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RESUMO

O trabalho consiste em avalizar a condição do sistema de controle de uma turbina a
vapor geradora de energia nos tempos atuais, tentando propor uma atualização do sistema,
apresentando suas vantagens e deficiências com tempo de paradas e indisponibilidade.
Na revisão da literatura é apresentada uma breve abordagem dos princípios de
funcionamento de uma turbina geradora de energia a vapor e suas formas de controle partindo
de um sistema supervisório até a instrumentação em campo entre outros.
No desenvolvimento do trabalho são explicados alguns problemas que vem
apresentando com os equipamentos antigos e a indisponibilidade da turbina quando ocorre
uma avaria por falha nas malhas de controle relacionadas ao sistema automatizado e a
importância de um investimento de atualização dos componentes de controle.

Palavras-Chave – turbina; instrumentação; controle

ABSTRACT

The job is to endorse the control system condition of a turbine generating steam power
in modern times trying to propose a system upgrade presenting its advantages and
shortcomings with downtime and unavailability.
In the review of the literature a brief approach is presented to the operating principles
of a steam generator and its forms of control starting from a supervisory system to the
instrumentation in the field among others.
In the development of the work are explained some problems that have been presented
with the old equipment and the unavailability of the turbine when failure occurs due to failure
in the control meshes related to the automated system and the importance of an investment to
update the control components.
Keywords - turbine ; instrumentation; control
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1

INTRODUÇÃO

O trabalho visa demonstrar mostrar as atividades realizadas no estágio supervisionado
realizando-se no período de 16/08/2016 até 03/10/2016, totalizando às 180 horas previstas na
disciplina. O estágio foi realizado na indústria de papel e celulose Klabin S.A, unidade
localizada na cidade de Otacílio Costa, sob supervisão do técnico em instrumentação
Cristiano Coelho de Souza.
Este relatório será direcionado com mais ênfase no sistema de controle de uma turbina
geradora de energia movida a vapor, e quão importante à confiabilidade de um sistema
voltado para gerenciar e controlar a geração de energia através de um sistema supervisório.

1.1

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil. Sua linha de produtos
abrange papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos
industriais, além de madeira em toras. Possui 17 unidades industriais no Brasil – distribuído
por nove estados – e uma na Argentina. A empresa foi fundada no ano de 1899, em São Paulo,
como Klabin Irmãos & Cia. A empresa vem ao longo dos anos construindo uma base sólida
no mercado de papel e celulose crescendo constantemente com investimentos e novos
produtos.
No dia 22 de julho de 2000, foi realizada a fusão da Celucat e da Igaras, formando o
complexo de florestas da Klabin Florestal Santa Catarina, que administra hoje uma área de
cerca de 140.000 ha, distribuídos em 39 municípios do estado, tendo como polo de
desenvolvimento social e econômico o município de Lages.
Desde a sua fundação, em 1899, a Klabin tem buscado desenvolver-se de modo a
proporcionar a seus empregados, clientes, fornecedores e à sociedade em geral um
relacionamento sustentado por uma conduta ética e princípios reconhecidos socialmente. Os
elevados padrões seguidos pela Klabin tanto no passado quanto no presente, são fatores
fundamentais para o crescimento da empresa.
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Os pressupostos do Código de Conduta Klabin ultrapassam o simples cumprimento de
leis e políticas e têm a finalidade de uniformizar padrões entre seus conselheiros, diretores e
empregados, estimulando-os a adotar, em seu dia a dia de trabalho e vida social,
comportamentos e atitudes guiados pelos valores básicos e diretrizes estabelecidas nesse
código. (KLABIN, 2016)

2

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA
Como se pode garantir a disponibilidade de energia em turbinas com geração de

energia a vapor substituindo os sistemas mais antigos por controles mais apurados e
atualizados?

