salientes ou peças em 
movimento podem ser danificadas. Os 

medidores FLOWSIC não possuem esses 
“pontos de tropeço”, pois são muito ro-
bustos, de longa vida útil e também ide-
ais para a medição da vazão de vapor.

Os sensores ultrassônicos desenvolvidos 
pela SICK prometem desempenhos de 
pico contínuos. O conversor ultrassônico 
– o cerne desta tecnologia – está herme-
ticamente protegido numa carcaça de ti-
tânio, é insensível a sujeira, umidade de 
deposições de condensado. Tempera-
turas muito altas ou muito baixas, altas 
pressões e fortes ruídos não interferem 
na precisão de medição. FLOWSIC600 e 
FLOWSIC100 ‒ os dois medidores de va-
zão de gás ultrassônicos estão equipa-
dos com estes sensores de alto desem-
penho. Certificado para a medição com 
obrigatoriedade de aferição, o FLOW-
SIC600 também é uma garantia para a 
extraordinária medição precisa, mesmo 
dentro de faixas de medição superiores 
a 100 por 1. No FLOWSIC100, esta faixa 
se situa até mesmo em 400 por 1. 

Além do puro valor medido, os medido-
res ultrassônicos fornecem inúmeros 
dados de diagnósticos de grande utilida-
de. Estes dados permitem tirar conclu-
sões sobre o estado do dispositivo, bem 
como sobre alterações no processo da 
instalação. Este plus em informações e 
o design compacto reduzem os serviços 
de manutenção a um mínimo. Se, por 
alguma razão, o FLOWSIC100 tiver que 
ser substituído, isso pode ser realizado 
de modo rápido e simples durante o fun-
cionamento da instalação.

O resultado confere 
Os colaboradores da aciaria estão muito 
satisfeitos, pois com o FLOWSIC100 eles 
podem contar com um máximo em con-
fiabilidade de medição e com uma me-
dição precisa. A tecnologia de ultrassom 
é quase sempre uma opção atraente, 
principalmente para aplicações em va-
por saturado. Certamente os custos de 
aquisição são comparavelmente altos no 
início, porém eles se amortizam rapida-
mente com a operação contínua.

Muitas vezes, as prescrições para os 
rendimentos de vendas determinam a 
técnica de medição. Medidores Vortex, 
medidores tipo turbina e medidores ba-
seados na pressão diferencial, diafrag-
mas de medição, formação de valor mé-
dio com tubo de Pitot ou tecnologia ul-
trassônica, não importa, aqui se trata de 
ponderar com inteligência. Qual é a real 
complexidade da exigência de medição, 
quais obstáculos devem ser superados 
para realizar a medição e quanto custa 
realmente o sistema no final?

Desconsiderando a indústria de gás 
natural, os medidores FLOWSIC talvez 
sejam novos para muitas aplicações 
em processos. Mas uma coisa é certa: 
eles se adequam às tarefas e condições 
ambientais dos mais variados pontos de 
medição. Quem conhece os medidores 
FLOWSIC consegue avaliar o excelente 
desempenho. Porém, quem ainda não 
os conhece, deveria ousar dar o passo 
na direção desta tecnologia de ultras-
som moderna e de longa vida útil. (sh)
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Para grande variedade de aplicações para vapor saturado  
e vapor superaquecido

FLOWSIC100  Para confiabilidade máxima com alta flexibilidade na 
integração em instalações existentes com tubos grandes.

• Instalação possível na tubulação existente
• Faixa de medição grande: > 400 : 1
• Ideal para utilizar também na injeção de vapor 

em instalações de chaminés
• Sem perda de pressão

FLOWSIC600  Para alta precisão de medição e confiabilidade máxima em  
instalações novas, em que um medidor in-line precisa garantir 
uma incerteza de medição o mais baixa possível.

• Medidor de gás para instalação em tubulações
• Faixa de medição grande: > 100 : 1
• Calibração possível para uma precisão de até 0,5%
• Sem perda de pressão
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Exemplo de custos operacionais totais

Meses

FLOWSIC100
Medidores de roda de turbina 

Amortização

Apesar dos custos de investimento mais 
altos no início, o retorno do investimento 
do medidor FLOWSIC100 foi atingido 
após menos de um ano, unicamente 
com base nos custos de manutenção 
economizados.

Retorno rápido do investimento

Tornar-se membro 
agora:
LinkediN  
Grupo de peritos 
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MEDIÇÃO DA VAZÃO POR ULTRASSOM COM FLOWSIC500

EMPRESA DE SUPRIMENTO DE GÁS NATURAL DA 
ÁFRICA DO SUL CONTA COM OS MEDIDORES DE 
GÁS DA SICK
“Extraordinário, excelente! Lutei dois anos em busca de uma solução. A SICK com-
preendeu exatamente o que precisávamos e forneceu!” Estas foram as palavras de 
Emmanuel Matodzi, diretor técnico da Egoli Gas Company, depois que esta empresa 
implantou os medidores de gás ultrassônicos da SICK.

