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Resumo  

 

A presente dissertação aborda a VITEC, máquina que facilita o manuseamento de um 

pneu no momento da sua inspeção visual inerentes aos testes de qualidade, de grande relevância 

para a indústria de fabricantes de pneumáticos, onde existe uma procura contínua por produtos 

de maior qualidade. 

Todos os outros testes de controlo e qualidade realizados a um pneu são completamente 

automáticos, sendo que o processo em estudo é o único que exige validação por parte de um 

operador, através da visão e do tato. Assim é explicado este teste ao detalhe, descrevendo as 

suas etapas e os defeitos normalmente encontrados nos pneus. 

O contexto deste trabalho surge numa tentativa de melhorar a solução existente, 

particularmente o sistema responsável por forçar a abertura de pneus no momento da inspeção 

visual, tendo como principais objetivos a integração e estudo de um sistema servopneumático, 

como alternativa à tecnologia até então utilizada, que danificava os pneus menos rijos. 

Procedeu-se ao estudo dos componentes da máquina, essencialmente elétricos e 

pneumáticos, bem como a compreensão das etapas do ciclo máquina, de forma a perceber as 

limitações que esta configuração de hardware acarreta para a eficácia da VITEC. 

Ao longo deste trabalho serão referidas as diferentes abordagens (e suas limitações) 

realizadas com a introdução do sistema servopneumático e as alterações de hardware que este 

implicou, até alcançar o resultado desejado. 

Serão ainda apresentadas algumas ferramentas informáticas implementadas, como a 

interface homem máquina, o teste Eletric Hardware Check ou o Smart Reset, num capítulo 

dedicado aos aspetos relacionados à programação. 

Por fim, é incluído um capítulo dedicado à segurança de máquinas, onde foi realizado o 

procedimento de análise de risco à VITEC, tendo em conta as exigências do sistema de 

normalização para atribuição da marcação CE. 

Com a implementação deste sistema, o objetivo foi atingido, uma vez que a VITEC 

permite agora a inspeção de pneus sem criar quaisquer danos, possuindo maior controlo sobre 

os movimentos dos eixos. 
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Improvement of a tire inspection system 

Abstract 

 

The present dissertation studies VITEC, which is a machine that makes the tire's 

handling easier, for the visual inspection operation, with an important relevance to the industry 

of pneumatic manufacturers, where there is a continuous search for products of higher quality. 

All the other control and quality tests made to the tires are completely automatic, and 

the process which has been studied is the only one which requires an operator´s validation, 

through vision and touch. Therefore, this test is fully explained, describing its steps and the 

defects usually found on tires. 

The context of this work essencially refers to an atempt for improving an existing visual 

inspection machine where there identified some problems regarding the opening of the tire at 

the momento of inspection. The main goal is to study the integration of a servo pneumatic 

system, as an alternative to the existing solution which proved not to be adequate to handle soft 

tires. 

A study of the machine components was implemented, specially the electric and 

pneumatic solutions, as well as the full undertstanding of the machine cycle, to understand this 

new hardware configuration limitations towards VITEC efficacy. 

In this work, it will be explained the different approaches (and their limitations) that 

were made with the servopneumatic system introduction, as well as the required hardware 

changes, towards the ultimate objetive. 

Some of the developed software tools, as the man-machine interface, the Electric 

Hardware Check or the Smart Reset, are explained in a chapter related to programming. 

Finally, it has been included a chapter dedicated to machinerys' safety, where it is 

explained the risk analysis procedure done to VITEC, based on the conformity to CE marking 

requirements obtention. 

With the implementation of this system, the purpose was achieved, because now VITEC 

enables the tire´s inspection without any kind of damages, having a higher control on the shafts 

movements. 
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1 Introdução              

 

 

 

O crescimento e a sustentabilidade de diversos setores industriais dependem de forma 

muito objetiva da automatização dos seus processos produtivos. De facto, a automação de 

processos produtivos não é apenas sinónimo de alargamento da cadência produtiva, mas 

também da melhoria de qualidade e o fim de certos trabalhos manuais monótonos e pesados.  

A indústria dos pneus conta com cerca de 455 fábricas por todo o mundo, tendo uma 

produção anual superior a mil milhões de pneus. 

Assim sendo, esta indústria apresenta-se como a grande consumidora de borracha 

natural à escala mundial. 

O pneu constitui o único ponto de contacto entre o veículo e o solo, normalmente numa 

superficie de poucos cm2, sendo resultado de uma produção altamente tecnológica, onde se 

procura o compromisso entre diversos fatores, geométricos e mecânicos. 

De facto, o pneu visa cumprir diversos objetivos, entre os quais: suportar esforços 

estáticos e dinâmicos; transmitir a potência do motor nas dinâmicas em curva, aceleração e 

travagem; rodar regularmente, guiando o veículo nas diferentes condições climatéricas e 

amortecendo as irregularidades da estrada; não esquecendo ainda otimizar a sua durabilidade e 

nível de desempenho. 

Como evidenciado na imagem que se segue, figura 1.1, o pneu tem origem num 

conjunto de várias telas de diferentes compostos de borracha que são enrolados em torno de um 

tambor e que de seguida são vulcanizados numa prensa sob calor e pressão onde lhe é dado o 

aspeto final. A imagem seguinte documenta precisamente estas fases de misturação (mixing), 

construção (making), vulcanização (curing) e inspeção final (control). [1] 
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Figura 1.1-Fases produtivas de um pneu 

 

Os processos de fabrico automatizados permitem obter produtos finais de maior 

qualidade e com grande uniformidade, indo ao encontro da satisfação e exigência dos clientes, 

que é cada vez maior nas dinâmicas de mercado. 

A indústria de pneus é um exemplo evidente da importância da automação no processo 

produtivo. Neste setor, a exigência do cliente final relativamente à qualidade dos pneus e à 

capacidade produtiva do fabricante, justifica que todos os anos as fábricas desta indústria 

empreendam investimentos avultados na renovação e atualização das suas linhas de produção, 

uma vez que o seu objetivo é serem cada vez mais competitivos não apenas no que diz respeito 

ao preço, mas também à qualidade e principalmente na segurança do produto final.  

É nesta perspetiva que surge o tema deste trabalho: Melhoria de um sistema de inspeção 

de pneus. Integra-se na unidade curricular de Dissertação do curso Mestrado Integrado em 

Engenharia Mecânica, ramo de Automação, da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto.  

1.1 Codificação de Pneus: 

 

É na prensa que o pneu ganha a sua forma final e é precisamente nesta fase que a 

marcação da designação dos pneus toma forma. De facto, os valores neles inscritos identificam 

uma série de caraterísticas relevantes. 
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Figura 1.2- Designação de um Pneu 

 

Observando o exemplo na figura 1.2, o valor 205 inscrito na parede lateral do pneu 

(sidewall), é relativo à largura do pneu, em milímetros. O segundo parâmetro representado, 55, 

designa a razão, em percentagem, entre a dimensão da altura da parede lateral (identificada na 

figura 1.3) e a largura do pneu. Assim no presente exemplo, a altura da parede lateral do pneu 

é 55% da sua largura. [2] [3] 

De seguida, está representada a letra R, que é uma abreviatura de “radial”, designação 

que se refere ao tipo de construção do pneu, ou seja, ao modo como as várias camadas internas 

se encontram dispostas. 

Posteriormente pode ser observada uma designação numérica, referente ao tamanho da 

jante, em polegadas, que no presente caso significa que este pneu foi concebido para uma jante 

de 16”. 

As inscrições dos pneus não se ficam por aqui, indo ainda mais longe. Assim, a 

designação seguinte, “91V” refere-se aos índices de carga e de velocidade. De facto, símbolo 

“V”, referente ao índice de velocidade, indica que a velocidade máxima a que este pneu pode 

circular é de 240 km/h, existindo, portanto, dada a diversidade de pneus, outras letras para a 

designação de limite de velocidade, como podemos verificar na tabela 1, complementada com 

a tabela A.2 do anexo A. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Velocidade Velocidade máxima permitida (km/h) 

T 190 

H 210 

V 240 

W 270 

Y 300 

Tabela 1.1-Índices de velocidades 
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Por seu lado o índice de carga, que neste caso é 91, menciona a carga máxima a que o 

pneu poderá estar sujeito. Para isso é necessário recorrer a uma tabela de conversão deste valor 

para um valor em kg, conforme a tabela A.1. 

Atualmente, o tipo de construção mais utilizado na produção de pneus para automóveis 

de passageiros é o tipo R, em que as diferentes camadas são dispostas de forma transversal 

relativamente à direção de rodagem. Entre as suas principais vantagens relativamente à 

construção diagonal, é de realçar a melhoria na aderência entre o pneu e o piso, assim como o 

aumento do conforto na condução. 

Por sua vez, a construção diagonal é mais aplicada na construção de pneus normalmente 

utilizados fora de estrada, uma vez que a disposição das telas diagonalmente à direção de 

rodagem lhes confere mais robustez e resistência a sobrecargas. 

 

 

 

Figura 1.3-Designação geométrica de um pneu 

 

 

Os pneus podem ser feitos de misturas diferentes, dependendo das exigências que são 

pretendidas. Deste modo, dentro de pneus com as mesmas caraterísticas geométricas, uns são 

desenvolvidos para o inverno, outros para o verão ou podem ainda ser mistos, daí que os 

diferentes compostos de borracha utilizados determinam a sua rigidez. 

Por sua vez, a largura é uma variável que determina a aderência e a resistência ao 

rolamento do pneu. Por exemplo, os pneus de substituição são bastante estreitos em largura, 

não podendo, por isso, ultrapassar 80 km/h. 

Assim sendo, dada a diversidade de veículos existente no mercado, é imensa a variedade 

de pneus com que nos podemos deparar.  

Uma outra variável a considerar é a relação entre a largura do pneu e a altura da parede 

lateral, que normalmente se fixa entre os 25% e 50% nos pneus designados por baixo perfil e 

acima de 50% nos mais comuns.  
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Existem também pneus visualmente iguais que podem ser construídos com mais 

camadas, de modo a garantir cargas superiores, acrescentando à sua designação a referência 

“XL”. Além disso, existem inúmeras configurações diferentes de perfil da parede lateral e do 

piso, como é visível na figura 1.4. 

 

 

 

Figura 1.4-Diferentes configurações do piso e da parede lateral 

 

1.2 Terminologia associada a um pneu 

 

Para melhor compreensão do texto que é apresentado neste relatório é importante haver 

uma boa compreensão da terminologia associada a um pneu, pelo que aqui se tenta sistematizar 

essa terminologia, baseada na legenda da Figura 1.5. 

 

 

 

Figura 1.5-Terminologia associada a um pneu 



Melhoria de um Sistema de Inspeção de Pneus 

6 

 

1- Inner Liner (tela interior)-camada de borracha de baixa permeabilidade ao ar, 

responsável por evitar que o ar que se encontra no interior o pneu pressurizado se difunda pela 

estrutura de borracha para exterior; 

2- Body Ply (tela superior) – camada superior do revestimento interior, constituída por 

fibras têxteis(nylon, poliéster,kevlar) ligadas por borracha. Esta camada é responsável por 

fornecer resistência à estrutura do pneu; 

3- Zona inferior do bead-zona onde  se estabelece a ligação entre a borracha do pneu e 

o aro de metal. 

4- Beads - aneis de arame de alta resistência envolvidos pela borracha responsáveis por 

conferir elevada rigidez na zona de contacto entre o pneu e a jante para garantir ajuste 

hermético. 

5- Sidewall - parede lateral, responsável por proteger o pneu do impacto contra guias e 

passeios presentes na estrada. 

6- Belt Package -determina em grande medida a força a que o pneu pode estar sujeito. 

Composto por fios de aço muito finos e resistentes ligados à borracha. Ao mesmo tempo é 

flexível para absorver as irregularidades da estrada. Os pneus de passageiros apresentam duas 

ou três camadas destas. 

7- Cap Ply - tela de borracha que incorpora cordas de nylon, concebida para ajudar a 

reduzir o aquecimento por fricção e a manter a forma do pneu quando roda a altas velocidades.  

8- Crown Plies ou Belts - funcionam como a base rígida de suporte para o piso. 

9- Tread (piso) - camada do pneu em contacto com a estrada, responsável por fornecer 

aderência e ao mesmo tempo resistir ao desgaste e abrasão. [5] 

 

1.3 Controlo de Qualidade 

 

Após as diversas etapas de produção todos os pneus têm que passar por testes exigentes 

que verifiquem a sua qualidade antes de poderem ser expedidos. 