3

JUSTIFICATIVA
No decorrer do curso de Engenharia Elétrica pude aprender muito sobre vários

métodos e formas de geração de energia. Somado ao aprendizado de como é possível gerar
energia, foi possível se aprofundar em disciplinas especificas sobre as máquinas disponíveis
hoje para a geração de um grande feito que movimenta nossas vidas, a energia elétrica.
No estágio supervisionado que realizei na KLABIN, pude por em prática boa parte do
que aprendi no que se refere á automação e controle voltado para geração de energia. Uma das
tarefas do estágio que me chamou a atenção, que foi de acompanhar um diagnóstico de falha
referente a um sinal analógico da pressão de extração de vapor, cujo qual estava indicando
pressão errada comprometendo a geração e o aproveitamento do vapor para todo o circuito.
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4

OBJETIVOS

4.1

OBJETIVO GERAL

Demonstrar as características de um antigo sistema de controle e suas restrições, e as
possibilidades de atualização por uma estrutura de controle mais moderna e apurada.

4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Dentre a objetivação deste projeto de estágio podemos destacar alguns itens:

- Realizar estudo sobre o funcionamento do controle e automação de uma turbina
geradora de energia;
- Analisar as tecnologias antigas ainda usadas e suas limitações utilizando métodos de
pesquisa voltados a turbinas movidas a vapor ou (termoelétricas);
- Mostrar as vantagens de um sistema moderno no que se refere a controle e
automação de uma turbina geradora de energia a vapor.
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5

REVISÃO DE LITERATURA

5.1

CONTROLE E AUTOMAÇÃO EM GERAÇÃO DE ENERGIA

Atualmente a geração de energia elétrica tem sido constantemente discutida em todo o
mundo. Na medida em que a população cresce, a demanda por energia elétrica aumenta e por
consequência novos geradores de diversos princípios de funcionamento se fazem presentes
em nosso cotidiano para o fornecimento de energia elétrica.
Para tais formas de geração, emprega-se por traz das turbinas ou moto geradores, um
controle bastante aguçado para garantir a disponibilidade na energia, de forma constante e
inteligente. Os geradores a vapor ou hidráulicos possuem um sistema de realimentação
podendo garantir um ajuste antecipado como mostra a figura 1.

Figura 1 - Malha fechada com realimentação

Fonte: LOTUFO, ano desconhecido.

Para o gerenciamento de carga e demandas existem controladores dedicados com
lógicas pensadas em intertravamentos e condição de desempenho máximo. A excitação do
gerador entra no ciclo de controle, pois a rotação da turbina esta diretamente ligada á variação
de campo magnético. Abaixo na figura 2, temos um exemplo de gerador acoplado a uma
turbina a vapor.
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Figura 2 - Gerador ABB acoplado a uma turbina a vapor

Fonte: O AUTOR, 2016.

Dentre a gestão do sistema, se faz necessário o uso de uma automação eficaz e
altamente confiável capaz de intervir em possíveis falhas administrando a energia junto com
os operadores presentes nos respectivos processos.
Para a demonstração de um sistema supervisório, na figura 3 podemos observar a sala
de comando agrupando a tela do sistema de controle em tempo real na hidrelétrica de Itaipu.
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Figura 3 - Sala de controle Itaipu

Fonte: TRIPADVISOR, 2016.

Os controles de uma turbina hidrelétrica ou turbina termoelétrica tem características
semelhantes como controle de velocidade e intertravamentos de segurança. A automação e
instrumentação de uma turbina serviram para ter o máximo de controle possível acessando
remotamente válvulas de controle possibilitando alterar a potência de um gerador com
aumento de vazão de água do caso das hidrelétricas ou vapor no caso das termoelétricas.
Com a semelhança entre os dois métodos de geração, veremos adiante o formato de
controle para turbinas a vapor.
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5.1.1 Componentes de Controle para Turbina a Vapor

Para a obtenção de energia através de uma turbina a vapor, temos vários
componentes essenciais para que o vapor gerado possa ser controlado e direcionado de forma
a se obter um ganho total da energia calorífica com as menores perdas possíveis. Composta
por um rotor constituído em seu entorno por palhetas, assim como mostra a figura 4. Este gira
com a pressão e vazão que são monitoradas e controladas de forma que a velocidade e/ou
rotação atinjam valores ideais.

Figura 4 - Detalhe das palhetas de um rotor

Fonte: VOITH, 2016.