>> A Egoli Gas (Pty) Ltd é um supridor de 
gás natural com sede em Joanesburgo, 
na África do Sul, e fornece gás a mais 
de 7.500 residências e indústrias da 
região. A empresa administra uma rede 
de distribuição com 1.800 km de gaso-
dutos, dos quais muitos existem desde 
1892. 

Tornou-se necessária uma tecnologia 
inovadora que precisava atender as exi-
gências de quantificar melhor as baixas 
vazões do que os medidores de gás me-
cânicos típicos, tais como medidores de 
gás de êmbolo rotativo ou de roda de 
turbina. No final de 2016, com a ajuda 
de três medidores de gás do tipo FLOW-
SIC500 da SICK, a Egoli Gas (Pty) Ltd 
conseguiu reduzir em 29% o volume de 
seu gás que não era incluído nos cálcu-
los. Os medidores fornecem valores de 

leitura exatos e eliminam o risco de inter-
rupções da vazão de gás, causados por 
falhas de medidores mecânicos. Este foi 
o ponto de virada que fez surgir uma re-
lação muito forte entre a SICK e a SICK e 
a Egoli Gas (Pty) Ltd.

Posteriormente foi possível estender a 
implementação bem-sucedida destes 
sensores em grande escala para toda a 
rede de distribuição do supridor de gás: 
mais medidores de gás foram fornecidos 
no final de 2017.

A SICK conseguiu oferecer uma solução 
ao cliente que superou as suas expecta-
tivas. “Eles entregaram em nossas mãos 
um instrumento que nos permite agir de 
modo proativo. Podemos analisar o con-
sumo e a vazão em diferentes zonas de 
vazão em tempo real, isso é excelente”, 

afirmou Emmanuel Matodzi. Os medido-
res – FLOWSIC500 e FLOWSIC600-XT – 
oferecem o grau de precisão necessário 
para quantificação de pequenos volu-
mes de vazão e que não é atingida com 
os medidores de gás mecânicos típicos. 
Com isso, aumenta a transparência da 
fábrica e do processo e o supridor de gás 
pode reduzir perdas, cálculos errados e 
roubos de gás. (Redação)
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PURIFICAÇÃO DE GÁS EM INSTALAÇÕES DE INCINERAÇÃO DE DEJETOS (WASTE-TO-ENERGY)

RECONHECER ANTECIPADAMENTE 
PICOS DE GÁS BRUTO GRAÇAS A DADOS 
TRANSPARENTES
Com a sua técnica de medição robusta e rápidos resultados de medição, a SICK fornece segurança às empresas operadoras de 
instalações de incineração de dejetos. A solução de análise MCS300P HW mede dióxido de enxofre e ácido clorídrico, ao passo 
que o MERCEM300Z é o especialista em medições de mercúrio. Os dois sistemas são ideais para otimizar etapas de processo 
em instalação de incineração de dejetos.

>> A combustão de dejetos também 
permite a obtenção de energia térmica 
e elétrica. As substâncias poluentes libe-
radas pela combustão devem ser reduzi-
das ao máximo. Sem uma purificação do 
gás eficiente, equipada de acordo com a 
técnica atual, praticamente é impossível 
baixar as altas concentrações de ácido 
clorídrico, dióxido de enxofre ou mercúrio 
no gás bruto até os valores-limite exigi-
dos. Mas, do que serve a melhor instala-
ção de purificação se as concentrações 
de gás não forem detectadas com preci-
são e de modo suficientemente rápido? 
Os sistemas de análise MCS300P HW e 
MERCEM300Z da SICK fornecem valores 
medidos para que as empresas opera-
doras das instalações possam tomar as 
medidas necessárias para a regulagem 
do processo e também para regulagem 
da purificação de gases de descarga. 
Dispondo rapidamente de resultados 
de medição, pode ser reagido rapida-
mente a picos que se formam. Isso dá 
apoio aos esforços para o cumprimento 
dos valores-limite das emissões em to-
da a linha. A medição das emissões na 
indústria é regulamentada pela Diretriz 
IED 2010/75 / EU na União Europeia – 
anteriormente era a WID 2000/76 / EU. 
Por meio do BREFs (Beste Available Tech-
niques Reference Document), revisado, 
referente a instalações de incineração 
de dejetos, incluindo os BAT-AELs (Best 
Available Technique – Associated Emis-
sion Levels), esta Diretriz é de grande 
importância para a área da UE e deve ser 
implementada correspondentemente pe-
los países-membros da UE.