Assim alguns dos testes que podemos encontrar são: 

inspeção visual: todos os pneus em todo o mundo, têm que passar por este teste, onde 

se pretende encontrar defeitos por inpeção visual ou tátil: fissuras, bolhas, preenchimento 

incompleto do molde, entre outros; 

 

teste de uniformidade: este teste é realizado apenas em pneus para mercado de 

construtores, onde se pretende medir a uniformidade do pneu: consiste em determinar a 

diferença entre centro geométrico e o centro de massa e verificar a conicidade do pneu. O teste 

é realizado à pressão de serviço, onde o pneu é forçado por uma roda de carga que simula a 

estrada. O objetivo é medir forças de reação que surgem quando o pneu é solicitado.  
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teste de geometria:  Este teste tem duas etapas distintas: 

                                 - uma primeira etapa, aplicável a todos os pneus, onde se pretende 

detetar bolhas ou depressões através de um transdutor laser. O pneu encontra-se pressurizado 

com uma pressão superior à de serviço com o objetivo de salientar os defeitos não percetíveis 

ao olho humano;  

                                 - uma segunda etapa, apenas para o mercado de origem, consiste 

na verificação da geometria dos pneus através de um laser quando sujeitos a uma pressão 

próxima da de funcionamento; 

 

teste de balanceamento: teste realizado apenas para pneus especiais do mercado de 

origem, normalmente pneus que podem estar sujeitos a altas velocidades. 

 

1.4 Fases de inspeção visual 

 

As máquinas de inspeção visual têm como função facilitar o manuseamento do pneu 

nesta fase do controlo de qualidade. 

Neste tipo de inspeção pretende-se analisar o piso e a parede interior do pneu. 

Inicialmente o operador verifica o estado do piso através de um espelho, enquanto roda o pneu 

manualmente, de forma a verificar eventuais defeitos de vulcanização. Este tipo de defeito é 

rapidamente visualizado pelo operador porque são defeitos evidentes a olho nu. Nestes casos 

os pneus com defeito são rejeitados.  

Numa segunda fase, já com o pneu a rodar mecanicamente, passa-se à visualização da 

parede interna do pneu. Para ser possivel é necessário proceder à abertura da parede interna 

pneu, de forma a permitir aceder a alguns defeitos que podem não estar tão visíveis. Para tal 

utiliza-se uma garra de abertura, e consegue-se de forma rápida verificar eventuais fissuras 

existentes na parede interior do pneu. Em simultâneo com esta verificação visual, o operador 

utiliza o tato para detetar o mesmo tipo de defeitos na parte interna do pneu que se encontra 

inacessível à inspeção visual.  

Para esta inspeção estar completa é necessário realizar esta segundo fase novamente 

depois de ter invertido a posição do pneu. 

Em caso de defeito o operador circunda a fissura com giz. Estes pneus seguem para um 

setor onde se avalia se são reaproveitáveis ou não.  

De seguida, se o operador tiver detetado rebarbas (slide) no pneu, realiza o ciclo de 

trimming, ou seja, o aparar das mesmas recorrendo a ferramentas de corte manual, enquanto o 

pneu se encontra a rodar a uma velocidade já superior. 

 

 



Melhoria de um Sistema de Inspeção de Pneus 

8 

1.5 Enquadramento do Projeto e Motivação 

 

A motivação para a realização deste projeto baseia-se na procura de uma solução por 

parte da Gislotica, que permita minimizar os danos provocados pela máquina de inspeção visual 

em pneus macios, nomeadamente a VITEC, que tem como função auxiliar o operador no 

manuseamento do pneu, integrando já as linhas de produção de vários fabricantes de pneus.  

A solução apresentada neste trabalho pretende ser transversal a qualquer pneu, uma vez 

que a máquina em questão não distingue o tipo de pneu com que está a trabalhar. 

De facto, apesar de existirem atualmente diferentes configurações da VITEC, 

particularmente no que diz respeito aos aspetos da ergonomia, o sistema responsável pela 

abertura do pneu apresenta, em todas elas, limitações sobre a força que é exercida no momento 

de proceder à abertura do pneu.  

Neste sentido, o presente projeto visa estudar uma solução que permita melhorar o 

controlo sobre a força executada na garra de abertura, considerando a substituição dos atuais 

eixos responsáveis por movimentar a garra por eixos servopneumáticos. Com esta alteração 

pretende-se conferir à máquina capacidades acrescidas, aumentando a sensibilidade e controlo 

sobre os movimentos executados com vista a minimizar ou eliminar danos nos pneus. 

A solução apresentada pretende também diminuir a intervenção humana no processo de 

inspeção, particularmente no caso dos pneus de menor rigidez, em que a máquina é desligada, 

e todo o manuseamento é realizado manualmente, afetando severamente o tempo dedicado à 

inspeção. 

 

1.6 O Projeto “Melhoria de um sistema de inspeção de Pneus”  

 

O presente projeto surgiu após a verificação de um caso pontual em que a máquina 

VITEC não estava a ser utilizada na sua plenitude em determinada fábrica que produz uma 

grande variedade de pneus de diversos tamanhos e diferentes níveis de desempenho. Trata-se 

de um cliente importante para a Gislotica e é certamente uma mais valia ir ao encontro do 

problema da fábrica em questão, adaptando a máquina ao seu tipo de produção. Ao colmatar 

este problema, a Gislotica visa a satisfação contínua do cliente e a otimização na utilização das 

máquinas já adquiridas. 

A Gislotica é uma empresa dedicada em exclusivo à construção de equipamentos para 

a indústria de pneus, tendo capacidade para projetar e fabricar equipamentos destinados a todas 

as fases da indústria de pneus (misturação, construção, vulcanização e inspeção final), bem 

como proceder à sua automação.  

Com a variedade de recursos existentes na Gislotica são projetadas soluções mecânicas, 

elétricas, e de automação, sendo também a construção e a montagem dos componentes elétricos 

e mecânicos realizado dentro de portas.  

A missão da empresa passa por projetar e construir máquinas especiais indo ao encontro 

das necessidades do cliente. A Gislotica tem a capacidade de ajustar e integrar novos 
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equipamentos aos já existentes no cliente, tornando assim a produção de pneus mais eficiente, 

de maior qualidade e com custos mais baixos.  

 

 

Figura 1.6- Vista geral das instalações da Gislotica 

 

1.7 Objetivos do Projeto 

 

O presente projeto tem como principais objetivos: 

 Analisar a máquina, seus componentes elétricos, pneumáticos e mecânicos e 

compreender os respetivos movimentos.  

 Integrar e estudar um sistema servopneumático, como alternativa à tecnologia até 

então utilizada; 

 Avaliar vantagens e inconvenientes deste sistema bem como as suas limitações; 

 Desenvolver um programa com um ciclo máquina típico:  

- Onde se permita realizar todos os movimentos necessários no momento da 

inspeção; 

- No qual seja possível integrar o sistema servopneumático; 

- Incluir um rearme inteligente (smart reset), salvaguardando a integridade da 

máquina, do operador e do pneu; 

- Implementar um teste de verificação às tubagens pneumáticas (electric 

hardware check), assegurando a correta ligação entre os elementos de 

comando e atuadores; 

 Proceder à analise e avaliação de riscos: justificar os componentes de segurança 

adotados enquadrando-os nos requisitos para a marcação CE;  
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1.8 Método seguido no Projeto  

 

No decorrer deste projeto foram executadas as seguintes etapas: 

-Estudo da máquina e os seus componentes enquadrados nos movimentos necessários ao 

ciclo; 

-Análise do hardware da máquina avaliando os componentes substituídos e os novos 

introduzidos; 

-Pesquisa de literatura técnica sobre o presente sistema servopneumático; 

-Desenvolvimento de um programa com rotinas dos eixos servopneumático para controlar 

os seus movimentos.  

-Definição como estratégia principal a deteção da posição exata do pneu através dos 

movimentos dos cilindros servocontrolados e o seu respetivo feedback; 

-Realização de diferentes modos de controlo durante o movimento dos atuadores de forma 

a encontrar o pneu. 

-Programação de um ciclo máquina para realização dos movimentos essenciais a um ciclo 

de inspeção, com integração do sistema servo pneumático, smart reset e electric 

hardware check. 

-Desenvolvimento de uma interface homem máquina, HMI;  

-Execução de uma versão atualizada do esquema pneumático; 

-Análise de riscos e adaptação dos componentes de segurança garantindo a conformidade 

com marcação CE; 

1.9 Estrutura da Dissertação 

 

A presente dissertação divide-se em 7 capítulos, sendo o primeiro uma abordagem 

introdutória ao tema da dissertação, recorrendo a alguns conceitos relacionados com o pneu e 

com as etapas da sua produção. 

No segundo capítulo, é feita uma análise a diferentes máquinas de inspeção visual, 

partindo para uma análise detalhada da VITEC, descrevendo pormenorizadamente o problema 

verificado: danificação dos pneus macios no decorrer da inspeção visual. 

No terceiro capítulo são apresentados os diferentes tipos de abordagem ao problema. 

No quarto capítulo são evidenciados alguns aspetos da programação, referentes ao ciclo 

máquina assim como a integração do smart reset, do electric hardware check e rotinas dos eixos 

servopneumáticos. Paralelamente é apresentado o desenvolvimento de uma HMI. 

No quinto capítulo, por sua vez são abordados alguns conceitos relativos à segurança, 

bem como uma análise de risco da presente máquina. 

Por fim, no sexto capítulo são destacadas as principais conclusões resultantes do 

presente projeto, sugerindo além disso abordagens para futuros trabalhos.



Melhoria de um Sistema de Inspeção de Pneus  

11 

2 Máquinas de Inspeção Visual de Pneus 

 

2.1 Exemplo de máquinas de inspeção visual 

 

Uma vez que a inspeção visual dos pneus é uma obrigatoriedade, existem naturalmente 

vários fabricantes de máquinas de inspeção. Estas podem variar conforme a posição de trabalho 

do pneu, que pode rodar em torno de um eixo vertical ou horizontal; conforme a dimensão do 

pneu, ou mesmo executarem funções secundárias como a remoção de pó ou o corte automático 

das rebarbas. 

Apesar do universo deste tipo de máquinas não ser muito grande, elas podem divergir, 

dependendo do grau de exigência aplicado à inspeção, quer ao nível da ergonomia quer ao nível 

da qualidade da inspeção obtida. 

 

 

 

Figura 2.1-Máquinas de inspeção visual 

 

Apesar das máquinas atualmente no mercado diferirem no seu projeto mecânico, o 

procedimento que realizam para consumar a abertura e permitirem as inspeções são em si muito 

semelhantes. De facto, compreendem diversas características transversais a todas as máquinas, 

nomeadamente: 
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-O pneu roda em torno de um eixo imaginário devido a dois rolos motores que 

suportam o pneu; 

-Quando o pneu se encontra no interior da máquina, são iniciados dois 

movimentos simétricos para se proceder à abertura do pneu em ambas as faces. Este 

garante a posição de equilíbrio do pneu que até então se encontrava apenas apoiado sobre 

os rolos; (figura 2.1) 

-As máquinas possuem uma luz para facilitar a visualização por parte do operador; 

  

Figura 2.2-VITEC 

 

A VITEC faz parte deste grupo de máquinas de inspeção, contudo difere em alguns 

aspetos: 

-O pneu chega à posição de trabalho sem manuseamento pelo operador; 

-O pneu encontra-se inclinado com intuito de melhorar o campo de visão do 

operador, que é o interior do pneu; 

-Para além disso, permite rodar o pneu manualmente, uma vez que, antes do ciclo 

ser iniciado, o pneu está situado sobre rolos que o permitem rodar com baixo esforço para 

o operador, sendo assim uma mais valia para a inspeção; 

 -A posição de serviço do operador assim como a disposição dos eixos 

responsáveis pela abertura, facilitam um contacto mais amplo com o pneu, a nível visual 

e tátil, contribuindo para o rigor do procedimento de inspeção; 

-Possui leitor de código de barras, bem como um espelho para ajudar na 

visualização do piso; 

-Realiza dois ciclos para permitir uma inspeção mais completa. Este fator não é 

necessariamente uma desvantagem, mas sim uma garantia de superiores critérios de 

exigência; 
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A Vitec, como acima mencionada, apresenta desde logo uma configuração que facilita 

o manuseamento do pneu pelo operador. No entanto a Gislotica tem vindo a apurar a sua 

ergonomia, realizando alterações de melhoria, passando esta máquina a designar-se Vitec 

Ergonómica. Efetivamente esta versão da máquina permite um ajuste à altura de cada operador, 

assim como os sensores trocam de funções dependendo se o operador é esquerdino ou destro. 