O componente que controla as principais variáveis do funcionamento da turbina é o
seu controlador e/ou CLP neste caso. A figura 5 mostra um CLP da fabricante Mitsubishi
usada neste tipo de controle por muitas empresas deste ramo.
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Figura 5 - CLP controlador Mitsubishi

Fonte: O AUTOR, 2016.

O modelo acima foi o controlador usado pela empresa Siemens na montagem de suas
turbinas durante os últimos anos.
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5.2

PARÂMETROS DA MALHA FECHADA DE UMA TURBINA

Para o controle ajustável e automático de uma turbina se faz necessário alguns
parâmetros operacionais e também de programação. A lógica proposta para controle destes
equipamentos são cuidadosamente estudadas e preparadas, eliminando qualquer possibilidade
de erros ou falhas.

5.2.1 MEDIÇÃO DE VELOCIDADE E DE PARÂMETROS OPERACIONAIS

A frequência da tensão gerada é controlada através da rotação do eixo da turbina
conectada ao gerador. Este controle é um dos principais em termos de segurança, pois uma
vez conectado ao sistema energético de um circuito fechado, o deslocamento prematuro da
frequência pode desbalancear a carga e com isso gerar apagões e desligamentos.
Somado ao controle de velocidade, são controlados também, carga elétrica, pressão
de vapor vivo, contrapressão, temperatura do vapor e pressão de extração de vapor.
(SIEMEMS, 2016).
Uma das condições prevalentes da segurança de uma turbina a vapor é a temperatura,
por isso a um rígido intertravamento ao limite mínimo de 400 ºC. A figura 6 demonstra o tipo
de unidade térmica geradora e a curva de Rankine no processo de entropia no vapor
superaquecido
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Figura 6 - Unidade térmica geradora e curva de superaquecimento.

Fonte: ESPÁRTACO, 2002.

5.3

TRANSFERÊNCIA DAS SAÍDAS DOS CONTROLADORES

Nas saídas dos canais dos controladores são conectadas á uma série de equipamentos
que irão realizar a atuação e correção através do auxílio dos equipamentos abaixo:



Conversores eletro-hidráulicos;



Conversores eletromecânicos;



Atuadores rotacionais com transdutor de posição angular;



Atuadores ATP.

Na figura 7 temos um exemplo de um dos atuadores empregados para controle das
válvulas de entrada e saída de vapor.
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Figura 7 - Válvulas eletro-hidráulicas.

Fonte: VOITH, 2016.

Através de um sinal elétrico enviado das saídas analógicas do controlador é possível
realizar a atuação do componente eletro hidráulico.

5.4

CONTROLES DO PROCESSO VIA INTERFACE HOMEM-MÁQUINA

A partir do controle do processo via supervisório, é possível fazer a visualização dos
dados, registros de curvas, indicação de alarmes e eventos, visualização gráfica. Já na parte
em loco, via campo, a operação local da turbina é feita através de IHM (Interface Homem
Máquina).
Em fim temos uma topologia na figura 8, associada ao emprego do controle total
relacionando toda a rede de comunicação do circuito fechado.
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Figura 8 - Topologia de comunicação.

Fonte: SIEMENS, 2016.

Uma arquitetura na parte de geração de energia é disposta de pacotes de controle
visando sempre disponibilidade e segurança.
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6

METODOLOGIA

6.1

DELINEAMENTOS DA PESQUISA

A pesquisa se dará por analisar em campo o funcionamento dos principais
equipamentos em loco com apoio do supervisor técnico. A pesquisa será realizada ainda com
base em teses, artigos, livros, dissertações relacionadas ao assunto. Será feita também a
analise de operação em campo da turbina geradora.

6.2

PLANOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Para detalhamento de estudo serão utilizados dados técnicos das turbinas cedidos pela
empresa Klabin, e mais informações via softwares de monitoração inclusive das telas de
supervisório SDCD.
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7

DESENVOLVIMENTO

7.1

AQUISIÇÃO DOS DADOS

Para adquirir os dados foram utilizados alguns relatórios internos da empresa que
constatavam evidencias de problemas como a perda de potência no gerador por motivos
relacionados à automação como sensores, atuadores e controladores. Também utilizaremos
relatórios de inspeção técnica dos especialistas da empresa Siemens que estiveram na
indústria para avaliação dos equipamentos de automação e instrumentação onde obtiveram
diagnósticos mais aprofundados. Na figura 9 mostra a principal tela das principais variáveis
vistas através do sistema de controle SDCD da turbina.