O potencial de economia está no ar
O fato é que os componentes ácidos do 
gás precisam ser removidos das misturas 
de gás. O conhecimento da concentração 
exata de ácido clorídrico e de dióxido de 
enxofre é uma coisa. A outra é reduzir tam-
bém o consumo de meios operacionais 
no processo de purificação. Geralmente 

são adicionados a este processo de pu-
rificação altas quantidades de produtos 
químicos para evitar ultrapassagens do 
valor-limite. Neste caso, é possível econo-
mizar dinheiro por meio da medição exata 
e rápida das concentrações de gás. Pela 
medição precisa e rápida, é possível utili-
zar apenas a quantidade de substâncias 
químicas que realmente é necessária pa-
ra o processo de purificação. Um consu-
mo adequado de substâncias químicas e, 
na maioria dos casos, mais baixo, reduz 
o volume de agentes absorventes carre-
gados que devem ser descartados e re-
duz consideravelmente os custos. Já com 
10% de agentes absorventes a menos, o 
investimento feito com o MCS300P HW já 
é amortizado em um ou dois anos.

Outras vantagens: o MCS300P HW mede 
simultaneamente HCl, SO2 e H2O e, op-
cionalmente, também outros componen-
tes do gás, por exemplo CO, NO e O2.. Na 
coleta de gás aquecida (acima do ponto 
de orvalho ácido) e da vazão de gás de 
medição, são realísticos tempos de rea-
ção de aproximadamente 30 segundos. 
O gás de descarga é coletado sem refri-
geração do gás de medição e conduzido 
diretamente à cubeta de gás de medição. 
Uma função de sopro de retorno especial 
faz com que o filtro grosseiro na ponta da 
haste seja limpo automaticamente pelo 
sopro. O sistema completo é resistente 
à corrosão. Pontos de comunicação mo-
dernos, digitalizados, dão suporte a uma 
ótima transparência dos dados e, graças 
à manutenção remota, os custos de ma-
nutenção são baixos.

Mercúrio no gás bruto
Em comparação à medição de emissões, 
a medição de mercúrio antes do filtro elé-
trico ou do lavador é bem mais complexa, 
pois contém cargas de particulados mais 
elevadas e também concentrações mais 
elevadas de componentes prejudiciais, 
tais como dióxido de enxofre ou cloreto 

de hidrogênio. O valor de Hg pode ser 
detectado até a faixa de mg/Nm³. Carvão 
ativado previamente dopado colocado 
antes do filtro elétrico ou agentes de pre-
cipitação para o lavador eliminam mercú-
rio do gás do processo. A adição destes 
meios químicos auxiliares é muito cara, 
mas, ainda assim, com frequência ambos 
são adicionados em doses excessivas, 
por desconhecimento das concentrações 
reais de mercúrio no gás bruto. Também 
aqui os custos podem ser reduzidos, se a 
empresa operadora da instalação dosar 
os meios auxiliares na quantidade certa. 
Para esta tarefa, o MERCEM300Z forne-
ce valores medidos rapidamente e de 
modo confiável. Ao contrário, concentra-
ções de mercúrio muito altas no processo 
podem levar a uma sobrecarga de Hg na 
lavagem do gás de combustão e, por fim, 
à contaminação da instalação completa. 
No pior caso, está ameaçada uma parada 
total da instalação. 

Outras vantagens: o MERCEM300Z foi 
desenvolvido especialmente para o moni-
toramento de emissões de mercúrio total 
em gases de combustão. Estas podem 
ser medidas tanto no gás bruto quanto 
no gás purificado. O sistema cumpre com 
todos os valores limite e requisitos atuais 
e atualmente conhecidos para o futuro. 
A medição contínua com simultânea 
conversão do Hg oxidado a 1.000 °C na 
célula de medição, em combinação com 
a espectroscopia de absorção atômica 
de Zeeman (AAS) está patenteada e li-
cenciada exclusivamente para o MER-
CEM300Z da SICK. Por meio da tecnolo-
gia AAS, a medição também é insensível 
a componentes de interferência, tais 
como SO2. O conceito de operação reno-
mado da SICK, como também modernos 
protocolos de comunicação, completam 
o perfil do MERCEM300Z, formando um 
sistema de medição de mercúrio projeta-
do com profundidade: fácil de integrar e 
estável a longo prazo. (sh)
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PERIGO CAUSADO POR GASES E PARTICULADOS INFLAMÁVEIS E PASSÍVEIS DE EXPLOSÃO

COLOCAR LIMITES A EXPLOSÕES
Devem ser tomadas medidas de proteção adequadas contra os riscos de explosão. Estas também decidem sobre os instrumentos 
de medição utilizados em áreas com risco de explosão. A tecnologia de medição da SICK se consolidou nestas áreas, e a grande 
multiplicidade de dispositivos do fabricante de sensores para medição de gases e particulados oferece soluções individuais, nas 
quais se pode confiar, mesmo sob condições de medição complexas.