Também esta configuração representa uma mais valia no mercado, uma vez que a 

indústria tem procurado soluções para melhorar as condições de trabalho dos operadores. 

As máquinas até agora mencionadas são concebidas para trabalhar com pneus entre 12” 

e 22”. Contudo existem outras que foram desenvolvidas para facilitar a inspeção de pneus de 

dimensões muito superiores, como é o caso dos pneus agrícolas. De facto estes pneus podem 

ter uma massa superior a 500kg e por isso a configuração da máquina é naturalmente diferente, 

adaptada a diferentes exigências de inspeção. Ou seja, não existe nomeadamente a exigência de 

forçar a abertura do pneu e, portanto, trata-se de máquinas com menos movimentos. (figura 2.3) 

 

 

 

 

Figura 2.3-Máquina de inspeção de pneu pesado 
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2.2 A VITEC 

 

Sendo a VITEC uma máquina que facilita o manuseamento dos pneus na inspeção visual 

e tátil do pneu, verifica-se que esta realiza movimentos de natureza distinta: rotativos, angulares 

e lineares, assegurados pelos seus componentes mecânicos. Os mais relevantes, que interagem 

diretamente com o pneu são: 

 os dedos (finger), 

 braço (frame),  

 mesa (table),  

 garra de abertura e  

 os rolos,  

sendo que os movimentos dos quatro primeiros se devem exclusivamente a 

atuadores lineares pneumáticos, e o movimento rotativo dos rolos é assegurado por 

um motorredutor.  

Efetivamente, o braço e os dedos são componentes que se encontram em contacto 

permanente, através dos seus rolos como mostrado na figura 2.4, com a parede lateral exterior 

e o piso do pneu respetivamente, e têm como função suportar e posicionar o pneu.  

 

Rolos do Braço

Braço

Rolos dos Dedos

Dedos

 

Figura 2.4-Componentes da VITEC 

De facto, a máquina começa por receber o pneu proveniente de um tapete transportador, 

estando para isso numa posição específica que se ajusta à receção do pneu: o braço encontra-se 

inclinado numa posição de 135º relativamente à mesa que se encontra na horizontal. 
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Os dedos, por sua vez, encontram-se numa posição angular superior a 90º relativamente 

ao braço. Deste modo assegura o apoio correto do pneu na chegada à máquina, evitando que 

este ressalte, salvaguardando a segurança do operador.  

 

Figura 2.5-Chegada do pneu à máquina 

 

O procedimento seguinte passa por colocar o pneu na sua posição de trabalho, mais 

próxima e ergonómica para o operador realizar a tarefa de visualização. De modo a que o pneu 

alcance esta posição, é necessário que o braço realize um movimento angular ascendente como 

demostrado na figura 2.6, ficando próximo da vertical. Este movimento é executado devido a 

um atuador pneumático linear, comandado por uma electroválvula, ilustrada no ponto 6 da 

figura 2.10. 

 

Figura 2.6-Movimento de articulação do braço 
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Uma vez alcançada esta posição, o operador executa a primeira fase de inspeção, que 

consiste em fazer rodar livremente o pneu, como descrito anteriormente, sobre os rolos dos 

dedos e do braço. Estes rolos, por sua vez, são essenciais para se poder rodar o pneu sem que 

exista uma força elevada de fricção entre o pneu e a máquina, como sugere a figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7-Rotação manual do pneu 

 

Terminada esta etapa, a VITEC evoluirá para uma posição em que se vai processar a 

próxima fase de inspeção. Para isso, os dedos executam um movimento angular descendente 

como ilustrado na figura 2.8, comandado por uma electroválvula. 

 

Rolos

Sensor de mão

 

Figura 2.8-Movimento de descida dos dedos 
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Nesta fase, o piso do pneu deixa de estar em contacto com os dedos, passando a estar 

em contacto com um novo componente mecânico: os rolos. Ao contrário dos rolos dos dedos e 

braços, estes são acionados por um motorredutor, controlado por um variador de frequência, 

como abordado no ponto 2.3.5. A sua superfície é rugosa de forma a aumentar o atrito com o 

pneu, evitando que este escorregue. 

Em todos os passos descritos até ao momento, a garra de abertura encontra-se na sua 

posição de repouso (home position). Este componente, que será responsável por forçar a 

abertura da parede lateral, é posicionado através de dois atuadores pneumáticos lineares que a 

fazem realizar movimentos verticais e horizontais, identificados na figura 2.9. 

 

Garra de abertura

Sistema de 
Guiamento 

 

Figura 2.9-Componentes da VITEC: sistema de guiamento e garra de abertura 

 

O sistema de guiamento que permite a movimentação da garra encontra-se rigidamente 

ligado ao braço o que faz com que a garra acompanhe as posições e movimentos executados 

pelo braço. 

De seguida, de forma automática, a garra executa um movimento horizontal, 

posicionando-se no interior do pneu. Só depois é que se dá início ao movimento descendente 

da garra, ao encontro do bead, sendo este realizado em baixa pressão.  

Após a deteção do bead, que é identificada por um sinal proveniente de um pressostato, 

como veremos mais detalhadamente, é que se procede à abertura do pneu, fazendo deslocar a 

garra num movimento de recuo horizontal, movimento também em baixa pressão. 

 Todos estes movimentos da garra de abertura são executados com o pneu a rodar a 

baixa velocidade, sendo que a partir do momento em que abertura do pneu é atingida e mantida, 

é que a máquina faz rodar o pneu a uma velocidade superior.  
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Uma vez atingido o tempo de inspeção, o controlador da máquina, ordena a paragem 

dos rolos. Após esta paragem, a mesa executa um movimento ascendente através de um atuador 

linear pneumático, também controlado por uma electroválvula, visível no ponto 2 da figura 

2.10, permitindo ao operador rodar o pneu para que se proceda à inspeção da outra face.  

 

 Componentes pneumáticos 

 

Como já referido, os movimentos acima descritos só podem ser realizados porque existe 

uma unidade de comando que age sobre os atuadores, que neste caso é um terminal de válvulas 

MPA, com vista a um menor atravancamento e melhor organização. 

Assim, o ar proveniente da rede chega ao terminal de válvulas após passar por uma 

unidade de tratamento de ar, onde é ajustada a pressão que se pretende a jusante desta, através 

de uma válvula redutora de pressão. Em seguida existe uma válvula de corte de atuação manual 

e outra de atuação elétrica. 

O terminal de válvulas é constituído por electroválvulas, válvulas manométricas, pontos 

de alimentação e válvulas OU. 

A utilização das válvulas OU tem como função permitir aos dois eixos realizar dois 

tipos de movimento: movimento em baixa pressão, para a deteção do bead (no movimento 

vertical) e abertura da parede lateral (no movimento horizontal), e o movimento a alta pressão 

relativo aos restantes movimentos onde não existe o problema de danos no pneu por excesso de 

força. 

 

 

Figura 2.10-Terminal de válvulas MPA 
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1-Terminal de válvulas MPA 

2- Electroválvula pneumática 5/2 com retorno pneumático, que controla os movimentos da 

mesa 

3- Electroválvula pneumática 5/2 com retorno pneumático  

4- Electroválvula pneumática 5/2 com retorno pneumático 

5- Electroválvula pneumática 5/2 com retorno pneumático 

6- Electroválvula pneumática 5/3, centro aberto pressurizado que controla o braço (a) 

7-Espaço preparado para receber uma nova válvula 

8- Alimentação adicional a todas as válvulas que se encontram ao seu lado direito 

9- Electroválvula 5/3 de centro fechado, atuada eletricamente com assistência pneumática, de 

retorno por mola. Controla o avanço ou recuo do cilindro horizontal 

10-Electroválvula 3/2, com assistência pneumática de retorno pneumática. Atua sobre o travão 

da haste do cilindro horizontal (b) 

11- Electroválvula 5/3 de centro fechado, atuada eletricamente com assistência pneumática, de 

retorno por mola. Controla o avanço ou recuo do cilindro vertical 

12- Electroválvula 3/2, com assistência pneumática de retorno pneumática. Atua sobre o travão 

da haste do cilindro vertical (b) 

13-Válvulas redutoras de pressão 

14-Alimentação à linha de assistência pneumática do terminal  

 

(a) A escolha desta válvula de centro aberto deve-se ao facto de que, em caso de 

paragem não controlada, se consiga movimentar manualmente do braço. Isto seria impossível 

se se tratasse de uma válvula de centro fechado, que impossibilitaria qualquer movimento pois 

as câmaras do cilindro ficariam pressurizadas.  

(b) Estas válvulas são responsáveis por fornecer ar à câmara dos atuadores dos 

travões, no momento em que os eixos iniciam o movimento de forma a destravar as hastes dos 

cilindros. Em caso de falta de ar, as hastes dos cilindros são bloqueadas pelos travões.   

 

2.3 Quadro elétrico 

 

Como já mencionado, o terminal de válvulas consiste na interface entre o controlo dos 

movimentos pneumáticos e os sinais elétricos provenientes da interface de I/O, do sistema de 

comando. Neste sentido, passaremos a explicar os componentes que se encontram no interior 

do quadro, assim como a forma como eles se interligam para a obtenção dos movimentos já 

mencionados. 
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Figura 2.11-Quadro elétrico 

 

O presente quadro elétrico apresenta os seus componentes distribuídos de forma bem 

organizada.  

Podemos encontrar os seguintes componentes: 

 Interface I/O 

 Variador de frequência 

 Controlador (PLC ou IPC (Industrial PC)) 

 Rede de campo (FielBus): Profinet e Profibus  

 Dispositivos de comando de contactos elétricos: contactores, interruptores, relês; 

 Dispositivos de proteção: Disjuntores, disjuntores diferenciais, relés de segurança, 

disjuntores motores, disjuntores eletrónicos. 

 Fonte de alimentação; 

 Bornes de conexão ao exterior; 
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2.3.7 Interface I/O 

 

O Simatic ET 200S é um componente que estabelece a comunicação entre os 

dispositivos de campo, como sensores ou eletroválvulas, através da receção ou envio de sinais 

elétricos de baixa tensão. A comunicação deste dispositivo com o controlador realiza-se através 

de um módulo de comunicação profibus/DP. 

Trata-se de um dispositivo altamente modular, pelo que permite a qualquer momento a 

integração de mais uma carta de I/O; 

 

1 2
3

4 5 6
3

6

 

Figura 2.12-Interface de I/O 

 

1-Cabo Profibus 

2-Simatic ET 200S 

3-PM-E DC 24V 

4-Carta de Comunicação RS232 

5-Cartas de sinais de entrada (Input)  

6-Cartas de sinais de saída (Output) 

 

O componente número três tem como função alimentar todas as cartas que se encontram 

inseridas à sua direita, uma vez que a ET 200S não tem como função fornecer energia. 

A colocação de uma segunda carta deste tipo tem como função alimentar apenas um 

conjunto de cartas específicas, dado que só se pretende energizar estas cartas quando os 
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requisitos de segurança se encontram cumpridos, assim como deixar de as alimentar quando 

existe uma paragem de emergência. 

A este segundo grupo de cartas estão associados os sinais para as electroválvulas 

pneumáticas. De facto, quando o sistema de segurança é ativado e estas cartas são desligadas, 

o primeiro grupo de cartas, associado à receção dos sinais dos sensores, continua em 

funcionamento. Deste modo, este sistema permite manter a monitorização dos sensores e ao 

mesmo tempo garante que todos os movimentos ficaram inativos, aumentando com isso o nível 

de segurança.  

 

2.3.1 Rede de Campo 

 

A integração de redes de campo com vista a conectar o controlador aos periféricos, 

permite a obtenção de um sistema descentralizado, facilitando interação flexível e organizada 

entre os vários componentes. 

 

 

Figura 2.13-Rede de campo da VITEC com o sistema servopneumático integrado 

 

A comunicação entre os diferentes componentes de hardware é realizada por duas redes 

distintas: 

A rede profinet, que liga PLC-HMI. A utilização desta rede deve-se ao facto de a HMI 

utilizada apenas suportar este modo de comunicação. 