Figura 9 - Tela do sistema de controle Turbo Gerador Klabin

Fonte: O autor, 2016.

A turbina em questão trabalha pelo principio de extração de vapor, ou seja, o
vapor de alimentação que é usado para girar as palhetas sofre a perda de carga que
posteriormente com a pressão reduzida, pode ser utilizada em diversos outros pontos da
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empresa, em reaproveitamento continuo.
Em resumo, quando o vapor entra em contato com as palhetas, ocorre também a
condensação do vapor vivo, onde o mesmo retorna em forma de água novamente com
temperatura suficiente para alimentação da caldeira de biomassa, transformando em vapor
vivo terminando o ciclo principal de geração de energia. Na figura 10 mostra a tela de
comandos disponíveis para a operação da turbina.

Figura 10 - Tela do sistema de controle Turbo Gerador

Fonte: O autor, 2016.

Na figura 10 contempla o acesso das informações de ativação de controles
específicos como sincronismo da rede de comunicação do PLC, tensão das baterias dos
controladores, erros, medição da velocidade além das variáveis de vazão de entrada de vapor,
abertura de todas as válvulas, diferenciais de pressão, cargas ativas reativas e aparentes.
O sistema de turbinas a vapor, as variáveis como vibração, temperatura de mancais e
o deslocamento axial devem ser considerados como níveis críticos de alarme caso os
parâmetros de segurança saiam dos limites. Se um desses valores entrarem em colapso, o
sistema se falhas envia sinal “TRIP”, ou seja, ocorre a paralização total da turbina.
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Na figura 11 é possível observar uma vista do eixo principal de uma turbina tipo
palhetas a vapor:

Figura 11 - Imagem detalhada eixo turbina movida a Vapor

Fonte: O autor, 2016.

Agora que já foi visto a o resumo das variáveis principais da turbina, pode se
demonstrar alguns dados coletados pelos técnicos da empresa Siemens. O objetivo era
descobrir falhas que limitavam a geração de potência ativa.
Neste caso a uma dificuldade permanente, pois o sistema de automação já é
ultrapassado, e a Klabin não dispõe de equipamentos dedicados e pouco conhecimento da
linguagem de programação interna dos controladores.
Na figura 12, é possível observar que a abertura da válvula principal de vapor está
limitada em 40 mm não chegando ao valor teórico que é de 50 mm.
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Figura 12 - Abertura válvula de admissão

Fonte: O autor, 2016.

Com o acesso restrito dos técnicos da Siemens, foi possível simular o controle
comparando a variável desejada. Os dados coletados foram da abertura da válvula de
admissão de vapor para a turbina. Observa-se que no limite superior a mesma não atinge o
ganho máximo para o fluxo de vapor necessário.
No acompanhamento dos trabalhos no decorrer do estágio, foi possível observar em
loco o posicionamento das válvulas de admissão e extração com incoerências de abertura.
Segundo a Siemens, os erros de abertura ou falhas destes elementos finais são fatores
importantes para o mau aproveitamento das entradas e saídas de vapor.
A relação de condensação após o contato do vapor encontrava-se com números
incompatíveis não respeitando o valor teórico estabelecido pelo projeto.
No decorrer dos diagnósticos pude acompanhar e auxiliar na troca de alguns isoladores
de sinal que estavam praticamente inoperantes, enviando sinal elétrico insuficiente para as
eletroválvulas, porem este diagnostico somente foi possível com os recursos limitados que a
Siemens possui para este modelo de controlador.
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7.2

PROPOSTA SIEMENS

Logo com a descontinuidade da fabricação do modelo de PLC hoje instalado na
Klabin, a empresa Siemens elaborou uma proposta de atualização do sistema, visando garantir
um controle duradouro e mais cambiável para o turbo gerador, visto que um equipamento
onde não se fabricam mais peças podem trazer paradas de máquina imensuráveis.
Podemos considerar os avanços das gerações dos controladores para melhor
entendimento dos benefícios de uma atualização:

 1º Geração: Programação em Assembly. Era necessário conhecer o hardware do
equipamento, ou seja, a eletrônica do projeto do CLP.

