Controle de
qualidade da fábrica

QCX/RoboLab

®
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O desafio do controle de qualidade

Fábricas de cimento estão enfrentando
requisitos cada vez mais rígidos para
qualidade e complexidade de análise de
amostras, e para produção de amostras.
Isso se deve parcialmente a um
resultado de regulações ambientais, que
colocam controles mais restritos na
produção de cimento, tanto em termos
de poluição quanto de consumo de
energia. Além disso, o atual cenário
econômico exige das fábricas de
cimento uma operação 24 horas por
dia, 7 dias por semana, 365 dias por
ano, com a menor força de trabalho
possível.
Muitas novas fábricas de cimento estão
localizadas em áreas onde é difícil
recrutar engenheiros especializados, e
as pessoas que normalmente estão
disponíveis frequentemente passam
menos tempo no mesmo trabalho.
Operação remota, suporte a partir de
locais distantes e assistência online são
todos vitais para o bom andamento da
operação dos sistemas de controle de
qualidade nas modernas fábricas de
cimento.
A tendência em sistemas de controle de
qualidade de fábrica de cimento é
atender aos seguintes requisitos:
•	Operar um laboratório de produção
com o mínimo possível de operadores
e engenheiros
•	Melhorar a velocidade e a precisão
dos resultados das amostras
•	Atender aos controles mais restritos
demandados para cimento
diferenciado
•	Operação de suporte de 24 horas por
dia, 7 dias por semana, 365 dias por
ano
•	Contabilizar zero incidentes de saúde
e segurança

Suportando o controle
de qualidade de produtos
em todos os estágios
O sistema QCX® da FLSmidth é
projetado para controlar a qualidade do
cimento em fábricas de cimento e
atende completamente aos padrões da
indústria para confiabilidade e robustez
em um ambiente industrial.
Amostragem automatizada, preparação
e análise de amostras oferecem
informações rápidas, confiáveis e
consistentes para qualidade e controle
do processo.
O sistema suporta controle de qualidade
em todos os estágios relevantes da
produção de cimento em um sistema
único e integrado. Combinado com a
ampla experiência da FLSmidth em
controle de processo de fábricas de
cimento, o sistema incorpora um
conhecimento profundo dos ambientes
de produção e dos altos requisitos para
velocidade e desempenho.
A arquitetura modular do sistema
permite qualquer grau de automação.
Ele pode ser dimensionado desde

pequenas unidades de automação
voltado a tarefas até laboratórios
grandes e completamente
automatizados. Esta modularidade
suporta uma abordagem por etapas
para integração da automação.

Resolvendo os desafios do
controle de qualidade
Falta de operadores com habilidade
de laboratório – Gerentes de
laboratório precisam ser menos
dependentes de recursos humanos, e
ainda manter a alta qualidade.
O sistema QCX:
•	Automatiza a coleta, preparação e
análise de amostras – reduzindo a
necessidade de trabalho manual
•	Garante a coleta, preparação e análise
de amostras de alta qualidade de
forma consistente, pela programação
das receitas desejadas
•	Faz parte da organização global de
suporte da FLSmidth para uma
resolução de problemas remota,
rápida e fácil.

Inconsistência na amostragem
– Inconsistência da amostragem e
análise imprecisa resultam em erros de
laboratório, criando flutuações do
processo e interrompendo a
produtividade, vida útil dos
equipamentos e, especialmente, a
qualidade do produto. Para melhorar
drasticamente a qualidade da
amostragem, o sistema QCX:
•	Automatiza a amostragem,
garantindo precisão e confiabilidade
•	Automatiza o transporte de amostra,
garantindo uma correta colocação das
amostras e registro de data e hora na
amostra
•	Oferece uma rastreabilidade
completa, desde a amostragem até a
análise
Controles mais rígidos para cimento
especial ou combustível alternativo
– Métodos competitivos de produção
usando combustíveis alternativos e
aditivos colocam requisitos muito rígidos
no controle de qualidade. Da mesma
forma, cimentos especiais
exigem controles mais restritos e
análise especial. Para atender aos
restritos controles, o sistema QCX:
•	Oferece avançada preparação de

amostra, como fusão automatizada
de amostras
•	Garante que resultados frequentes e
consistentes estejam completamente
disponíveis
Requerimentos restritos de
documentação – Controle de
qualidade restritos e requisitos de
registros de auditoria são parte da
operação diária de fábricas de cimento.
O sistema QCX suporta:
•	Manuseio automatizado
documentado de material desde o
processo até a análise, evitando a
introdução de tendência humana.
Produção custo-efetiva
Resultados rápidos e precisos – A
produção de cimento exige resultados
rápidos e corretos para melhorar a
qualidade e reduzir os custos
operacionais.
Para custo-efetividade, o sistema QCX:
•	Oferece coleta, preparação, análise e
controle automatizados, rápidos e
precisos de amostras.