A rede profibus, rapidamente visível através do seu cabo roxo, responsável por conectar 

o PLC à interface de I/O e ao variador de frequência, sob um suporte físico RS-485 e com um 

protocolo de comunicação mestre/escravo. 
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2.3.5 Variador de frequência 

 

 

Figura 2.14-Variador de frequência  

 

Podemos ainda encontrar no interior do quadro elétrico um variador de frequência, 

responsável pelo controlo de velocidade do motorredutor, atuando sobre a frequência de 

alimentação das bobines, e acionando os rolos que fazem rodar o pneu. Além disso, tem a 

capacidade de monitorizar a temperatura do motor e estimar a sua velocidade. [6] 

O variador de frequência é constituído por:  

 uma unidade de controlo, responsável pelo controlo e comunicação do hardware com 

o PLC; 

 uma unidade de potência, responsável por fornecer a corrente às bobines do 

motorredutor; 

 um dissipador de calor; 

 

2.3.2 Controlador 

 

O controlador instalado é um autómato programável da marca Siemens do modelo 

Simatic S7-300, que permite criar estruturas descentralizadas através dos seus modos de 

comunicação. 
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Figura 2.15-PLC-Simatic S7-300 

 

Principais características do Simatic S7-300: 

 Robusto e compacto; 

 Interface que permite rapidamente visualizar o estado do controlador; 

 Processador CPU 315-2 PN/DP com capacidade de efetuar 0,05ms/1000 instruções; 

 Permite comunicação profinet e profibus; 

 

2.3.8 Fonte de alimentação não-interruptível: SITOP UPS 500S 

 

 

Figura 2.16-Sitop e disjuntores eletrónicos 

 

A UPS, (Uninterruptible Power Supplie),  é uma fonte de alimentação não-interruptível 

fornece uma tensão 24V DC nos seus terminais de saída, responsável por alimentar a HMI, e o 

PLC, disponibilizando energia durante determinado período de tempo após eventual falha de 

energia. Este componente funciona ainda como um reservatório de energia capaz absorver 

oscilações da rede. Com a integração da UPS no quadro elétrico conseguimos proteger algum 

hardware industrial mais sensível, visto que ela envia sinais aos diversos componentes para que 

encerrem de acordo com os seus procedimentos, evitando assim que estes fiquem danificados. 
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2.3.9 Disjuntor eletrónico 

 

 

Figura 2.17-Disjuntor eletrónico 

 

A integração deste disjuntor no presente quadro elétrico deve-se à necessidade de 

proteger alguns componentes de controlo (HMI, PLC, IPC) caso exista um curto-circuito ou 

uma sobrecarga. Este disjuntor foi concebido para aplicações de 24V DC. Com este tipo de 

disjuntor nós temos a capacidade de estabelecer a corrente de sobrecarga para cada canal, 

conforme ilustrado na imagem 2.17. Além disso este componente possibilita a inicialização 

remota através de um sinal elétrico bem como permite ainda gerar um sinal de feedback que 

indica o estado do módulo, possibilitando ao controlador (IPC ou PLC) gerir este componente. 

 

2.3.6 Transformador e fonte de alimentação 

 

O transformador que se encontra ligado a apenas uma das fases da alimentação do 

quadro elétrico da VITEC tem como função converter a tensão AC 230V que chega aos seus 

terminais em DC 24V. Assim passamos a ter no interior do quadro elétrico uma alimentação de 

baixa tensão adequado a fornecer a corrente elétrica aos componentes de comando (IPC, PLC, 

leitor de código de barras, UPS) 

 

2.3.3 Componentes Circuito de Potência 

 

Alguns dos componentes que podemos encontrar no circuito de potência são 

responsáveis por estabelecer a conexão entre o circuito de comando e o de potência, como é o 

caso dos contactores. 
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1 2 3 4 5 6 7

 

Figura 2.18-Componentes presentes no circuito de potência 

 

1-contactor do motor; 

2-disjuntor do motor com proteção térmica e magnética;  

3-contactores do movimento sobe/desce; 

4- disjuntor do motor do movimento sobe/desce com proteção térmica e magnética; 

5- disjuntores do equipamento de refrigeração; 

6- disjuntor diferencial; 

7- disjuntor de luzes; 

 

2.3.4 Segurança 

 

No quadro elétrico podemos ainda encontrar um relé de segurança responsável por 

condicionar a potência disponível na máquina em conformidade com a diretiva máquina. Assim 

quando surge uma paragem não controlada o relé atua diretamente sobre os contactores do 

motor e sobre a válvula de corte geral do ar que se encontra na unidade de tratamento de ar. 

Uma vez que o relé utilizado possui duas malhas de segurança, quando uma delas é aberta as 

saídas do relé são desativadas. 

 

2.3.10. Relé de interface 

 

A utilização deste relé tem como objetivo comunicar com a máquina anterior de forma 

a pedir um novo pneu. 
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A bobine do relé recebe um sinal proveniente de uma carta DO e através dos seus dois 

contactos normalmente inversores possibilita a adaptação à logica do transportador. 

 

 

Figura 2.19-Relé de interface com o transportador 

 

2.4 Danificação de Pneus na Inspeção  

 

Como já mencionado anteriormente a VITEC, é uma máquina concebida para ajudar o 

operador no manuseamento do pneu no momento da inspeção visual. Para tal no decorrer do 

ciclo máquina esta executa dois movimentos críticos, responsáveis pelo posicionamento da 

garra na deteção do pneu (movimento vertical descendente) e abertura deste (movimento 

horizontal recuo). 

 

 

Figura 2.20-Identificação dos movimentos de deteção e abertura do pneu 

 

 Assim, na realização destes movimentos, a força disponibilizada pelos atuadores pode 

ser exagerada e como consequência, pode danificar o pneu. 
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Uma vez que o controlo sobre a força que os cilindros disponibilizam é efetuado por 

duas válvulas manométricas redutoras de pressão atuadas manualmente e integradas no 

barramento de válvulas MPA, a força é definida uma vez e não mais alterada. 

Consequentemente a força disponível pelos atuadores é igual quer se trate de um pneu de baixa 

ou de elevada rigidez. No entanto para pneus com diferentes níveis de rigidez a força exercida 

não pode ser a mesma, sob pena de a força exercida nos pneus mais macios originar 

deformações exageradas que os danificam e nos pneus mais rígidos não chegar a deformar 

suficientemente o pneu para permitir a inspeção.  

Tendo em conta que podem chegar a estas máquinas sucessivamente pneus com 

propriedades muito heterogéneas, não é viável que se esteja constantemente a alterar o valor 

ajustado previamente na válvula, de forma a controlar a força disponível pelo atuador, ajustando 

a mesma ao pneu que se encontra a ser inspecionado. Assim sendo o valor definido na válvula 

apenas se adequa a uma parte dos pneus produzidos. 

As VITEC’s instaladas anteriormente têm uma configuração de hardware com vista a 

minimizar os danos que o excesso de força possa provocar, apresentando para isso um 

pressostato ligado à camara do cilindro vertical, com o intuito de detetar se a garra de abertura 

encontrou o bead no seu movimento descendente. O sinal elétrico é gerado quando a pressão 

no interior desta câmara cai para valores de pressão próximo 1 bar. Isto significa que a força 

que a haste do cilindro está a exercer é igual à força de contacto reativa que o pneu está a exercer 

sobre este.  

 

 

Figura 2.21-Pressostato 

 

Após o sinal elétrico ser gerado e interpretado pelo controlador, este envia um sinal que 

visa acionar o travão mecânico associado à haste do atuador terminando assim o movimento do 

cilindro vertical. 

No entanto, a metodologia anteriormente descrita de utilização de um pressostato não 

se mostra eficaz para pneus de baixa rigidez. Isto porque nestes casos a força exercida pelo 

conjunto da massa da garra de abertura e do cilindro horizontal, adicionada à força 

disponibilizada pelo atuador, já excede o valor adequado. Deste modo, quando o equilíbrio de 
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forças é encontrado e o sinal do pressostato é ativado, a parede lateral do pneu já se encontra 

demasiado deformada conferindo ao pneu um aspeto oval, como demonstrado na figura 2.22. 

 

 

Figura 2.22-Demonstração da deformação excessiva atingida após o movimento vertical 

 

Paralelamente, encontramos um problema semelhante no eixo horizontal, quando 

estamos perante pneus muito macios ou de baixa rigidez o excesso de força disponibilizada 

pelo cilindro danifica o pneu.  

 

 

 

Figura 2.23-Demonstração do excesso de força exercido no pneu 

 

Com o intuito de aumentar a gama de pneus que possam ser inspecionados com a 

VITEC com a presente configuração, a Gislotica integrou um sensor de proximidade no corpo 

do cilindro horizontal. O sinal deste sensor é gerado quando o êmbolo ferromagnético do 

cilindro se aproxima. Assim sendo, com a integração deste sensor consegue definir a máxima 

distância com que a garra se desloca na horizontal e, por consequência, a máxima abertura do 

pneu. 
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Figura 2.24-Sensor indutivo responsável por limitar a abertura máxima dos pneus macios 

 

Porém dada a diversidade de pneus com diferentes configurações de sidewall, esta 

solução acaba por não garantir que a abertura seja constante para todos os pneus.  

 

 

Figura 2.25-Diferentes configurações da parede lateral 

 

Além disso a solução apresentada pode não permitir a continuação do ciclo máquina 

para uma próxima transição, uma vez que na presença de pneus mais rígidos o atuador pode 

não ter força disponível suficiente para impor que a abertura da parede seja igual à distância 

máxima do recuo da haste.  

Para evitar que o controlador (PLC) fique a aguardar pelo sinal proveniente do sensor e 

que pode nem sequer ser ativado, existe uma instrução paralela de um temporizador que é 

iniciado no momento que o eixo principia o seu movimento de recuo. É precisamente esta 

instrução que é responsável pela transição para a próxima etapa do ciclo máquina. 
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Efetivamente todo o hardware introduzido na VITEC para limitar os danos nos pneus 

(nomeadamente sensor de proximidade no movimento horizontal e o pressostato no movimento 

vertical) apresentam limitações em ambos os movimentos quanto à diversidade de pneus que a 

máquina pode inspecionar, mais concretamente no caso dos pneus macios.  

Em seguida em apresentado um diagrama de fluxo que visa demonstrar as diferentes 

etapas que ocorrem no procedimento de abertura de um pneu. 

 

Eixo vertical inicia o seu movimento de descida

Deteção de baixa pressão 

pelo pressostato

Equilíbrio de 

forças 

Bloquei da haste do cilindro vertical

Eixo horizontal inicia o seu 

movimento de recuo

Pneu macios Pneus mais rijos

A abertura máxima 

do sidewall  é 

atingida

(previamente 

definida) 

Cilindro não 

disponibiliza força 

suficiente para ser 

atingida a posição 

máxima

Time out

Nos pneus mais macios 

o equilíbrio ocorre para 

uma deformação 

excessiva do pneu

Atuação do sensor 

indutivo

Bloqueio da haste do 

cilindro horizontal

Pneus com diferentes 

configurações de 

sidewall

Abertura não é 

constante para todos 

os pneus
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3   Abordagens ao Problema 

 

Como verificado anteriormente, o sistema responsável pela abertura dos pneus 

apresenta uma eficácia questionável no que diz respeito ao controlo da força exercida. De forma 

a dar resposta a estas limitações, estudou-se um novo sistema que pudesse conferir maior 

controlo sobre as forças realizadas durante estes movimentos. 

Assim a solução passou pela aquisição de um sistema servopneumático capaz de realizar 

um controlo em malha fechada, quer em força, quer em posição. 

Apesar de um sistema servoelétrico permitir um controlo mais rigoroso, quer em força 

quer em posição, a escolha por um sistema servopneumático deveu-se a: 

 ser um sistema mais robusto, mais suscetível a resistir a vibrações; 

 ter menor atravancamento; 

 ser um sistema mais económico que a correspondente solução elétrica; 

 ter uma repetibilidade adequada (na gama do décimo de milímetro); 

 as forças e cursos disponibilizados adequam-se aos movimentos que se 

pretendem ver realizados; 

 

a) b)
 

Figura 3.1- a) deteção do bead  b)  deteção da parede lateral 

      

A abordagem ao problema consistiu no desenvolvimento de um sistema capaz de detetar 

a posição em que se encontra o bead no movimento vertical e a posição da parede lateral no 

movimento de recuo horizontal, como visível na figura 3.1. Esta deteção parte de uma posição 
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zero (transversal a um grande número de pneus) definida pela máquina, que pretende posicionar 

a garra no interior do pneu e eliminar qualquer colisão com este antes dos movimentos acima 

referidos.  

Com a deteção destes dois componentes do pneu, através deste sistema 

servopneumático, obteve-se rapidamente a informação sobre a localização espacial do pneu. 

Com estes dados pode-se comandar o cilindro, responsável pelo movimento de abertura, de 

modo a este se deslocar em controlo de posição após deteção da parede lateral, garantindo assim 

uma abertura igual para todos os pneus. 