>> Todos logo olham para a indústria 
química quando os casos de explosão 
são classificados como possíveis. Po-
rém, estes perigos não devem ser atribu-
ídos somente às instalações de produtos 
químicos, mas à indústria processadora 
global, onde podem aparecer misturas 
de gases e particulados passíveis de 
explosão. A segurança para pessoas 
e instalações produtivas pressupõe o 
cumprimento de medidas de proteção 
e de prescrições legais. A potencial de 
risco está claramente definido por ga-
ses, vapores e particulados; a proteção 
contra explosão está regulamentada por 
inúmeras normas nacionais e internacio-
nais, e as áreas com risco de explosão 
estão divididas em classes e zonas. 

Numa determinada relação de mistu-
ra, os gases, vapores e particulados 
inflamáveis são passíveis de explosão 
quando combinados com oxigênio. Esta 
relação de mistura é caracterizada pelo 
limite inferior de explosividade (LIE) e 
limite superior de explosividade (LSE). 
Para que, durante a medição de gases 
de processo, não seja adicionada uma 
fonte de inflamação, devem estar em 
uso exclusivamente instrumentos de 
medição na versão “Ex”. A SICK ofere-
ce um amplo portfólio para a análise de 
gases, medição de particulados e de va-
zão em canais de gás, sistemas de filtro, 
tanques e silos ‒ mas também soluções 
para sistemas de alarme antecipado, 
especialmente para linhas de pintura 
de automóveis e o processamento de 
metais em linhas. Duas novas variantes 
de instrumentos de medição da SICK co-
brem mais tarefas de medição.

Mais conhecimento na medição de gás
A SICK oferece uma nova variante do 
analisador de gases a laser GM700. Os 
modelos padrão já estão consolidados 
em muitas áreas da indústria quando se 
trata da medição confiável, precisa e rá-
pida de componentes de gases corrosi-
vos e agressivos: amoníaco, fluoreto de 
hidrogênio e cloreto de hidrogênio. Estes 
gases aparecem tanto na chaminé quan-
to no canal de gás de processo. Muitas 
vezes, as correntes de gás são quentes e 
úmidas: isso coloca exigências rigorosas 
ao material e ao processamento do ins-
trumento de medição. 

Medição de amoníaco em instalações de incineração de dejetos e instalações de compostagem, 
também para aplicações em hospitais
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Para o uso em zonas passíveis de explo-
são (zonas Ex), somam-se funções de se-
gurança abrangentes. O encapsulamen-
to de alta pressão do GM700 conforme 
a categoria ATEX 3G (Zona Ex 2) impede 
que os gases e particulados passíveis 
de explosão penetrem no instrumento 
de medição. A sobrepressão permanen-
te necessária no interior da carcaça é 
regulada pelo gás de proteção contra ig-
nição. A unidade receptora-emissora e a 
unidade de controle têm segurança pró-
pria, pois os cabos elétricos estão liga-
dos entre si por meio de uma mangueira 
de pressão. A unidade de controle com 
proteção Ex p está montada na unidade 
de conexão que processa os sinais. Para 
proteção contra contaminação ou gases 

GM700 Ex em versão com haste: adequado 
para concentrações muito altas de gás e de 
particulados

Versão GM700 Ex Cross-duct: ideal para 
gases agressivos ou muito quentes ‒ mede 
com precisão também em grandes diâme-
tros de canal

agressivos, a unidade emissora-recep-
tora e, conforme o modelo, também a 
unidade de reflexão, são lavadas com 
um suprimento de ar de purga à prova 
de explosão. Desta maneira também 
não se depositam particulados. O gás 
de proteção contra ignição é conduzido 
à unidade emissora-receptora por meio 
de uma válvula Ex p.