Operação contínua da fábrica – Para
uma operação da fábrica 24 horas por
dia, 7 dias por semana, o processo do
laboratório deve operar constantemente
apenas com poucas paradas muito
curtas. Isso significa que a manutenção
e o serviço eficientes de todos os
equipamentos são cruciais. Para
suportar uma operação 24 horas por
dia, 7 dias por semana, o sistema QCX:
•	Monitora os KPIs dos componentes
principais, possibilitando a verificação
de horas de trabalho e final da vida
útil para peças de desgaste –
facilitando a aquisição de peças
sobressalentes e reduzindo a
interrupção para manutenção
•	Faz parte da organização global de
suporte da FLSmidth para uma
resolução de problemas remota,
rápida e fácil
Priorizando a segurança – Fábricas de
cimento estão se esforçando para
melhorar a segurança. Suportando um
melhor ambiente de trabalho, o sistema
QCX:
•	Elimina a operação manual perigosa e
lesões do operador através da
automação da amostragem e
preparação das amostras.
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O sistema QCX
Treinamento de todos os níveis de equipe,
suporte pós-vendas, suporte remoto Uma
equipe capaz garantirá o sucesso após deixarmos a planta, e
o suporte remoto garantirá isso.
O portfólio de equipamentos
abrangente da FLSmidth, projetado
especificamente para laboratórios
de produção de cimento, varia
desde máquinas manuais e unidades
automatizadas até laboratórios
completamente automatizados e de
alta capacidade.
Por design, a maioria dos equipamentos
de laboratório da FLSmidth é semiautomatizada e também pode ser
operada manualmente, como
equipamentos independentes. Isso
significa que você tem a vantagem de
implementar a automação passo a
passo e de garantir a operação, mesmo
quando parte do laboratório
automatizado estiver em manutenção.

Uma solução para
toda necessidade
O sistema QCX garante que o seu
processo de laboratório ofereça análises
seguras, eficientes e precisas rapidamente e com o mínimo de
operadores possível. O avançado
sistema amigável ao usuário pode ser
personalizado de acordo com as suas
necessidades específicas de produção de
cimento, incluindo cimentos e
combustíveis especiais, e operação de
suporte 24 horas por dia, 7 dias por
semana, 365 dias por ano.
Mais de 40 anos de desenvolvimento
em várias plataformas de hardware e
uma base abrangente de sistemas
instalados tornou o sistema QCX o
favorito da indústria de cimentos.
Soluções de laboratório personalizadas
da FLSmidth estão estabelecendo novos
padrões industriais em termos de
facilidade de uso, flexibilidade,
confiabilidade e escalabilidade.

Para uma qualidade e
controle de processo
excepcionais em todos os
estágios da produção de
cimento, o sistema QCX da
FLSmidth:
•	Automatiza a amostragem, a
preparação e a análise de amostras.
•	Oferece informações seguras, rápidas
e confiáveis
•	Integra todas as atividades de
controle de qualidade de cimento em
um único sistema
•	Incorpora um entendimento profundo
do processo de produção
•	Permite para qualquer grau de
produção de cimento no projeto de
software de automação através de
seu design modular.

Visão geral do sistema
QCX

Opere e mantenha o
sistema com menos pessoas
devido à facilidade de uso e
amigabilidade ao usuário

Este prospecto lhe oferece uma visão
geral dos 4 elementos essenciais que
formam o sistema do controle de
qualidade QCX da FLSmidth.
A FLSmidth oferece um sistema de
controle de qualidade completamente
integrado para a sua fábrica – desde
software e equipamentos de ponta até
engenharia especializada,
gerenciamento de projeto e suporte.

O conhecimento do processo
traz uma rastreabilidade
completa, conformidade com
regras e requisitos Garantia de
qualidade adaptada aos requisitos locais.

Serviços

Gerenciamento e
engenharia de
projeto

Resultados de qualidade de amostras
melhores e consistentes numa qualidade
de produção melhorada.

Software

Equipamentos

Garantir uma coleta e preparação de
amostra corretas e seguras está em
conformidade com CE (H&S) baixo LTBI, produção
de amostras em alta, preparação complexa possibilitada.
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Software QCX

Beneficie-se do último
software e design de
equipamentos
Com a última estrutura de programação
e software, você não precisa de
habilidades de programação PLC para
gerenciar, manter e resolver problemas
do sistema QCX e ele continuará
oferecendo operação eficiente muito
tempo depois do comissionamento do
sistema.

O software QCX inclui os seguintes
componentes:
•	QCX/Manager – a espinha dorsal para
todos os sistemas QCX
•	QCX/Reporting – o software de
tendências e relatórios
•	QCX/AutoSampling – o software de
amostragem e transporte de amostras
•	QCX/RoboLab – o software de
automação de laboratório.

Integração exclusiva de
equipamentos
O sistema QCX é projetado para se
obter completa transparência a partir
do software no laboratório e até os
dispositivos nos amostradores e
equipamentos de preparação de
amostras. Esta transparência é possível
por que os equipamentos e o

QCX/AutoSampling®

desenvolvimento de software andam
lado a lado no sistema QCX. A perfeita
integração dos subcomponentes e do
sistema de controle economiza tempo
durante o comissionamento e depois,
durante a manutenção.