3.1 O Sistema Servopneumático 

 

O hardware do proposto sistema servopneumático é constituído por: 

 

 um terminal CPX com: 

 dois controladores de eixos: CPX-CMAX   

 módulo de comunicação: CPX-FB33;  

 um cilindro de duplo efeito com codificador linear: DNCI-32-180-P-A (cilindro 

horizontal);  

 um cilindro de duplo efeito com codificador linear: DNCI-32-200-P-A (cilindro 

vertical);  

 duas válvulas direcionais proporcionais: VPWP-6-L-5-Q-10-E-F 

 duas interfaces de sensores CASM (conecta atuadores pneumáticos com sistemas de 

medição analógicos/incrementais a um controlador de posição CPX-CMAX) [7] 

 

 

 

Figura 3.2 Imagem ilustrativa da conexão entre os diferentes componentes do eixo servopneumático 
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3.1.1 O Terminal CPX 

 

Com o intuito de reduzir a cablagem, recorre-se a um periférico elétrico, o terminal 

CPX, que permite agrupar num único corpo módulos I/O, digitais ou analógicos, bem como 

ainda nós de comunicação. Além disso, permite acoplar um terminal de válvulas pneumáticas. 

Pelo que toda a informação relativa aos movimentos dos atuadores pneumáticos é direcionada 

a um único nó da rede. 

Este terminal permite a integração de módulos com capacidade de processamento de 

informação, como é o caso dos controladores de eixos CPX-CMAX (ver figura 3.3). Assim 

estes módulos permitem controlar e tomar decisões independentemente do controlador 

principal, conseguindo assim ter um controlo descentralizado. 

 

 

Figura 3.3-Terminal dos controladores CPX-CMAX 

 

3.1.2 Módulo de Comunicação- Profinet M12 cpx-fb33 

 

 

Figura 3.4-Módulo de comunicação Profinet M12 CPX-FB33 

 

 O bloco representado na figura 3.4 é o órgão responsável por estabelecer a comunicação 

entre os controladores de eixos e o controlador principal (PLC), sendo assim um dos 

nós da rede de campo (fieldbus).  
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 Este módulo, para além de estabelecer a comunicação do terminal, é ainda responsável 

por fornecer alimentação a todos os elementos contidos no terminal elétrico. 

 Tem capacidade de apresentar (através de leds) o diagnóstico do terminal CPX, bem 

como a informação inerente ao estado da comunicação entre os nós da rede. 

 Permite elevada transmissão de dados, 100 Mbit/s. 

 Este módulo estabelece a comunicação através de um protocolo profinet com base na 

tecnologia Ethernet e TCP/IP. 

 

3.1.3 Controlador de eixos CPX-CMAX:  

 

 

Figura 3.5--Módulo de comunicação Profinet M12 CPX-FB33  

 

 Capacidade de realizar controlo em posição, ou em força (por diferencial de pressão); 

 Permite em controlo de posição assegurar um erro inferior a +/- 0,2mm; 

 Em controlo de força permite atingir até 5% do setpoint; 

 Controlador com uma estrutura em cascata: P-P-PI; 

 Índice de proteção elétrica: IP65; 

 Controlo de movimento de massa entre 2 a 150kg na vertical e 2 a 450 kg na horizontal; 

 Capacidade de controlo de velocidade até 3 m/s; 

 Fácil configuração de parâmetros através do software FCT da Festo; 

 Reconhece automaticamente os componentes a si conectados: válvula VPWP, interface 

de sensor CASM ou atuador [8] 

 

 

3.1.4 Válvulas Direcionais Proporcionais: 

 

Cada uma destas válvulas recebe a ação de controlo proveniente de um controlador que 

neste caso é um CPX-CMAX que comunica com o controlador de nível superior (PLC) através 

do módulo de comunicação.  
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Figura 3.6-Válvula direcional proporcional VPWP 

 

 Válvula direcional proporcional 5/3; 

 Caudal nominal 700 l/min;  

 De atuação elétrica; 

 Totalmente digital, trabalhando a alta frequência; 

 De centro fechado com recobrimento negativo; 

 Permite a monitorização da pressão das câmaras dos atuadores a que se encontra ligada, 

através de transdutores de pressão; 

 Capacidade para realizar autodiagnóstico: exemplo deteção de falta de pressão da rede. 

[9] 

3.1.5 Festo Configuration Tool -(FCT) 

 

O FCT é uma ferramenta informática que permite configurar diretamente parâmetros 

relativos ao controlador de eixo, CPX-CMAX. Desta forma é possível evitar definir estes 

parâmetros através do controlador principal, que tornaria o processo bem mais complexo: 

Como exemplo de alguns dos parâmetros definidos pelo FCT pode-se enumerar: 

definição de velocidades e acelerações máximas que o sistema pode atingir em controlo de 

posição, assim como a parametrização da rampa de força que se pretende atingir em controlo 

de força.  

Com a interface do software é possível visualizar o estado dos bit responsáveis pelo 

movimento do sistema enquanto este decorre. Esta capacidade permite ao programador 

verificar se a informação proveniente do controlador se encontra correta. No entanto é também 

possível realizar este movimento em modo manual (posição ou força) sem necessidade de 

programar a sequência de bit a serem trocados pelos controladores para que se realize o 

movimento.  
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Figura 3.7-Interface do Festo Configuration Tool 

 Com base no reconhecimento dos componentes do sistema, o FCT permite realizar um 

teste de autoidentificação onde são definidas velocidades e acelerações máximas que os eixos 

podem realizar tendo em conta as massas a mover e a pressão da rede. 

Este programa fornece um diagnóstico completo, indicando erros bem como parâmetros 

relacionados com a manutenção: números de horas de utilização, números de km percorridos, 

entre outros. Fornece além disso ferramentas gráficas que representam a evolução de algumas 

grandezas no decorrer nos movimentos, nomeadamente força, aceleração, velocidade, posição 

e pressão. 

 

3.1.6 Integração do Sistema Servopneumático  

 

Com a integração deste sistema passa a existir mais um nó na rede profinet, para além 

do PLC e da HMI, que é o nó de comunicação do terminal CPX (PLC-HMI-CPX) 

Por sua vez os componentes do sistema servopneumático encontram-se interligados 

através de uma rede CAN com um protocolo Festo. 

O presente sistema implica a substituição dos atuadores existentes assim como todos os 

outros componentes a eles associados. 

O terminal de válvulas MPA até então utilizado mantém-se inalterado, de forma a 

garantir a continuidade dos outros movimentos presentes no ciclo de inspeção, sendo que as 

válvulas anteriormente utilizadas para a movimentação dos eixos se encontram desligados dos 

atuadores a partir deste momento.  
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Terminal válvulas MPA

Terminal cpx

Sistema Servopneumático

CAN

 

Figura 3.8--Interligação dos componentes de controlo com os componentes pneumáticos 

 

 

3.2 Abordagem em Controlo de Força 

 

Foi iniciado o estudo por uma abordagem em controlo de força. Assim, foram 

deslocados os eixos horizontal e vertical, responsáveis pela abertura, até estes encontrarem uma 

força de oposição igual a um setpoint previamente definido. A escolha deste valor de força foi 

considerada tendo em conta os pneus menos rígidos, de forma a garantir que o equilíbrio de 

força era atingido sem deformar excessivamente o pneu. Deste modo pretende-se garantir que 

o valor de força seja aplicável a qualquer pneu sem implicação de dano para os mesmos. 
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Atuador

Sistema servopneumático

Controlo de Força

Setpoint Força
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CPX CMAX
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Figura 3.9-Diagrama em modo de controlo de força 

 

Na fase de teste foi possível verificar que: 

-por vezes o setpoint é atingido antes mesmo dos eixos iniciarem o seu movimento. Este 

fenómeno ocorre devido ao atrito estático proveniente do sistema de guiamento e dos 

vedantes dos cilindros que equilibram o setpoint de força. (cf. linha f1 e f2 da figura 

3.10) 

-com valores de setpoints ligeiramente superiores (cf. linha f3 da figura 3.10) pretende-

se garantir que o problema acima mencionado seja resolvido e deste modo assegurar 

que os eixos entram em movimento. Contudo ocorreram situações em que a força é 

atingida antes de a garra entrar em contacto com o pneu.  

 

Assim, esta hipótese de solução de controlo em força foi considerada não viável para o 

objetivo pretendido uma vez que apresentava uma repetibilidade baixa, comprometendo a 

eficácia da máquina.  

 

f3

f2

f1

 

Figura 3.10-Ilustração dos diferentes setpoint de força utilizada 
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3.3 Abordagem em Controlo de Posição sucedido de Controlo de Força: 

 

Uma vez que na abordagem anterior foi verificado o problema do atrito estático e 

consequentemente os eixos não se deslocavam para valores de setpoint de força que garantiam 

não danificarem o pneu, foi empreendida a opção de conjugação dos dois tipos de controlo, 

posição e força, nos movimentos de deteção do pneu, com o intuito de detetar o bead e a parede 

lateral em controlo de força. 

Assim, foi desenvolvido um programa em que o movimento dos eixos se iniciava em 

controlo de posição, uma vez que neste modo de controlo o sistema disponibiliza a força 

necessária para alcançar o setpoint de posição, ultrapassando deste modo o problema do atrito 

estático. Deste modo, deu-se uma referência para que os eixos se começassem a movimentar e 

a partir do momento em que existiu um feedback de movimentação do eixo, foi forçado o 

respetivo controlador a comutar para controlo de força. (figura 3.11) 

Por outro lado, dada a capacidade do sistema realizar uma trajetória, atingindo 

sucessivamente diferentes valores de posição sem que os eixos parassem em cada ponto, 

promoveu-se o desacelerar do sistema para uma velocidade muito reduzida e de seguida 

comutar para controlo de força.  

Contudo, após alguns testes verificou-se que o controlador de eixos não permitia a 

comutação de controlo no decorrer do movimento uma vez que surgiam erros, o sistema entrava 

em conflito, pelo que estas estratégias se revelaram inviáveis. 

 

Po
si

çã
o

Fo
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a

 

Figura 3.11-Controlo de posição sucedido de controlo de força 
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3.4 Abordagem em Controlo de Posição com Leitura Instantânea da Força 

 

Dada a impossibilidade de comutar o tipo de controlo, posição ou força, enquanto os 

atuadores se encontram em movimento optou-se por: movimentar os eixos em controlo de 

posição e, paralelamente, monitorizar a cada instante a força que está a ser disponibilizada pelo 

atuador. 

Isto porque o sistema instalado permite que o controlador de eixos realize um controlo 

em posição e mesmo tempo forneça ao controlador principal (PLC) o valor da força instantânea 

disponibilizada a ser presente no decorrer do movimento do eixo. 

A estratégia para proceder à abertura do pneu manteve-se, ou seja, foi procurado 

identificar a posição em que se encontra o bead no movimento vertical, e a posição da parede 

lateral no movimento de recuo horizontal.  

O método passa agora por enviar os eixos para uma posição próxima da máxima que 

estes podem atingir, garantindo com isso que encontramos forçosamente o bead no caso vertical 

ou parede lateral no caso horizontal. 

Contudo, o objetivo é nunca atingir essa posição, uma vez que danificaria o pneu que 

se encontra a ser inspecionado. Assim, para que isso não chegue a acontecer, forçamos a 

paragem do eixo através do envio de um comando por parte do controlador principal ao 

controlador dos eixos, no momento em que obtemos feedback de que a força atingiu o valor 

anteriormente definido no controlador principal. Consideramos este valor de força aceitável 

para que a garra entre em contacto com o pneu sem o deformar excessivamente. 

 

Sistema servopneumático

PLC

Setpoint de 
Posição

Força 
instantânea

Setpoint de 
força

Controlador de 
eixos:
Cmax

VPWP Atuador

Stop

 

Figura 3.12-Ilustração do processo de controlo de posição com leitura instantânea da força 

 

Com esta abordagem passamos a ter mais algum controlo dos eixos através do PLC, até 

porque será ele o responsável por identificar se o pneu já foi alcançado.  

Assim sendo para a viabilização desta metodologia definimos as seguintes etapas:  
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1-Procedimento de deteção do bead e da parede lateral  

 

Após a garra se movimentar para a posição zero (avançado) (cf. figura C.1), é iniciado 

o movimento descendente do eixo vertical que se encontra em controlo de posição. 

Paralelamente a este movimento, o controlador de nível superior está a receber através da rede 

de campo a leitura da força instantânea a que o cilindro vertical está sujeito. É com esta 

informação que o controlador realiza a lógica da deteção do bead, enviando uma ordem de 

paragem do movimento para o controlador do respetivo eixo. 

 

   

Figura 3.13-Deteção do bead 

 

Apesar do sistema ter alguma inércia, o princípio de funcionamento da válvula VPWP 

permite que se tenha uma paragem do movimento dos eixos quase instantânea. Desta forma, é 

garantido que a paragem do atuador se deve em grande parte à contra força atingida pela 

pressurização da câmara do cilindro, até então despressurizada, e não a um aumento da força 

reativa proveniente da deformação do pneu.  