Pela espectroscopia a laser direta, com 
uma linha espectral adequada com pre-
cisão, o GM700 fornece uma medição 
de alta resolução, com resultados de 
medição confiáveis, mesmo quando os 
combustíveis utilizados se alternarem ou 
se houver oscilações no fluxo de gás ou 
na concentração de gás. 
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A medição de particulados está ligada a 
exigências
No caso dos medidores de particulados 
da SICK, está igualmente havendo um 
aumento: o DUSTHUNTER SP100 Ex, ho-
mologado para a Zona Ex 2 na utilização 
para gases, e zona Ex 22 na utilização 
para particulados. Nas áreas de usina-
gem e processamento na produção, as 
tarefas aumentam no quesito aumento 
da eficiência e, por isso, os medidores 
de particulados da SICK são instalados 
cada vez mais em sistemas fechados, 
vasos, tanques e salas, ultrapassando os 
limites da medição de emissões clássi-
ca. Cavacos, pontas de fios, particulados 
ou partículas de poeira podem formar 
uma atmosfera passível de explosão, 
seja na indústria de alimentos, na fabri-
cação de medicamentos, na indústria de 
tintas ou no processamento de madeira 
ou metais. Na área de aplicação clássica 
dos medidores de particulados da SICK, 
tais como na indústria química e petro-
química, trata-se, em primeiro lugar, da 
prevenção de explosões de gás.

O desenvolvimento de produtos da SICK 
captou as exigências da época. Graças 
à medição da luz difusa (dispersão para 
frente), o DUSTHUNTER SP100 Ex de-
tecta as mais baixas concentrações de 
poeira em baixa velocidade de fluxo. Es-
ta técnica se baseia nos longos anos de 
experiência da SICK com a medição de 
particulados. Baixos custos de manuten-
ção por meio de funções de autoteste e 
de controle simplificam, mais uma vez e 
adicionalmente, o trabalho com o medi-
dor in-situ. 

O valor agregado propriamente dito é 
que a nova geração de dispositivos é 
adequada tanto para a proteção contra 
explosões no caso de gás e também pa-
ra particulados, sem cortes. (sh)

DUSTHUNTER SP100

Característica:  Medição in-situ diretamente no processo
Suas vantagens:   Fornece rapidamente valores medidos para medições represen-

tativas

Característica:   Adequado para canais de gás de diâmetros pequenos a gran-
des, bem como para chaminés de paredes finas ou grossas

Suas vantagens:  Utilização versátil

Característica:   Desnecessário um direcionamento ou compensação para um 
trajeto de medição isento de particulados 

Suas vantagens:  Colocação em operação rápida e simples

Característica:   Homologação Ex: zona de gás 2 (3G) e zona de particulados 22 
(3D)

Suas vantagens:  Garante o cumprimento de prescrições legais e a qualidade

Característica:  Estrutura modular para sistemas opcionais I/O e SOPAS-ET
Suas vantagens:   Configuração flexível com atualizações seguras e parametriza-

ção
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ESCOPO DE TAREFAS ZONA (ATEX/
IEC Ex)

CLASS/DIV. 
(NEC500)

SOLUÇÃO DA SICK TIPO DE PROTEÇÃO DE IGNIÇÃO

DETECTAR

1, 2, 22 — Barreiras de luz W24-2 Ex Segurança própria (elétrica, óptica)

2, 22 — Barreiras de luz W18-3 Ex e W27-3 Ex Meio operacional sem faíscas 
segurança óptica própria 
proteção com carcaça

1 — Sensores de fibra óptica WLL24 Ex Segurança própria (elétrica, óptica)

20, 22 — Sensores cilíndricos magnéticos: MZT8 ATEX Meio operacional sem emissão de faíscas, 
proteção com carcaça

0, 2 — Sensores cilíndricos magnéticos 
MZT8 NAMUR

Segurança própria

0, 1 — Sensores de proximidade indutivos IM Namur Segurança própria

1 — Sensores de proximidade magnéticos 
MM Namur

Segurança própria

 PROTEGER

1, 2,  21, 22 Class I, Div 1
Class II, Div 1
Class III, Div 1

Cortina de luz de segurança deTec4 Ex 2GD Proteção com carcaça, 
encapsulamento resistente à pressão

1, 2,  21, 22 Class I, Div 1
Class II, Div 1
Class III, Div 1

Cortina de luz de segurança C4000 Advanced Ex 2GD Proteção com carcaça, encapsulamento 
resistente à pressão

2, 22 — Cortina de luz de segurança deTec4 Ex II 3GD Meio operacional sem emissão de faíscas, 
radiação óptica

2, 22 — Cortina de luz de segurança C4000 Fusion Ex II 3GD Meio operacional sem emissão de faíscas, 
radiação óptica

2, 22 — Barreira de luz de segurança multifeixes 
deTem Ex II 3GD

Meio operacional sem emissão de faíscas, 
radiação óptica

MONITORAR 
E 
CONTROLAR

1 — Analisador de hidrocarboneto total 
EuroFID3010 (Dispos. de alarme de gás cfe. 
EN 50271:2010)

Com carcaça industrial: 
encapsulamento de sobrepressão 

2 Class I, Div 2 Analisador de gases modular S715 Ex Carcaça resistente a névoas

1, 2 — Analisador de gases modular GMS815P Encapsulamento de sobrepressão, carca-
ça resistente a névoas