Painéis frontais
Painéis frontais QCX fáceis de entender
e pré-configurados permitem que os
operadores e o pessoal de manutenção
monitorem o status dos equipamentos.
Esses painéis frontais dão uma visão
geral, economizam tempo e eliminam a
necessidade dos operadores ou
engenheiros precisarem de programas
adetrarem nos programas PLC. Todas as
informações relevantes estão
prontamente disponíveis em todos os
formatos.

QCX/RoboLab®

QCX/Reporting

QCX/Manager

Métricas de desempenho
Os equipamentos QCX são entregues
com métricas de desempenho
integradas, oferecendo valiosas
informações de uso e desempenho para
gerentes, operadores e equipe de
manutenção.
Indicadores de desempenho principais,
como Disponibilidade e Número de
amostras produzidas, oferecem uma
rápida visão geral do desempenho dos
equipamentos, enquanto que
informações mais detalhadas, como
tempo de execução de motor e número
de operações do cilindro, é destinado
para a equipe de manutenção.

Assistência remota
Laboratórios automatizados podem
confiar na assistência remota quer seja
da FLSmidth ou da própria organização

de serviço do usuário. Isso economiza
força de trabalho e minimiza as
interrupções.
As métricas de desempenho do sistema
e os programas de condicionamento
possibilitam:
• Resolução remota de problemas
•	Planejamento de manutenção
preventiva
•	Aquisição em tempo de peças
sobressalentes e peças de desgaste.

Cliente ‘Clique uma vez’
Com a instalação do software ‘Clique
uma vez’ baseado na internet, onde
uma interface de operador QCX pode
ser instalada em qualquer PC dentro de
minutos, o laboratório não é mais
dependente de marcas específicas de PC
e não sofrerá se, por exemplo, uma
xícara de café for derramada no PC.

Conformidade CE
Considerações de saúde e segurança
são uma parte integral dos processos de
design e produção do sistema QCX, e
todos os equipamentos e sistemas estão
em conformidade com os
requerimentos de mercado da
Comunidade Européia (CE). Esses
requerimentos são baseados em
padrões internacionalmente
reconhecidos, como ISO e IEC, o que
significa que você preenche
automaticamente os requisitos de
muitos padrões relevantes relacionados
a saúde e segurança ao escolher o
sistema QCX. Certificação adicional - ou
conformidade com padrões adicionais
- é, em muitos casos, disponível
mediante solicitação.
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Os componentes do
controle de qualidade
QCX/Manager
QCX/Manager é o módulo de software
central de um sistema QCX. Ele inclui
administração de amostras, rastreamento de amostras, receitas de preparação
de amostras e instalações de importação/exportação de dados.
Combinar as funcionalidades do Sistema
de Informações do Laboratório (LIMS) e
do Sistema de Automação do Laboratório (LAS) é uma configuração exclusiva,
o software QCX/Manager está preparado para qualquer grau de automação
de amostras. Além disso, os configuradores do usuário lhe economizam
tempo e garantem a consistência ao se
projetar e atualizar receitas de preparação de amostras, por fim, reduzindo
erros.

Benefícios do
software QCX/Manager
•	Completa transparência documentada
desde o processamento até a análise
•	Visão geral completa do status de
amostras, análise de amostras e
estatísticas
•	Completa rastreabilidade do tempo
de coleta da amostra e ponto de
amostragem
•	Criação eficiente e atualização de
receitas de preparação de amostras
•	Acesso direto a tendências para
investigar parâmetros de qualidade,
por exemplo, uma vista de tendência
combinada para resultados Blaine nos
últimos 3 meses para todas as
amostras de cimento.

QCX/Reporting
O QCX/Reporting é a sua ferramenta de
documentação. Você pode gerar
relatórios diario, semanal e
mensalmente baseados nos seus
requerimentos específicos de fábrica e
valores calculados quimicamente, como
SIM, ALM e LSF.
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5