Após a deteção do bead é realizado um movimento ascendente de um curso fixo para 

uma posição relativa à anteriormente atingida (para um ponto de não contacto com o bead) (cf. 

figura C.3). Este passo tornou-se necessário para viabilizar a metodologia da leitura instantânea 

da força. De facto, caso fosse realizado o movimento de recuo horizontal sem esta etapa, a força 

de atrito proveniente do contato dos rolamentos da garra induziria o controlador em erro, 

forçando o eixo a parar na posição errada. Isto porque o valor de força a ser atingida pelo sistema 

neste movimento seria alcançado antes de a garra entrar em contacto com o pneu.  

Assim, só após o movimento ascendente mencionado ter terminado é que se inicia o 

movimento de recuo horizontal, para proceder à deteção da parede lateral, sendo o 

procedimento em tudo semelhante ao da deteção como o movimento vertical do bead (cf. figura 

C.4). 
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Figura 3.14-Deteção do bead e da parede lateral 

Após a conclusão do movimento horizontal, a garra de abertura encontra-se em contacto 

com a parede lateral, mas não com o bead. Assim, é necessário forçar o eixo vertical a realizar 

um deslocamento relativo, mas de sentido contrário ao último efetuado por este, garantindo 

assim que a garra está agora em contacto com as duas partes do pneu, como representado na 

figura 3.14.  Com esta etapa, para além de se garantir o posicionamento correto da garra para 

se proceder à abertura do pneu, está-se também a criar as condições necessárias para que a força 

de contato pneu-rolos garanta a rotação do pneu, quando acionados os rolos motorizados. 

 
 
2- Procedimento de abertura do pneu 

 

Só neste momento é que se inicia a abertura do pneu, com o eixo horizontal a executar 

um movimento de recuo relativo à posição anteriormente atingida. 

A abertura do pneu é, deste modo, transversal a qualquer tipo de pneu garantindo assim 

uniformidade no campo de visão do operador. O deslocamento é definido tendo em 

consideração a abertura máxima que os pneus menos rígidos podem suportar sem que se 

danifiquem. 

 

 

Figura 3.15-Abertura do pneu 



Melhoria de um Sistema de Inspeção de Pneus  

45 

3-Procedimento após a fase de abertura do pneu 

 

Após a abertura do pneu os rolos são acionados para realizar a rotação do pneu e assim 

dá-se início efetivo à fase de inspeção da parte interior do pneu. 

Assim, após o ciclo de inspeção ter terminado, a garra realiza um movimento de avanço 

na horizontal libertando o pneu. Posteriormente os eixos executam um procedimento de 

afastamento em relação ao pneu, que consiste na combinação de um movimento ascendente 

vertical e de um movimento de recuo horizontal, pretendendo-se com esta etapa que a garra 

alcance uma posição de não conflito com o pneu. Estes dois últimos movimentos são 

executados em simultâneo, de forma a agilizar o ciclo máquina. 

Por fim dá-se a elevação da mesa permitindo ao operador rodar o pneu para que a 

inspeção se repita na face interna oposta. 
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4 Automatização da VITEC 

 

4.1 O Tia Portal 

 

Para se proceder à programação do controlador principal, recorreu-se ao software Tia 

Portal, que é uma nova geração de software do fabricante Siemens direcionado para a 

automação industrial. 

O Tia Portal integra várias ferramentas até então dissociadas, tais como SIMATIC STEP 

7, SIMATIC WinCC, SINAMICS StartDrive. 

Antes desta nova geração de software , recorria-se ao SIMATIC STEP 7, para se 

proceder à programação de controladores, que permitia ainda configurar, testar e diagnosticar. 

Por sua vez, utilizava-se o SIMATIC HMI para programar todas as interfaces homem 

máquina, desde os ecrãs mais simples até aos mais elaborados com funcionalidades avançadas 

como o SCADA. 

Por fim, ainda se utilizava uma terceira aplicação informática, o SINAMICS StartDrive, 

na parametrização dos drives nas aplicações de controlo de movimento.  

 

 

Figura 4.1-TIA Portal 

 

Deste modo, a opção pela utilização da plataforma TIA Portal foi muito conveniente, 

dado que contém um conjunto de ferramentas que permite programar e integrar os diferentes 

dispositivos que fazem parte do sistema em desenvolvimento. 
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Além disso, este software permite desenhar, do ponto de vista virtual, as redes de 

comunicação entre os diferentes elementos de hardware do sistema, bem como associar os 

respetivos protocolos de comunicação.  

Como é normal em todo o software de programação, o Tia Portal contém quatro 

linguagens de programação: diagrama de contactos (ladder), texto estruturado (ST), blocos de 

funções e grafcet sendo que no desenvolvimento do projeto foram utilizadas as duas primeiras.  

Deste modo, o programa foi desenvolvido tendo em conta a norma IEC 61131-3, de 

forma a construir um programa baseado nas melhores práticas de engenharia de software para 

sistemas de controlo discreto em tempo real. 

Assim, recorreu-se aos POU’s (Program Organization Units), que consistem em 

funções, blocos funcionais e programas, permitindo desenvolver as rotinas dentro da filosofia 

direcionada a objetos, e com isso a obtenção de um programa estruturado e modularizado, mais 

flexível e hierarquizado. 

Deste modo, as rotinas foram desenvolvidas a partir de diferentes elementos de 

software, nomeadamente funções e blocos funcionais intercalados, capazes de trocar dados 

entre si através de conexões de software, como ilustrado na seguinte imagem: 

 

 

Figura 4.2-Blocos e conexões de software 

 

OB: organization block  

São blocos já existentes no software e têm como função facilitar a estruturação e 

organização do programa, como por exemplo os OB Main. Algumas tarefas por eles executadas 

são a inicialização do sistema e o processamento cíclico do programa. 

Os OB’s formam a interface entre o sistema operativo e o programa desenvolvido.  

 

FB: function block 

São ferramentas que também permitem obter um programa estruturado e organizado 

hierarquicamente, com a possibilidade de ser replicado e, portanto, economizam tempo 

investido na programação, simplificando o desenvolvimento do programa de funções 

recorrentes. 

São blocos que, para além de permitirem o desenvolvimento de rotinas, possuem a 

capacidade de armazenamento de dados. Assim, os dados que se encontram numa instância 
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associada ao bloco podem ser alterados no decorrer do algoritmo, sendo mantidos depois do 

fim da execução da rotina, persistindo entre uma execução e outra. 

 

DB: data block 

São instrumentos de programação unicamente de armazenamento, de dados globais e 

por isso qualquer dos blocos acima referenciados têm acesso a esta base de dados. 

FC: função (function) 

São ferramentas concebidas para desenvolver rotinas, não possuindo persistência, uma 

vez que há a perda de dados no fim da execução. 

Normalmente, são aplicadas em programas de maior complexidade, como é o caso de 

cálculos matemáticos. 

No desenvolvimento do software foram utilizados diversos blocos dentro das classes 

acima mencionadas, como documentado na imagem. 

Assim, nos blocos de organização fornecidos pelo software, utilizou-se o bloco Main e 

o bloco complete restart, sendo este último responsável por definir em que etapa é iniciado o 

ciclo máquina.  

 

 

Figura 4.3-Diferentes POU’s utilizados 

 

Seguindo a estruturação apresentada em cima, foram desenvolvidos 4 blocos 

funcionais (FB), de acordo com seus atributos e características. Deste modo, dentro desta 

classe desenvolveram-se:  
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 os blocos dos eixos servopneumáticos, vertical e horizontal. A escolha 

desta ferramenta fica a dever-se à facilidade com que nos permite 

desenvolver todas as rotinas ligadas aos eixos e replicá-las, isto porque, 

apesar do hardware ser ligeiramente diferente devido ao curso de um dos 

atuadores ser superior, todos os aspetos direcionados à programação são 

semelhantes. Quando se recorre a esta ferramenta de programação, é 

desenvolvida de forma automática uma instância, que armazena as 

variáveis alteradas no decorrer do algoritmo, que não são mais do que 

DB: blocos de dados.  

 o bloco do electric hardware check, bem como o bloco que tomou a 

designação de controlo, ou seja, o bloco que contém a rotina principal. 

Todos estes blocos têm associados uma respetiva base de dados. 

Para que se conseguisse desenvolver um ciclo máquina em todo semelhante aos que as 

outras VITEC têm implementado, foi necessário desenvolver rotinas essenciais para a 

colocação em funcionamento do motorredutor. Como já mencionado no capítulo 2, o controlo 

deste motorredutor deve-se ao variador de frequência, daí a programação ser direcionada ao 

variador. 

Nesta programação em específico, optou-se por uma function, significando isto que o 

bloco não tem uma instância ligada a ele onde armazena as variáveis alteradas no decorrer da 

rotina. Esta escolha teve em consideração o facto de o TIA Portal já apresentar de raiz nas 

suas bibliotecas alguns blocos DB desenvolvidos para os seus elementos de hardware e neste 

caso o variador ser do fabricante Siemens. Este bloco DB contém na sua estrutura todas as 

variáveis essenciais ao controlo do movimento e troca de informação entre PLC e variador, 

estando representado na figura 4.4 pelo TLG_MotorRotação. 

 

Figura 4.4-Organização da base de dados das variáveis associadas ao motor 

Este bloco está organizado dentro de uma estrutura que agrupa as variáveis como 

inputs e outputs do bloco, que são precisamente os inputs e outputs do PLC nesta 

comunicação. Dentro de cada grupo é possível encontrar variáveis do tipo estrutura que 

contêm bits de controlo (nas variáveis de output) e de status (nas variáveis de input), bem 

como variáveis tipo inteiro que monitorizam a velocidade do variador.  
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Assim sendo, foi apenas necessário desenvolver num bloco function uma sequência de 

instruções com base nestas variáveis já existentes, para comandar o variador. Estas variáveis 

encontram-se num bloco de dados globais e podem ser alteradas no decorrer do algoritmo 

desenvolvido na função. 

Tarefas de automação complexas podem ser mais facilmente manipuladas e geridas, 

dividindo-as em pequenas subtarefas, que consistem num conjunto de funções tecnológicas de 

objetivos específicos e que podem ser reutilizadas. Estas subtarefas estão representadas no 

programa do utilizador por blocos sendo cada uma secção independente, como evidenciado na 

figura 4.5. 

 

 

 

Figura 4.5-Forma de organizar os blocos 

 

De facto, estruturar o programa desta forma oferece diversas vantagens, entre elas: 

 facilita a programação de ciclos máquina mais extensos. 

 possibilita posteriores integrações de blocos com rotinas. 

 permite que as secções individuais do programa possam ser padronizadas e usadas 

repetidamente com mudança apenas dos parâmetros. 

 permite localizar mais facilmente eventuais erros, associando-os aos respetivos blocos  

 oferece a possibilidade de selecionar o bloco com a informação que se pretende enviar 

para o PLC no momento da programação, uma vez que a rotina se encontra 

fragmentada. 

 

Como resultado das considerações até agora expostas e tendo em conta todos os 

pormenores essenciais para a construção de um programa direcionado a objetos, organizamos 

o nosso programa conforme ilustrado na figura 4.6.  
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Figura 4.6-Forma como os diferentes blocos interagem no decorrer do ciclo máquina 

 

Main: 

Bloco de controlo, (em linguagem LAD); 

Bloco do eixo vertical, (em linguagem ST); 

Bloco do eixo horizontal, (em linguagem ST); 

Bloco do motor (em linguagem ST); 

 

4.2 Ciclo Máquina 

 

O ciclo máquina desenvolvido tem início na etapa 9000, como se pode visualizar no 

grafcet que se segue na imagem.  

Daqui o ciclo pode avançar por dois caminhos distintos, dependendo do estado em que 

se encontram os eixos. Assim, se os eixos não se encontrarem referenciados, o ciclo progride 

para a etapa 9001, na qual se iniciará a referenciação dos eixos horizontal e vertical, chamando 

para isso as respetivas rotinas, que se encontram no interior do bloco. Após a referenciação, o 

ciclo progride para a etapa 9100, onde não é executada nenhuma ação, como se pode verificar 

na figura 4.7. 

Estando os eixos já referenciados e a limpeza da flag já executada, o ciclo seleciona o 

outro caminho, procedendo à realização do smart reset. 

Estas primeiras etapas servem para colocar a máquina no estado funcional. 
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Após os eixos atingirem a posição de home position , o relé (referido na secção 2.3.10) 

envia um sinal ao transportador para deixar cair mais um pneu. 