1 — Analisador de gases modular GMS820P Carcaça encapsulada à prova de pressão

2 Class I, Div 2 Analisador de gases modular GMS840 Tipo de proteção de ignição: carcaça de 
chapa de aço fechada para montagem na 
parede para uso em áreas internas

1 — Analisador de gases modular S720 / S721 Ex, 
GMS820P

Encapsulado à prova de pressão

1, 2 — Analisador de gases de processos MCS300P Ex Encapsulamento de sobrepressão, 
 segurança aumentada

2 — Analisador de gases UV in-situ GM32 Ex Encapsulamento de sobrepressão, 
 segurança própria

2 — Analisador de gases a laser GM700 Ex Encapsulamento de sobrepressão

0, 1, 2, 21 Class I, Div 2 Transmissor de oxigênio a laser TRANSIC151LP e 
TRANSIC121LP (versão FM)

Segurança própria, segurança aumenta-
da, proteção com carcaça, não passível 
de explosão

2, 22 — Medidores de particulados DUSTHUNTER SP100 Ex Encapsulamento à prova de névoa ou 
proteção com carcaça

MEDIÇÃO 
(VAZÃO)

1 Class I, Div 1
Class I, Div 2

Medidor de gás FLOWSIC500 Segurança própria

1, 2 Class I, Div 1
Class I, Div 2

Medidor do fluxo de massa FLOWSIC100 Flare, medi-
dor de gás FLOWSIC300, FLOWSIC600 e 
FLOWSIC600-XT

Segurança própria, segurança aumentada, 
encapsulamento resistente à pressão

2 — Medidor do fluxo de massa FLOWSIC100 Process Tipo de proteção de ignição “n”

0 — Medidor da velocidade de fluxo  
FLOWSIC60

Segurança própria

ACESSÓRIOS Amplificador secionador de comutação NAMUR EN2-2 Ex
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>> Pode se tratar de automóveis ou sis-
temas de medição inteligentes – ambos 
duram mais e funcionam sem proble-
mas se forem observados, submetidos 
à manutenção e corrigidos preventiva-
mente. Além disso, muitas empresas 
operadoras precisam comprovar que 
sua técnica de medição de emissões é 
segura conforme a DIN 14181 e que to-
das as exigências colocadas à proteção 
do ambiente e proteção da saúde estão 
sendo cumpridas. Para muitas pessoas, 
o constante gasto com cursos de trei-
namento, rotinas de prevenção e ma-
nutenção, registros e documentações é 
demais. Outros estão sobrecarregados 
com assuntos técnicos. “Muitas vezes, 
são justamente pequenas empresas 

que cometem erros em relatórios obri-
gatórios sobre medição de emissões. 
Isso pode se tornar caro”, afirma Gläser, 
 Gestor de produtos e serviços da SICK.
Por isso, cada vez mais empresas re-
correm aos próprios fabricantes ou a 
prestadores de serviço certificados. A 
SICK está bem colocada com conceitos 
modulares de serviços, que podem ser 
elaborados sob medida para cada sis-
tema. O cliente pode escolher serviços 
de consultoria, de organização e servi-
ços por via remota. A oferta vai desde 
a consultoria, assistência completa e 
otimização do sistema de medição até 
a administração de peças de reposi-
ção. As medidas visam impedir falhas 
(prevenção), disponibilidade máxima e 

garantia da qualidade já a partir do pla-
nejamento.

A oferta integral surgiu quando a SICK 
se desenvolveu de um fornecedor de 
produtos para o atual fornecedor de 
soluções e quando os clientes se posi-
cionaram mais em nível internacional. 
“Reconhecemos que poderíamos atingir 
um valor agregado a mais para os nossos 
clientes, no que se refere ao tempo de 
vida útil de suas instalações, se eles pu-
dessem contar com nossos serviços es-
pecializados”, esclarece Daniel Schmitz, 
Diretor nacional de produtos LifeTime 
Services da SICK. “Por isso, ampliamos 
a nossa oferta em LTS, complementan-
do-a com serviços de consultoria e com 

Conformidade e responsabilidade da empresa operadora dão muito trabalho e pouco prazer. Quem não deseja ter paradas ou 
incômodos com autoridades e inspetores, faz melhor em tomar medidas preventivas. SICK LifeTime Services (LTS) aliviam muito o 
trabalho das empresas operadoras. Nenhum outro fabricante de sensores oferece tantos serviços abrangentes de uma só fonte. 
Principalmente os “Smart Services” via Internet são cada vez mais procurados: os perigos são reconhecidos antecipadamente, 
manutenções e calibrações são realizadas mais rapidamente, disponibilidade e vida útil aumentam. Também dispositivos antigos 
podem ser reequipados por via digital.