13.43

3.29

2.08

43.96

1.13

0.74

0.62

34.37 102.58

3.97 108.03

95.63

2.50

1.59

02/04 08:00 03/04 07:59

4

12.97

3.45

2.02

44.57

1.22

0.75

0.56

33.91 106.88

3.22 111.26 102.91

2.37

1.70

03/04 08:00 04/04 07:59

3

12.84

3.42

2.02

44.58

1.17

0.75

0.57

34.77 107.96

1.55 111.00 105.89

2.36

1.69

04/04 08:00 05/04 07:59

4

13.21

3.35

2.12

44.30

1.09

0.78

0.59

34.72 104.67

1.68 106.82 103.19

2.42

1.58

05/04 08:00 06/04 07:59

4

13.28

3.40

2.12

44.84

1.15

0.76

0.66

33.52 105.29

3.26 110.76 102.70

2.41

1.61

06/04 08:00 07/04 07:59

3

13.35

3.32

2.05

44.70

1.14

0.82

0.69

33.29 104.85

1.01 106.19 103.31

2.48

1.62

07/04 08:00 08/04 07:59

5

14.12

3.45

2.11

44.42

1.18

0.75

0.52

26.64

98.79

3.01 102.97

95.36

2.54

1.63

08/04 08:00 09/04 07:59

4

13.67

3.54

2.06

44.04

1.24

0.79

0.64

33.65 100.58

5.78 108.27

93.92

2.45

1.72

09/04 08:00 10/04 07:59

2

12.77

3.59

2.09

43.71

1.26

0.69

0.58

36.89 105.73

4.47 111.35 101.36

2.25

1.72

10/04 08:00 11/04 07:59

4

13.04

3.42

2.17

43.82

1.03

0.69

0.63

35.39 104.42

2.63 106.92

98.76

2.33

1.58

11/04 08:00 12/04 07:59

8

13.49

3.12

2.25

44.11

0.67

0.50

0.31

35.40 102.81

2.33 105.31

99.27

2.51

1.39

12/04 08:00 13/04 07:59

6

13.53

3.23

2.32

44.02

0.70

0.55

0.36

35.10 101.87

2.66 104.89

98.21

2.44

1.39

13/04 08:00 14/04 07:59

6

13.49

3.26

2.03

43.51

1.01

0.64

0.68

35.19 101.32

1.45 103.21

99.74

2.55

1.60

14/04 08:00 15/04 07:59

7

13.16

3.25

1.99

43.53

1.08

0.64

0.78

35.39 103.73

5.95 116.99

99.12

2.52

1.63

15/04 08:00 16/04 07:59

7

12.74

3.29

2.01

43.53

1.23

0.66

0.78

35.56 106.54

4.47 115.43 101.10

2.41

1.64

16/04 08:00 17/04 07:59

6

13.06

3.39

2.07

43.36

1.25

0.57

0.63

35.45 103.47

0.68 104.70 102.68

2.39

1.64

17/04 08:00 18/04 07:59

6

13.17

3.47

2.09

43.20

1.25

0.59

0.70

35.31 102.03

1.83 104.39

99.12

2.37

1.66

18/04 08:00 19/04 07:59

6

13.00

3.45

2.10

43.40

1.21

0.55

0.62

35.43 103.72

2.37 106.11 100.10

2.34

1.64

19/04 08:00 20/04 07:59

6

12.72

3.45

2.12

43.53

1.19

0.54

0.74

35.51 105.96

2.81 109.56 102.74

2.29

1.63

20/04 08:00 21/04 07:59

5

12.64

3.58

2.10

43.71

1.09

0.62

0.60

35.62 106.65

5.43 117.64 102.12

2.23

1.71

21/04 08:00 22/04 07:59

6

13.71

3.52

2.22

42.98

1.12

0.58

0.65

35.00

6.26 101.25

85.30

2.39

1.59

Benefícios do
QCX/Reporting

22/04 08:00 23/04 07:59

6

13.25

3.48

2.12

43.43

1.07

0.64

0.49

35.30 101.96

1.11 103.31 100.47

2.36

1.64

23/04 08:00 24/04 07:59

6

13.14

3.50

2.11

43.56

1.04

0.58

0.48

35.37 102.98

0.93 104.04 101.63

2.34

1.66

24/04 08:00 25/04 07:59

6

12.87

3.46

2.06

43.71

1.02

0.64

0.58

35.46 105.42

1.66 107.60 103.22

2.33

1.68

•	Completa transparência documentada
desde o processamento até a análise

25/04 08:00 26/04 07:59

5

11.99

3.73

2.08

43.77

1.13

0.70

0.77

35.63 111.32

3.88 115.99 107.90

2.07

1.79

26/04 08:00 27/04 07:59

6

12.35

3.71

2.10

43.63

1.16

0.64

0.62

35.56 108.20

2.47 112.04 106.04

2.13

1.76

27/04 08:00 28/04 07:59

5

12.32

3.59

2.06

43.73

1.17

0.62

0.66

35.65 109.14

3.73 113.59 103.47

2.18

1.74

28/04 08:00 29/04 07:59

7

12.98

3.57

2.11

43.39

1.21

0.58

0.52

35.42 103.47

2.04 106.83 100.92

2.28

1.69

29/04 08:00 30/04 07:59

4

12.63

3.56

2.12

43.56

1.20

0.60

0.58

35.54 106.40

3.37 109.04 101.85

2.22

1.68

30/04 08:00 01/05 07:59

5

12.47

3.46

2.12

43.70

1.15

0.64

0.66

35.59 108.21

2.36 111.35 104.77

2.24

1.64

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Minimum

11.99

3.12

1.99

42.98

0.67

0.50

0.31

26.64

97.72

Maximum

14.12

3.73

2.32

44.84

1.26

0.82

0.78

Average

13.05

3.44

2.10

43.81

1.12

0.65

0.61

StdDev

0.46

0.14

0.07

0.46

0.14

0.08

0.11

1.72

RelDev

3.53

4.05

3.29

1.05

12.31

12.93

17.71

4.93

O software QCX/Reporting vem com um
número de relatórios pré-definidos
baseados nos requerimentos mais
comuns a partir das fábricas de cimento.
Além disso, se a sua fábrica tiver um
sistema de controle de processo da
FLSmidth, então os parâmetros de
processo, como toneladas produzidas
ou combustível consumido, podem ser
reunidos com os parâmetros de
qualidade para otimizar a operação.