 

9000

9100 9001

90029110

9120

0

10

iniciar rotina de Reset do eixo 
horizontal+

subida do braço

iniciar rotina de reset do eixo 
vertical

limpar variáveis

Erros corregidos

transição ascendente do botão rearme

executar 1º movimento dos 
eixos

iniciar referenciamento eixo 
horizontal+

subida do braço

iniciar referenciamento eixo 
vertical

eixo vertical não referenciado ou 
eixo horizontal não referenciado

eixo horizontal referenciado

eixo vertical referenciadorotina de reset eixo horizontal executada

rotina de reset eixo vertical executada

20  descer a mesa

eixo vertical e horizontal referenciados

conclusão dos movimentos para as posições 01

Inicio

Reset Timer

descer os dedos

 

Figura 4.7-Grafcet ciclo máquina 

 

Assim, o ciclo transita da etapa 20 para a 30 por ordem do operador, em que é executado 

o movimento de avanço do braço e descida da mesa, ficando o pneu numa posição adequada 

para a inspeção, que terá inicio à ordem do operador. 

De seguida, os dedos atingem a posição de recuo e o ciclo progride até à etapa 70, onde 

o pneu passa a estar apoiado nos rolos. Nesta fase do ciclo, são executadas duas ordens: 

 ligar o motorredutor a velocidade reduzida e, 

 simultaneamente inicializar o conjunto de movimentos dos eixos 

servopneumáticos, sendo o primeiro deles o avanço do eixo horizontal. 
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Até à etapa 130, estes movimentos continuam a ser executados individualmente, de 

forma a realizar o procedimento de deteção e de abertura do pneu. 

A partir do momento em que se garante a abertura do pneu, o ciclo transita para a 

etapa 130, em que é ativado o motorredutor, e consequentemente o pneu, a rodar a uma 

velocidade superior, ao mesmo tempo que é ativado um temporizador que define o tempo de 

inspeção. Nesta fase do ciclo máquina, existe a possibilidade de o operador solicitar uma 

paragem, desligando o motorredutor e o temporizador. Quando o operador quer fazer avançar 

o ciclo, é novamente ligado o motor e o temporizador retoma a contagem do ponto de 

paragem.  

130

131 140

150

160

limpar timer de inspeção e 
desligar motor

executar 5º movimento 
horizontal

executar 5º movimento 
vertical

transição descendente botão de 
mão esquerda

 motor parado e transição ascendente do 
botão de mão direita

 5º movimento horizontal completo

fim de inspeção

132

fim de Pausa de inspeção

 Pausa de inspeção

170
executar 1º movimento dos 

eixos

 5º movimento vertical completo

180
descida do braço e subida da 

mesa

 1º movimento horizontal e vertical 
concluido

190

 o braço atinge a posição de recuado e a 
mesa atinge a posição ascendente

Etapa 30

habilitar timer de inspeção

 

Figura 4.8-Continuação Grafcet ciclo máquina 

 

Uma vez terminado o tempo de inspeção, o ciclo encontra-se na etapa 140, onde se força 

o motor a parar. Nesta fase, a garra continua a executar a abertura do pneu, por isso, só após 

ordem específica do operador é que são realizados os movimentos de afastamento da garra. Este 

procedimento visa garantir a segurança e integridade física do operador, uma vez que este 
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necessita de aproximar as mãos dos sensores capacitivo e, portanto, assegurando que as mãos 

se encontram fora do pneu.  

De seguida os eixos deslocam-se novamente até à posição de home position, em que a 

garra se encontra fora do pneu. 

 Como cada pneu tem de ser inspecionado duas vezes, o operador tem de o rodar 

manualmente no fim de cada inspeção e, de forma a facilitar este manuseamento, força-se o 

braço a recuar e a mesa a subir.  Após a ordem do operador para repetir o ciclo, o braço retoma 

a sua posição ascendente e a mesa a sua posição de recuo, repetindo-se posteriormente o 

procedimento descrito entre as etapas 30 e 190.  

Depois de concluída a segunda inspeção e após a retirada do pneu inspecionado, o ciclo 

retoma a etapa 20, aguardado a chegada de um novo pneu. 

 

Detalhes sobres a construção dos blocos dos eixos: 

 

Dada a complexidade da programação dos eixos, optou-se por desenvolver as rotinas 

essenciais à movimentação dos eixos em subblocos independentes do ciclo principal.  

Para isso desenvolveu-se uma função bloco (function block) capaz de organizar e 

distribuir as rotinas necessárias aos eixos, para além de permitir armazenar todas as variáveis 

essenciais inerentes aos ciclos dos eixos numa instância associada à função. 

Para a construção destes blocos recorreu-se unicamente a literatura associada ao sistema 

servopneumático, uma vez que até ao momento a Festo só dispunha de algumas destas rotinas 

para autómatos Beckhoff e não para o software Siemens, nomeadamente TIA portal ou Step 7. 

 

 
Figura 4.9-Designação dos bytes utilizados na comunicação PLC-CPX. 

 

Inicialmente, foi necessário compreender a informação contida nos bytes que são 

trocados entre PLC e o CPX e como se encontra organizada, figura 4.9, sendo que se verificou 

que na comunicação entre o PLC e CPX são enviados 8 bytes para o envio de ordens para os 

eixos e são rececionados 8 bytes que indicam o estado em que se encontram os eixos. 

Considerou-se também essencial identificar o significado de cada bit presente em cada 

grupo de 8 bytes para a construção das rotinas dos eixos. 
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Como resultado desta análise, conclui-se que a estruturação da informação é igual quer 

no envio (ordens enviadas para o CPX) quer na receção (feedback do estado dos eixos): os 

primeiros 3 bytes contêm toda a informação essencial para habilitar e controlar os eixos. É 

nestes bytes que se define realizar um movimento em controlo de força ou posição. O byte 4 

contém a informação do setvalue referente à velocidade ou taxa de força que pretendemos ter 

na realização do movimento caso se esteja em controlo de posição ou força, respetivamente. 

Por fim, os últimos 4 bytes (byte 5,6,7,8) são exclusivos para a informação do setpoint de 

posição ou força que pretendemos atingir. 

Após se terem definido as variáveis de leitura (input) e as variáveis de escrita (output) 

do bloco, armazenadas na respetiva instância, obteve-se a seguinte representação do bloco:  

 

 

Figura 4.10-Estrutura dos blocos dos eixos 

 

De facto, a visualização do bloco nesta configuração permite ligar rapidamente as zonas 

de memória do PLC acedidas no momento da comunicação com o CPX. Assim, os dados de 

input do bloco, que são efetivamente os input do PLC nessa comunicação, correspondem aos 

output do CPX.   

Relativamente aos output do bloco, aplica-se a lógica inversa. 

Assim, após a construção das rotinas associadas a um eixo pode-se replicar as vezes que 

se pretender e deste modo as variáveis utilizadas nas rotinas desenvolvidas são também 

replicadas. Desta forma obtêm-se dois blocos rigorosamente iguais, mas a informação contida 

nos blocos é arquivada em diferentes endereçamentos. (figura 4.11) 
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Figura 4.11-Estrutura das variáveis dos blocos nas instâncias respetivas 

 

A estratégia de construção das rotinas sobre FB revela-se particularmente útil quando 

se pretende desenvolver um subprograma que contém exatamente a mesma estrutura. Isto 

porque basta replicar a FB até então desenvolvida. Assim obtêm-se dois blocos exatamente 

iguais, quer ao nível de variáveis utilizadas quer ao nível de rotinas, mas com endereçamento 

diferente. Isto significa que quando as rotinas contidas no interior destes blocos são realizadas 

e por consequência o valor das variáveis que são alteradas no decorrer de uma rotina, são 

guardadas numa instância associada àquele bloco. [10] 

Assim, os blocos desenvolvidos contêm a estrutura representada na seguinte imagem: 

Inputs

Outputs

Rotina para realizar referenciamento

Rotina de Reset do eixo

Rotina para Habilitar o eixo

Rotina do controlo sobres a 
movimentação do eixo

Rotina para limpar o bit de deteção de 
erro

 

Figura 4.12-Ilustração das rotinas contidas no interior de cada bloco 
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Podemos verificar que as rotinas contidas nestes blocos se tratam de cinco grafcet’s 

escravos, constituídos por etapas e transições, responsáveis por realizar um conjunto de 

instruções para executarem os diferentes procedimentos essenciais à movimentação do eixo. 

O bloco encontra-se organizado da seguinte forma: 

 bits de input: procedimento relativo ao processamento dos bits de entrada;  

 sequência responsável por habilitar o eixo; 

 etapas essenciais à realização do referenciamento do eixo; 

 conjunto de instruções para fazer movimentar os eixos; 

 rotina de reset do eixo; 

 rotina de limpeza do bit de reconhecimento de erro; 

 bits de output: procedimento relativo ao processamento dos bits de saída;  

No decorrer da construção das rotinas foi necessário aceder a cada bit individualmente, 

contudo, como estes  se encontram contidos em conjuntos de 8 bits, em bytes,  desta forma não 

se consegue aceder a estes individualmente quer na leitura quer na escrita, uma vez que o 

programa não permite esse acesso. 

Assim, foi necessário transferir cada byte para uma variável do tipo estrutura com o 

mesmo tamanho, conseguindo assim estruturar a mesma informação numa forma mais acessível  

para o programador. Esta transferência consistia em copiar bit a bit contido no byte para essa 

variável. Deste modo para cada byte de entrada existe uma variável com o mesmo tamanho e a 

mesma informação, porque a ordem dos bit é mantida. Encontram-se individualizados. Com 

esta solução conseguesse aceder a cada bit, sendo agora permitido pelo TIA portal neste tipo de 

variaveis.(estrutura de bits ) 

Procedimento este realizado apenas para os 3 primeiros bytes: status bytes (in_scon, 

in_spos,in_sdir). 

7 6 5 4 3 2 1 0

Byte: In_Spos

0

1

2

3

4

5

6

7

Struct: SCON

8

...

15

LSB

HSB

 

Figura 4.13-Conversão de byte para uma struct 
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Como se está a trocar a informação entre dois elementos de hardware de diferentes 

fabricantes, PLC da Siemens e sistema servopneumático da Festo, a ordem dos bytes referentes 

ao set point de posição ou força são distintos. (LSB e MSB) 

Daí a necessidade de manipular a disposição destes 4 bytes que chegam ao PLC pelo 

CPX, copiando para uma variável a estrutura de bytes, que é temporária e separando a 

informação em conjunto de bytes. 

Como agora já se consegue aceder a cada byte individualemente, já é possível 

reposicioná-los para que a informação seja igual nos dois intervenientes da comunicação. 

Copia-se a informação bit a bit desta nova estrutura, para uma nova variável, 

reagrupando os bytes novamente.Assim esta variável  tem um tamanho de 32 bit, uma DWord, 

e é do tipo Dint (duplo inteiro). Após se obter a informação organizada desta forma, o Tia Portal 

já tem ferramentas para converter esta variável para o tipo real. 

 

Byte5 Byte6 Byte7 Byte8

Dword: In_primary_ActuaValue

Struct:   tmp_In_PrimaryValue 

Byte8Byte7Byte6Byte5

Byte8 Byte7 Byte5Byte6

Struct:_In_PrimaryValue

DINT: Ins_primary_ActuaValue

REAL

1

2

3

4

5

 

Figura 4.14-Estrategia utilizada na manipulação da informação proveniente do CPX 
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Rotina para habilitar os eixos servopneumáticos 

 

Tal como na maioria dos elementos de hardware, é necessário executar uma rotina para 

habilitar os eixos. No presente caso, esta habilitação consiste na troca de bits entre o PLC e o 

CPX de forma sequencial, em que o eixo fica num estado preparado para realizar determinado 

movimento, que pode ser a trajetória de reset, referenciamento, ou mesmo a execução de 

movimentos para abertura do pneu. Esta rotina é condição necessária para qualquer movimento 

do eixos. 

 

 

Rotina para realizar a referenciação  

 

Na rotina de referenciação, procede-se a uma sequência de instruções, de modo a levar 

os eixos para a sua posição de zero absoluto, essencial para fazer movimentar os eixos. É 

necessário recorrer a esta rotina sempre que os eixos perdem a informação sobre a sua 

referência, situação que normalmente ocorre após falha de energia. 