ALÍVIO DA CARGA DE SERVIÇO POR MEIO DE SUPORTE PELA INTERNET

SERVIÇOS DIGITAIS ECONOMIZAM TEMPO E 
FACILITAM SITUAÇÕES
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o negócio de projetos. Fazem parte disso 
também os serviços de retrofit que resul-
tam na renovação das instalações. Além 
disso, foi incluído o tema Training e Edu-
cation como produto internacional.”

Operação sem anomalia a custos 
planejáveis
Nesse ínterim, cada vez mais insta-
lações são equipadas com o Meeting 

Point Router da SICK para diagnóstico 
remoto e manutenções via remota. Se 
a ajuda direta ocorria originalmente por 
meio de ligações ponto-a-ponto, telefone 
e modem, atualmente ela se processa 
por meio das mais modernas conexões 
https e SSH protegidas na internet ou 
ligações por meio de dispositivos de co-
municação móveis LTE. 
Da Alemanha, após liberados pelo clien-
te, os especialistas da SICK recorrem di-
retamente aos comandos dos aparelhos 
de análise. Assim eles podem colocar 
em operação aparelhos e sistemas de 
análise, monitorar, resolver problemas, 

corrigir, ajustar e calibrar – imediata-
mente, sempre e em toda parte. Isso 
resulta numa operação sem anomalia 
a custos planejáveis. Além disso, eco-
nomiza tempo, recursos próprios e, não 
por fim, altos custos com um técnico 
de prestação de serviços. “Somente a 
ajuda de alguns dias na colocação em 
operação no local custa de cinco a dez 
por cento do preço de aquisição do apa-
relho”, disso Jan Gläser sabe.

Sem problemas com as normas de 
expedição
Naturalmente, a execução de Smart 
Services tem um charme todo especial 
no estrangeiro e em regiões muito afas-
tadas. Sem um diagnóstico remoto e a 
resolução de problemas por via remota, 
muitas vezes dura dias até que a insta-
lação volte a funcionar. “Por exemplo, o 
técnico de serviços mais próximo para 
uma instalação no Congo se encontra 
na África do Sul. E, quando ele chega 
finalmente ao local, percebe que lhe fal-
tam determinadas peças de reposição 
ou que não dispõe dos conhecimentos 
técnicos necessários” este é um exem-
plo dado por Jan Gläser. Mesmo em pa-
íses vizinhos da Europa, muitas vezes 
os técnicos não conseguiam ajudar de 
modo suficientemente rápido, pois as 
regulamentações para o envio reque-
rem tempo e são trabalhosas. Os “Smart 
 Services não têm problemas com isso.”

E os clientes também podem operar as 
suas instalações sem Smart Services? 
“É claro que podem, mas, neste caso, 
eles precisam encontrar outros cami-
nhos para otimizar a sua produtividade 
e disponibilidade. Aqui naturalmente 

O Meeting Point Router não permite nenhu-
ma conexão de fora para a rede

Conceitos de serviço flexíveis e individuais

CONTRATOS  
DE SERVIÇOS 
MODULARES

Prevenção

Opções

Disponibilidade

Garantia da 
qualidade

temos prazer em ajudar, por exemplo, 
por meio de Service Level Agreements, 
que garantem um tempo de reação o 
mais curto possível por parte dos nossos 
técnicos – a pedido, também 24 horas, 
7 dias por semana,” afirma Daniel Sch-
mitz. Os “Smart Services” também re-
presentam uma vantagem de concorrên-
cia sustentável para nossos clientes. (sr) 
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SICK LIFETIME SERVICES

A CADA MOMENTO E EM TODA PARTE,  
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRETA
Uma parte muito importante dos LifeTime Services da SICK é o conceito de serviço modular. Com ele, cada empresa pode compor 
o seu próprio contrato de serviços individuais a partir de diferentes módulos de serviço padronizados. Tendo sempre em vista: 
o desempenho ideal e a melhor disponibilidade possível de seus sistemas de medição.