•	Visão geral completa do status de
amostras, análise de amostras e
estatísticas
•	Completa rastreabilidade do tempo
de coleta da amostra e ponto de
amostragem
•	Criação eficiente e atualização de
receitas de preparação de amostras
•	Acesso direto a tendências para
investigar parâmetros de qualidade,
por exemplo, uma vista de tendência
combinada para resultados Blaine nos
últimos 3 meses para todas as
amostras de cimento.

Count
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Plant :

97.72

30

30

30

30

30

0.68 101.25

85.30

2.07

1.39

36.89 111.32

6.26 117.64 107.90

2.55

1.79

34.85 104.41

2.95 108.56 100.76

2.36

1.64

3.03

1.54

4.42

4.27

0.12

0.09

2.90

52.41

4.07

4.24

5.13

5.31
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QCX/AutoSampling
A solução QCX/AutoSampling oferece
uma amostragem precisa, incluindo
transporte de amostras rápido e
automatizado para o laboratório e
documentação da origem da amostra e
registro de data e hora. A forma como
as amostras são coletadas e a
frequência da amostragem elimina as
tendências ao se calcular a qualidade da
fábrica.

Benefícios do
QCX/AutoSampling
•	Correta amostragem, incluindo o local
e o registro de data e hora certos
•	Qualidade consistente de
amostragem, eliminando o
tendenciamento da amostragem
•	Tempo de produção rápido – a
amostra chega ao laboratório em
minutos
•	Informações do sistema amigáveis ao
usuário disponíveis no laboratório
•	Melhores dados de manutenção
reduzem o número de paradas e
manutenção potenciais dos
equipamentos
•	Integração perfeita a outros produtos
QCX.

“Com a solução QCX/AutoSampling, você
pode evitar a amostragem incorreta, que é
responsável por até 85% de todos os
erros de análise”

QCX/RoboLab
O líder de mercado da automação das
fábricas de cimento, a flexível solução
QCX/RoboLab inclui um pacote de
software abrangente para preparação
automática de amostras, análise de
amostras e procedimentos
automatizados QA e QC.
O software garante a QA documentada,
por exemplo, possibilitando a
preparação e análise de amostras
duplicadas e triplicadas, ou introduzindo
amostras em branco em momentos
pré-definidos.

Gerenciando a rota que as suas
amostras percorrem através dos
equipamentos de preparação de
amostras dedicados e analisadores de
controle no sistema automatizado, a
solução QCX/RoboLab oferece-lhe
praticamente uma preparação de
amostra automática e contém todos os
drivers relevantes de equipamento,
ferramentas de diagnóstico e painéis
frontais de equipamentos uniformes
informativos.

As atividades QCX/RoboLab
automatizadas incluem:
•	Coordenação e recepção de amostras
a partir do sistema QCX/
AutoSampling
•	Dosagem de amostras nas subamostras
• Caracterização de partículas
•	Preparação de amostras – pastilhas
prensadas ou pastilhas fundidas
• Análise de combustão
• Análise XRF e XRD

Benefícios do
QCX/RoboLab
•	Mínima contaminação entre amostras
através de limpeza integrada
•	Equipamentos dedicados de
preparação para amostras especiais
• Procedimentos QA/QC automatizados
• UI simples e fácil de usar
• Painéis frontais intuitivos
•	KPIs uniformes de equipamentos,
resultando em manutenção preventiva
eficiente
•	Integração perfeita para o sistema
QCX/AutoSampling e o sistema de
controle de fábrica da FLSmidth.
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Preparação de amostra de
raio X da próxima geração
Com uma gama de recursos únicos, a
FLSmidth levou a tecnologia de
preparação de amostras de raio X um
passo adiante com a máquina de
preparação de amostras Centaurus.

Preparação automatizada
de amostras pulverizadas
A premiada máquina de preparação de
amostras Centaurus da FLSmidth
consiste de um pulverizador fino e uma
prensa esférica, integrada com
componentes de dosagem e limpeza,
em um revestimento projetado para
economizar espaço e ergonômico.
O espaço total é de apenas 1 m2.

O completamente automático
Centaurus, produz pastilha prensadas a
partir de materiais granulares, como
farinha crua, clínquer, cimento,
minérios, escória e amostras de
exploração de minas para análise XRF e
XRD.