 2º Geração: Apareceram as linguagens de programação de nível médio. Foi
desenvolvido o “Programa monitor” que transformava para linguagem de máquina o
programa inserido pelo usuário.

 3º Geração: Os CLPs passam a ter uma entrada de programação que era feita através
de um teclado, ou programador portátil, conectado ao mesmo.

 4º Geração: É introduzida uma entrada para comunicação serial, e a programação
passa a ser feita através de micro-computadores. Com este advento surgiu a
possibilidade de testar o programa antes do mesmo ser transferido ao módulo do CLP,
propriamente dito.

 5º Geração: Os CLPs de quinta geração vem com padrões de protocolo de
comunicação para facilitar a interface com equipamentos de outros fabricantes, e
também com Sistemas Supervisórios e Redes Internas de comunicação.
A partir da quinta geração, foi possível aprimorar os diagnósticos das comunicações
em rede com protocolos de comunicação bem difundidos com resultados de performance
surpreendentes.
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No estágio foi possível coletar muitas informações através do corpo técnico da
Siemens sobre a estrutura que hoje é inserido nos controle de turbo gerador.
Na figura 13 mostra a arquitetura da rede de como irá ficar a atualização na Klabin
para os dois turbos geradores operacionais da unidade TG3 e TG4:

Figura 13 - Arquitetura de rede para Klabin

Fonte: Siemens, 2016

Para monitoração e controle de disponibilidade, a Klabin conta com um software
para conexão direta em qualquer sistema de controle distribuído possibilitando a visualização
de qualquer variável.
Este software é de alto nível, e todas as pessoas dentro da empresa podem utilizá-lo,
pois se trata de um programa que está na rede corporativa industrial. A equipe operacional dos
turbos geradores, contam com esta ferramenta para elaboração de relatórios, estatística de
produção, alarmes em grandes telões e comprovação de problemas de processo. Durante o
estágio foi utilizado em boa parte do tempo o software junto com o supervisor responsável
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para visualização das pressões de admissão e extração de vapor como mostra a figura 14.

Figura 14 - Software de monitoração corporativo

Fonte: O autor, 2016.

Para a manutenção responsável pela instrumentação, o software permite avaliar as
variações registradas em um intervalo de tempo, podendo facilitar o diagnóstico. Como ainda
os turbos geradores não possuem um sistema automatizado que possibilite um gerenciamento
mais a aprofundado, esta ferramenta dá auxilio em quase todos os eventos registrando 24
horas por dia. A desvantagem é que sua resposta de atualização não e rápida o bastante para
uma correção ou bloqueio de algum instrumento ou elemento final de controle.
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CONCLUSÃO

Após a realização deste trabalho pode-se concluir que o sistema de automação para
controle de uma turbina geradora se faz indispensável para a produção de energia elétrica.
Com a demanda de produção cada vez mais competitiva, um sistema próprio de geração
parado por indisponibilidade de máquina influencia em prejuízos com perda de produção e
maiores consumos de demandas externas de energia.
Visando a importância do sistema automatizado para o processo de geração de
energia, qualquer empresa com sistema de geração pode contemplar estudos de atualização de
seus sistemas na medida do possível para evitar contratempos com peças obsoletas
aumentando o risco de quebras por um período longo de tempo.
Nestes casos um sistema moderno, possibilitaria o técnico da própria empresa, no
caso a Klabin de se diagnosticar as falhas e até mesmo forçar alguns sinais para que se possa
aumentar a disponibilidade de operação facilitando o planejamento de uma manutenção
corretiva.
Hoje no mercado os sistemas de automação, monitoram o instrumental da turbina
com gerenciadores de ativos maximizando a performance produtiva do gerador.
Na primeira fase do relatório já foi possível obsevar a importância da atualização
tecnológica dos sistemas de automação com intuito de que eventuais problemas sejam
controlados pelos manutentores próprios ganhando tempo, até que a solução seja estabelecida
sempre com intuito de parar a geração de energia o menor número de vezes respeitando
somente suas paradas periódicas.
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