Ve
rfügbarkeit

Para uma rápida restauração 
do estado operacional no caso 
de falhas 

Manutenção 
 preventiva

Reparo preventivo   Otimização de gastos operacionais, 
custos de reparo planejáveis e redu-
ção de falhas

Treinamento Transferência 
permanente de 
conhecimentos 

  Independência, reação rápida e 
eficiência 

SICK Remote 
Service

Diagnóstico remoto 
de altíssima segu-
rança

  Otimização da alocação de serviços 
e manutenção, aumento da disponi-
bilidade de instalações

A assistência ótima do sistema 
de medição para atendimento da 
disponibilidade máxima

Prävention

Serviços de 
 prontidão

Especialistas em 
serviços disponíveis 
no local 

  Aumento da disponibilidade do 
 sistema de medição 

Condition 
 Monitoring

Intervalos de 
serviço fixos mais 
serviços via remota 

  Redução de falhas de máquinas 
e instalações 

Verificação de 
desempenho

Verificação da fun-
ção determinada 

  Reconhecimento antecipado do 
declínio do desempenho do sistema 
de medição

QAL3-Support Método QAL3, 
inclusive carta de 
regulamentação

  Cumprimento de obrigações legais 

Gestão de gás de 
teste

Gases de teste e 
materiais de refe-
rência

  Gastos organizacionais reduzidos no 
caso de alocação de serviços 

Calibração Recalibração sob 
condições de labo-
ratório

  Cumprimento de obrigações legais Para garantir resultados de 
medição corretos

Qu

alitätssicherung

Extrato da brochura de serviços “Contratos de serviços modulares” 
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Coleta, análise e processamento posterior de dados de modo orientado – quem do-
mina estes processos de modo eficiente, tem vantagens não somente na gestão de 
frotas. Sistemas Gateway, tais como o TDC (Telematic Data Collector), coletam os 
dados do sensor por meio de diversas interfaces, disponibilizam-nos às aplicações 
integradas na respectiva rede e permitem, portanto, que todos os processos sejam 
sincronizados de modo ideal entre si. 

SOLUÇÕES TELEMATIC-DATA 

DADOS INTELIGENTES PARA  
PROCESSOS INTELIGENTES

O sistema TDC registra dados de status e 
de processo também ao longo de gasodutos 
e oleodutos. Desta maneira, as falhas que 
ocorrem são percebidas antecipadamente e 
podem ser eliminadas ou evitadas 

O TDC prepara os dados que entram e 
os apresenta a uma interface de usuário 
individualmente configurável. Os dados 
dos sensores das máquinas individuais 
interconectadas resultam num quadro 
atual completo dos processos em an-
damento. Também a localização e a na-
vegação de frotas inteiras de veículos é 
assumida exatamente pela localização 
GSM ou GPS, bem como por meio de 
sinal de banda ultralonga (UWB). Esta 
visualização dos processos em tempo 
real possibilita não somente o controle 
abrangente automatizado dos procedi-
mentos, mas também a manutenção 
preventiva. Uma comunicação móvel dis-
ponível no sistema transmite os dados a 
um servidor do cliente ou uma nuvem da 
SICK. Com base nos dados que entram, 
podem ser elaboradas avaliações no TDC 
que alertam o cliente por mensagem de 
SMS em tempo real na ocorrência de es-
tados críticos. Os dados de entram e que 
saem conferem uma alta transparência, 
podem ser usados para uma otimização 
posterior do processo e contribuem as-
sim para o aumento da produtividade. 

Sensores interconectados de forma 
inteligente
Soluções Gateway para preparação de 
dados e disponibilização dos dados tam-

bém são utilizadas em navios. Uma apli-
cação típica em navios se apresenta do 
seguinte modo: MARSIC300 para aná-
lise de gases antes da dessulfurização 
catalítica seletiva (SCR) e para controle 
do lavador de gases de combustão em 
combinação com o FLOWSIC100 para o 
cálculo do fluxo da massa, por exemplo, 
dióxido de carvão. Como opção, pode 
ser instalado ainda um DUSTHUNTER 
para a medição de particulados. Por 
exemplo, se os dados dos sensores uti-
lizados forem comparados com o consu-
mo de combustíveis, pode ser otimizada 
a eficácia do motor, da instalação de 
dessulfurização SCR e do lavador. Isso 
resulta em economias significativas dos 
custos operacionais para as operadoras 
de navios. Outra vantagem: pela com-
binação do fluxo de massa de CO2, da 
rota do navio e dos dados do frete, tanto 

no servidor do cliente como na nuvem, 
é possível gerar automaticamente um 
relatório MRV e transmitir os dados aos 
órgãos designados da União Europeia 
(“notified bodies”) dentro do prazo dado.

Interconexão sem limites
A interconexão de aplicações móveis fun-
ciona somente se não forem colocados 
limites à conectividade e se os encargos, 
como, por exemplo, a administração da 
instalação ou os Smart Services, forem 
cumpridos de modo confiável. O sistema 
Gateway TDC cumpre essas exigências, 
é compatível com as mais diferentes in-
terfaces e pode ser utilizado em veículos 
e em máquinas operatrizes móveis. (tm) 
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Visite nosso site: 
www.sick.com/industries-pa
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