Os recursos incluem:
•	Amostra muito lenta para
contaminação de amostras
• Função apenas de prensagem
• F unção de apenas pulverização/
prensagem
• Moinho refrigerado a ar

A preparação automática de amostras
pulverizadas para análise de raio X tem
sido executada pelos sistemas QCX
desde 1978. Desde então, a FLSmidth
entregou quase 200 projetos de
automação com preparação
automatizada de amostra pulverizada.
O Centaurus oferece qualidade,
capacidade, facilidade de uso e
confiabilidade na preparação de
amostras.

•	Verificação de consistência de
pastilhas prensadas
• Gabinete de amostra de entrada.

Preparação de amostra de
pastilha fundida
Desde 1989, a FLSmidth tem fornecido
soluções confiáveis e completamente
automatizadas, oferecendo pastilhas
fundidas para análise de raio X com
amostra e fluxos precisamente pesados.
A análise de raio X tem um importante
papel no controle da qualidade e do
processo da produção de cimento. A
análise mede de forma rápida e precisa
a composição química de matérias-primas e minérios. Mas a sua análise só
será tão boa quanto a preparação da
sua amostra, que é fundamental. A
análise verdadeiramente precisa
baseia-se numa boa preparação de
amostras.
As unidades DCF8X0 da FLSmidth
preparam automaticamente pastilhas
fundidas para análise, incluindo a
dosagem, pesagem e mistura de
fundente e amostra, limpeza dos
cadinhos, assim como fusão.
Desenvolver uma tecnologia de fusão
robusta e confiável exige mecânica
ultrafina para dosagem automática com
1/10 de miligrama de precisão de peso,
assim como manuseio de objetos com
temperaturas superiores a 1000 °C.
O fato de que, por mais de 15 anos,
muitas fábricas de cimento tiveram
fusão automatizada num sistema
QCX/RoboLab como a única técnica de
preparação para análise XRF, é evidência
da robustez e confiabilidade da
tecnologia de fusão FLSmidth.

Com o DCF820, você pode fazer até
10 pastilhas por hora, e para capacidade aumentada, o DCF830, que tem
quatro muflas, pode fazer o dobro
desta quantidade.

Benefícios das unidades
DCF
•	Preparação automática custo-efetiva
de pastilhas fundidas
• Análise XRF precisa
• Reprodutibilidade ótima
•	Aumento da capacidade do
laboratório
• Acesso mais rápido aos dados
• Redução das tarefas manuais
•	Fácil manutenção de todas as
seções dos equipamentos.

A máquina DCF820 tem 3 seções
funcionalmente separadas:
•	Seção superior – mufla integrada
•	Seção média – um fluxo de alta
precisão e dosagem de amostras,
operação de estação de pesagem a
0.0001 g de níveis de precisão
•	Seção inferior – uma seção de limpeza para cadinhos “sujos” provenientes da seção de fusão.
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Blaine automatizado, tamanho de partículas e revistas de amostras

Análise blaine
consistente e rápida
A unidade AB800 completamente
automatizada executa análise blaine,
fazendo medições específicas de
superfície, rápidas e consistentes.
O analisador avalia a permeabilidade da
cama de materiais, a porosidade da qual
é definida pela massa medida e o
volume conhecido. Este procedimento
está em conformidade com o padrão
EN196.6.

Recursos do analisador AB800:
•	Podem ser calibrados para 16
materiais diferentes
•	O comissionamento inclui calibragem
e configuração de 5 materiais
diferentes
•	Pode ser equipado com uma
prateleira de amostra intercambiável,
permitindo que processe 30 amostras
por lote.
A unidade AB800 executa os seguintes
processos:
• Dosagem gravimétrica
• Pesagem
• Compressão de material

• Medição de permeabilidade
•	Cálculo de valores Blaine baseados na
calibragem e tipo de material.
Tamanho de partícula laser
O dimensionamento a laser de partícula
oferece informações detalhadas sobre a
granulometria dos produtos amostrados
em uma fábrica de cimento. Em
particular, para amostras obtidas nos
circuitos de britagem de cimento, os
dados coletados oferecem informações
importantes para se otimizar a eficiência
da britagem, com consumo de energia
em foco.

Gabinetes de amostras
O conceito de gabinete de amostra
inteligente e flexível, o Gabinete
Giratório (TTR), oferece entrada e saída
intuitiva e armazenamento de amostras
numa solução compacta, em um
pequeno espaço.
O TTR oferece todo tipo de
funcionalidade de gabinete/buffer que o
seu laboratório da fábrica de cimento
automatizado precisa. Por exemplo,
você pode configurá-lo com espaço de
armazenamento para muitos copos de
amostras ou anéis e alguns recipientes
compostos, ou, alternativamente, com
poucos copos de amostras e vários
recipientes compostos - ou qualquer
configuração no meio termo.
O TTR suporta:
•	Inserção de amostras no sistema
QCX/RoboLab
•	Entrega de porções de material
automaticamente amostrado para
preparação manual e atividades de
análise fora do sistema automatizado
•	Buffer de porções de amostras em
porções de espera
•	Posição de backup para amostras de
alta prioridade para possível repetição
de uma dada preparação/atividade de
análise
•	Armazenamento de copos de
amostras vazias ou anéis de aço
•	Compostagem de amostras coletadas
durante um turno.
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No custo, em tempo e
conforme a especificação
Gerenciamento
especializado

A FLSmidth garante que cada aspecto
do seu projeto permaneça nos trilhos.
Num projeto desafiador, capacidades
excelentes de execução de projeto
podem fazer toda a diferença. As
abrangentes capacidades da FLSmidth
para uma execução bem-sucedida do
projeto incluem as pessoas, habilidades,
experiência, processos, tecnologia e
suporte certos para garantir que os
projetos sejam entregues
consistentemente com altos padrões.

Week 0
1.1
kick
1.2 Execution work QCX/Manager
1.3 Execution work QCX/AutoSampling
1.4 Execution work QCX/RoboLab
1.4.1 Equipment arrangement drawings and layout
1.4.2 Technical clarifications
1.4.3 QCX/Robolab equipment purchase
1.4.4 Electrical and mechanical documentation
1.4.5 Project specific PLC programming incl. test
1.4.6 QCX server and client installations
1.4.7 QCX software documentation and system backup
1.4.8 Equipment manufacturing
1.4.9 Robot assembly and test
1.4.10 Final review of documentation and drawings
1.4.11 Inspection in presence of client or third party
1.4.12 Equipment ready for shipment
QCX
1.5.1 Onsite formalities
1.5.2 Equipment installation supervision
1.6.1 QCX/Manager
1.6.2 QCX/AutoSampling
1.6.3 QCX/RoboLab

Week 3

Week 8

Week 13

Week 18

Gerenciamento de projetos
Um gerente de projetos dedicado é
atribuído para coordenar todas as
atividades internas e eternas através de
todo o ciclo de vida do projeto. Esta
pessoa é o seu contato principal. Em um
estágio primário do projeto, o gerente
de projeto fornece um plano de projeto
detalhado, indicando as fases individuais
e todos os prazos principais, marcos e
reuniões de projeto.

Week 23

Week 28

Week 33

Week 38

Gerenciamento da planta
Em projetos mais complicados, um
gerente da planta é nomeado para
ajudar o gerente de projeto. Este papel
prioriza o trabalho diário para otimizar o
progresso geral, organiza tarefas no
local e organiza reuniões de projeto
para coordenar atividades em conjunto.
Equipes de execução de projeto
altamente experientes reduzem o risco,
controlam o escopo e cumprem o seu
cronograma, orçamento e parâmetros
de projeto, então você pode confiar que
o seu projeto será entregue conforme as
especificações e em tempo. A rede
mundial de escritórios também garante
o suporte local.
Normalmente, a execução do
projeto é dividida em quatro fases:
• Engenharia do sistema
• Envio e instalação
• Comissionamento e otimização
• Serviço pós-venda
Engenharia do sistema inclui
desenvolver desenhos específicos do
projeto e diagramas, configurar o
software QCX, robô e programação
PLC, e equipamentos de produção. A
engenharia é verificada por um teste de
aceitação de equipamentos.
Esta fase também inclui programação
ou configuração para se integrar com o
seu sistema existente.
Instalação é frequentemente ignorada
pelos próprios clientes, pois eles têm
experiência anterior em lidar com os
contratados locais. A FLSmidth oferece
serviços detalhados
de pré-instalação para treinar e dar
suporte ao pessoal de instalação.

Comissionamento e otimização
envolve serviços no local fornecidos pela
FLSmidth para trazer os equipamentos e
softwares entregues na operação
correta. Instalação e comissionamento
normalmente são atividades conjuntas,
com o objetivo de alcançar uma
inicialização tranquila e rápida. É
essencial que pessoal dedicado do
usuário final seja nomeado para
acompanhar essas atividades, pois eles
darão suporte ao sistema no futuro.
Dependendo da magnitude do projeto,
o comissionamento pode durar alguns
dias até vários meses.
Gestão da cadeia de suprimentos
Uma equipe de coordenadores de
logística dedicados gerencia todos os
processos de logística na cadeia de
suprimentos, assim que um pedido tiver
sido feito. Esses processos envolvem
compra, expedição, embalagem/
depósito e envio para os clientes em
todo o mundo.
Com ampla experiência em todos os
aspectos de logística e cadeia de
suprimentos, nós garantimos o
manuseio necessário de todos os tipos
de pedidos em processos logísticos
complexos. Em estreita cooperação com
o Gerenciamento de Projeto, nós
organizamos o planejamento de marcos
detalhados ao longo do projeto,
garantindo que ficamos nos trilhos e
focados na pronta entrega e satisfação
do cliente.
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Suporte e serviços ao cliente

A FLSmidth oferece uma
ampla gama de serviços
para ajudá-lo a proteger o
seu investimento no
sistema QCX, oferecendo
máxima satisfação e
eficiência do produto,
garantindo desempenho,
utilização e produtividade.
Juntamente com a
FLSmidth, você pode
definir a melhor
combinação possível de
treinamento e serviço para
preencher as suas
necessidades.

Satisfação por toda a vida

Acordo de serviçoPlantLine

Programas de treinamento

Uma nova tecnologia permite muitas
novas oportunidades, mas também
exige novas habilidades e suporte para
se ter sucesso. Para dar suporte aos
nossos clientes para alcançarem o mais
alto retorno sobre o investimento, a
FLSmidth tem inúmeros serviços. O
nosso programa de treinamento garante
o desenvolvimento de habilidades para
a sua equipe, e a FLSmidth assumirá o
trabalho se as tarefas se tornarem
complexas demais.

O acordo de serviço PlantLine consiste
de módulos, tornando possível
personalizar acordos para atender aos
seus requisitos exclusivos. Um acordo de
serviço é um investimento prudente que
dá prioridade máxima à assistência de
emergência. Você é apoiado através das
visitas de manutenção na planta e
remotamente através de uma linha
direta e pela internet. O resultado é
uma menor interrupção do sistema e
um ótimo desempenho da fábrica.

Um dos segredos do sucesso da
FLSmidth é o processo de
desenvolvimento de curso. Melhores
práticas são continuamente revisadas e
o treinamento foca no último
conhecimento e experiência, tanto na
sala de aula quanto em exercícios
práticos. Os cursos são projetados com
métodos comprovados de aprendizado
efetivo em mente, reconhecendo a
complexidade dos indivíduos e os
diferentes estilos de aprendizado.

Um acordo de serviço que inclui
manutenção regular no local e
otimização é uma forma popular e ideal
de se obter uma introdução tranquila e
segura à nova tecnologia.

Os serviços remotos da FLSmidth dão
possibilidades exclusivas para serviços a
partir de uma distância, economizando
tempo e os custos de viagem de visitas
de especialistas. Ao permitir acesso para
monitorar uma aplicação de software, é
possível avaliar problemas remotamente
e até fazer correções e otimizações. Isso
é feito online enquanto o engenheiro
do sistema ou o operador acompanham
cada passo.

Quando engenheiros de fábrica se
familiarizam com a tecnologia, os
serviços mudam naturalmente. Peças
sobressalentes, atualizações e suporte
remoto e otimização entram em foco.
Treinamento profundo e treinamento da
nova equipe garantirá que o
desenvolvimento de habilidades
contínuas inclua os mais novos recursos
e oportunidades.
Nenhuma tecnologia de ponta vive para
sempre. Para otimizar o retorno sobre
os ativos, a FLSmidth retroalimenta e
migra soluções para garantir que
equipamentos executem por tanto
tempo quanto possível e uma avaliação
da FLSmidth o ajudará a encontrar a
melhor transição possível para usar a
nova inovação.

™

Para garantir uma transferência de
conhecimento profissional através do
ciclo de vida do produto, os objetivos
do treinamento são alinhados com a
estrutura de qualificação europeia.
Consulte o Catálogo de Treinamento de
Automação da FLSmidth para mais
detalhes.

Course Sequence for Laboratory Automation Training (QCX)

Subjects

Production

QCX Base Training 1)

Equipment & Laboratory Automation

Mix Control & Optimization

Level

ECS/CemScanner
QCX Introduction
Basic
1 day
1 day

Intro

Sampling &
Laboratory
Technology
2-4 days 2)

Lab Automation Introduction
1 day

QCX/AutoSampling
User
1 day

QCX/Lab
User
1 day

Mix Control Introduction
1 day

QCX/
Robolab
User
1 day

Online
Equipment
1 day

User

Visitas de manutenção preventiva
incluem manutenção e otimização do
sistema, avaliação da manutenção
normal da fábrica e recomendações
para garantir a alta disponibilidade e
uma longa vida útil do sistema.

Cement
Production
Chemistry
2 days

Specialist

Expert

QCX Software Basic
2 days

QCX
Equipment
Operation &
Maintenance
1-5 days 3)

QCX/Laboratory
2 days

Sub-supplier
Equipment
Training 4)

Continue to
Base Training

Continue to other courses
skipping introduction level

1) Base Training for i.e. new plants or - staff.
2) Days depend on prep. methods; see course description.

Sequência do curso para treinamento de automação de laboratório

QCX/
AutoSampling
2 days

QCX/
RoboLab
2 days

QCX Robot
Programming
2 days

QCXSYS
PLC
Programming
3 days

3) ½-1 day per relevant piece of equipment.
4) See under ”Other Courses”.

QCX/
BlendExpert
- Mill 6)
2 days

QCX/
BlendExpert
- Pile 6)
2 days

QCX/
BlendDesigner 6)
1 day

QCX/
BlendExpert
- AQL
1 day

QCX/BlendExpert
Advanced
2 days

5) For stand-alone BlendDesigner this day can be hold seperately.
6) Or alternatively BlendMaster.

www.flsmidth.com/robolab
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