 

2000

2010

Habilitar bit para iniciar 
referenciamento 

 Referenciamento Realizado 

9001

9002

Iniciar Referenciamento eixo 
horizontal:

Etapa:=2000, Bloco Horizontal

Iniciar Referenciamento eixo 
Vertical

Etapa:=2000, Bloco Vertical

Eixo Horizontal Referenciado

Eixo Vertical Referenciado

2000

2010

Habilitar bit para iniciar 
Referenciamento 

 Referenciamento Realizado 

Bloco Horizontal

Bloco Vertical
 

Figura 4.15-Grafcet do referenciamento dos eixos 

 

Estas duas rotinas são normalmente executas nos instantes de inicialização da máquina 

e, em condições normais de funcionamento, não há a necessidade de recorrer a elas novamente. 
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Rotina de controlo sobre a Movimentação dos eixos  

 

Para que os eixos executem a trajetória necessária para proceder à abertura do pneu, 

desenvolveu-se uma outra rotina, que é chamada vinte vezes em cada ciclo de inspeção e por 

isso mesmo a sua integração dentro dos blocos dos eixos permite condensar em muito todo o 

algoritmo de programação, reduzindo assim o número de linhas de código. 

No momento em que o grafcet principal força a execução da rotina de movimentação 

dos eixos, são simultaneamente carregados os valores de posição e de força, que serão 

necessários para a execução do movimento. 

Estes valores, que são enviados para os eixos, não são mais alterados até o ciclo 

principal progredir até à etapa seguinte, ou seja até aqueles setpoints serem atingidos. 

Assim, como demostrado na figura 4.16, a rotina começa por forçar o eixo a estar em 

controlo de posição e só após assegurar que esta condição foi garantida é que o ciclo transita 

para etapa seguinte, que irá iniciar o movimento. 

 

100

101

102

Habilitar Bits:
De controlo de posição; 

Iniciar Movimento

 Eixo encontra-se em controlo de 
posição 

 Eixo encontra-se em movimento 

101

 Controlo de posição com 
leitura instantânea da força 

 Eixo encontra-se em movimento  
e  Setpoint de força atingido 

105

106

 Iniciar Movimento 

 Movimentar a posição 

 Eixo encontra-se em movimento 

103  Desabilitar o eixo 

 Eixo desabilitado 

104  Habilitar eixo 

 Eixo habilitado 

 Posição atingida 

107

  

Figura 4.16-Grafcet da rotina responsável por fazer movimentar os eixos 
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Dependendo de se pretender um controlo de posição ou um controlo de posição com 

leitura instantânea da força, esta informação será guardada numa variável auxiliar do bloco, que 

será responsável por definir qual o caminho a progredir pelo grafcet de movimentação dos 

eixos. 

Assim se estiver perante um controlo de posição, o ciclo principal só é retomado quando 

a posição é atingida. 

Por sua vez, nas fases de deteção do pneu, (onde é necessário comparar a força 

instantânea disponível pelo atuador com um setpoint de força previamente carregado) após ter 

sido atingido um valor de força igual ou superior à força definida, é enviado um bit pelo CPX 

para o controlador, que força a paragem instantânea do eixo, isto é, desabilitando o eixo. Depois 

de ser garantido que o eixo parou, é novamente habilitado e assim este está novamente 

preparado para realizar o movimento seguinte.  

Relativamente à rotina de reset do eixo e à rotina para limpar o bit de deteção do erro, 

estas foram abordadas no tópico do Smart Reset.  

4.3 HMI 

 

Recorreu-se a uma HMI Siemens KTP600 Basic color PN no desenvolvimento da 

interface responsável por controlar e monitorizar os aspetos mais relevantes do funcionamento 

da máquina. Apesar de não ser o modelo normalmente utilizado na Vitec, era o componente 

que se encontrava instalado na máquina. 

Posto isto, procedeu-se à programação utilizando o software TIA Portal, dadas as suas 

caraterísticas e potencialidades já enumeradas anteriormente. De facto, e apesar deste elemento 

de hardware se tratar de um modelo básico, nesta programação procede-se ao envio dos dados 

para o PLC que se encontra conectado por Profinet à HMI, sem necessidade de recorrer a uma 

ligação por computador. 

Assim, desenvolveu-se uma interface Homem-Máquina de utilização bastante intuitiva 

com o objetivo de simplificar a navegação entre ecrãs. 

A integração deste órgão de hardware no sistema teve em conta diversos objetivos. 

Pode-se mencionar, nomeadamente: 

 a extração rápida e intuitiva de informação relevante para os seus utilizadores, 

quer se tratem de operadores, técnicos de manutenção ou de instalação, 

  possibilidade de interação com a máquina por parte dos utilizadores, 

permitindo, por exemplo selecionar o modo de funcionamento da mesma (modo 

manual ou automático). Além disso, pretendeu-se obter uma interface que 

permitisse alterar diretamente alguns parâmetros do ciclo máquina, sem recurso 

à edição do programa por parte de um computador.  
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Figura 4.17-HMI 

 

 Designação: KTP600 Basic color PN 

 Ecrã: 5.7'' TFT display, 320 x 240 pixel, 256 cores; 

 Comunicação: porta Ethernet para comunicação por profinet 

 

A máquina inicializa no menu principal que contém informação essencial ao operador 

para o decorrer do ciclo, e que permite aceder a um segundo menu. Este, por sua vez, dá a 

possibilidade de navegar em diferentes opções como, por exemplo, de parametrização e de 

diagnóstico. Dada a quantidade de informação contida nestas duas áreas, existe ainda uma 

subdivisão para cada uma delas de forma a facilitar o acesso e organizar o conteúdo, como 

ilustrado na figura 4.18. 

Menu Principal
(Main)

Menu

Modo manual
(Manual Mode)

Parametrização
(setup)

Parâmetros do 
Motor 

Parâmetros dos 
Eixo

Teste
(Eletric Hardware 
check )

Diagnostico
(Diagnostic)

Erro
(Fault)

Ajuda
(Help)

Inputs OutPuts Eixos

 

Figura 4.18-Ilustração dos ecrãs e da sua sequenciação 
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No desenvolvimento desta interface, houve a preocupação de conceber ecrãs com 

diferentes níveis de permissões. Assim, pode-se encontrar ecrãs apenas acessíveis pelos 

técnicos responsáveis pela máquina, uma vez que permitem alteração de parâmetros que podem  

colocar em risco o seu correto funcionamento, se fossem alterados por pessoas não autorizadas. 

Um exemplo pode ser o ecrã de parametrização do motor, onde se pode alterar a sua velocidade 

de rotação e definir o sentido, estando por isso protegido por palavra pass.   

Assim, foram desenvolvidos os seguintes ecrãs:  

 

 Main 

 

Ecrã concebido essencialmente para o operador da máquina, figura 4.19. Contém a 

informação essencial para o operador visualizar em que etapa se encontra o ciclo de inspeção.  

Informação como:  

 parte do ciclo onde se encontra a inspeção,  

 estado em que se encontra o PLC e os principais eixos,  

 modo atual de funcionamento (automático ou manual),  

 visualização de ocorrência de falha.  

 

 

Figura 4.19-Ecrã principal 

 

Ao longo da programação deste componente de hardware, teve-se o cuidado de tornar 

visível informação em todos os ecrãs, tais como a informação referente se a máquina se encontra 

em erro ou em que modo de funcionamento se encontra. 
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 Menu 

 

Pode-se direcionar a navegação, selecionado os botões respetivos. Assim pode-se 

navegar para área que permite a parametrização dos movimentos do sistema. Podem-se ainda  

visualizar os sinais dos sensores, realizar um teste para verificar se o hardware instalado está 

de acordo com o projetado, ou mesmo direcionar para o modo manual. 

 

 Manual Mode 

 Eletric Hardware check       

 Homing 

 Setup  

 Fault 

 Diagnostic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modo Manual  

 

No momento em que se seleciona este ecrã, a VITEC passa a estar em modo manual, 

figura4.21, interrompendo portanto a rotina de inspeção. 

Este modo representa uma mais valia para a realização de testes aos movimentos dos 

eixos, uma vez que permite movimentar de forma independente a mesa, o braço, e os dedos, 

entre os detetores de fim de curso, e também o motor, com a alteração de velocidade e sentido 

de rotação. 

 

 

Figura 4.21-Ecrã do modo manual 

Figura 4.20-Ecrã menu 
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  Parametrização ( Setup)   

 

 

Figura 4.22-Ecrã de parametrização dos eixos servopneumáticos 

 

Desenvolveu-se este ecrã, figura 4.22, com o objetivo de permitir uma rápida alteração 

dos valores dos setpoints de posição e de força. Deste modo torna-se possível ajustar 

rapidamente os movimentos da máquina, adaptando-a a um determinado grupo de pneus. 

Além de definir os setpoints de posição e de força, através deste ecrã, consegue-se 

definir a velocidade que pretendemos para cada movimento.  

Existe paralelamente um ecrã de parametrização direcionado às definições do motor. 

Tanto no caso do ecrã de parametrização dos eixos servopneumáticos, como no caso do 

ecrã de parametrização do motor, estes são de acesso reservado apenas aos técnicos 

responsáveis pela máquina. 

 

 Diagnóstico 

 

Trata-se de um ecrã apenas para visualização, figura 4.23, não permitindo qualquer 

alteração. Permite ao utilizador visualizar o estado das diversas variáveis associadas aos eixos 

servopneumáticos, facilitando deste modo diagnósticos rápidos a estes elementos de hardware.  

Paralelamente, existem mais duas interfaces que apresentam a informação dos input, 

associados aos dispositivos de sensorização, assim como a informação dos output do PLC.  

Estes ecrãs permitem, portanto, cruzar a informação das ordens dadas pelo controlador 

com sua efetiva execução ou não execução, e assim ajudar a identificar a origem de problemas 

em caso de falhas. 
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Figura 4.23-Ecrã de diagnóstico  

4.4 Smart Reset 

 

Considerou-se de máxima importância, não só nesta máquina em particular como em 

todas as outras, garantir a segurança e integridade do operador na eventualidade de uma 

paragem não controlada da máquina. Estas paragens estão relacionadas com erros que podem 

advir do software ou falhas no âmbito do hardware, assim como resultantes da atuação do 

comando de emergência. 

Nesse sentido, foi necessário desenvolver uma rotina que garantisse a segurança do 

operador, ao mesmo tempo que protegesse o pneu. De facto, a rotina desenvolvida assegura que 

a máquina não executa qualquer movimento inesperado para o operador, bloqueando qualquer 

sequência de movimentos programados, ficando na posição em que se encontra no momento da 

falha.  

Após tomar consciência que a máquina se encontra em falha, estando em posição 

segura, o operador força a máquina a realizar um conjunto de movimentos enquadrados no reset 

da máquina, acionando um botão para esse efeito. Só assim é possível movimentar a máquina 

e retomar a inicialização do ciclo. 

Uma vez que estamos perante um sistema servopneumático, com a possibilidade de 

realizar autodiagnósticos, ele tem a capacidade de reconhecer que ocorreu alguma falha e, 

portanto, habilita uma flag que fornece o feedback de erro do sistema ao PLC. Deste modo é 

necessário limpar a flag de forma a informar os controladores dos eixos que os erros se 

encontram resolvidos.  

Na eventualidade do aparecimento de erros relacionados com o drive do motor, o 

procedimento é muito semelhante ao já descrito, ou seja, é executada uma rotina que altera o 

estado da flag, para que o drive reconheça a resolução do erro. 

Apenas através destes procedimentos é possível que a VITEC retome a plenitude dos 

seus movimentos. 

Efetivamente, os erros casuais podem advir de algum erro no decorrer do programa do 

software desenvolvido, ou de falha de hardware por falta de energia elétrica ou ar. No entanto, 
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podem ocorrer erros persistentes, e nesses casos é necessário adotar outras medidas para 

perceber a fonte do problema sendo por isso importante a intervenção do técnico de 

manutenção.  

No âmbito deste tipo de erros, existe por exemplo a demora excessiva na execução de 

determinado movimento, por motivo de fuga no tubo de alimentação da câmara dos atuadores, 

ou mesmo por danificação do detentor de fim de curso intrínseco ao atuador. 

Uma vez atuado o botão de reset, o ciclo salta para a etapa 9120 da rotina principal que 

por sua vez aciona o procedimento de reset que se desenvolveu para o bloco vertical, o que 

considerou enquadrar-se na filosofia da programação orientada a objetos.  

Como se pode visualizar no grafcet que se segue, a rotina do bloco vertical decorre da 

seguinte forma: coloca-se o eixo em controlo de posição, habilitando as variáveis necessárias 

para esse efeito, de seguida força-se o eixo a deslocar-se para uma posição previamente 

definida, através da deteção de uma transição ascendente, por parte do controlador de eixo, da 

variável responsável. Posteriormente, desabilitamos a variável responsável pelo início do 

movimento, de forma a garantir que na ocorrência seguinte, ao habilitar esta mesma variável, 

se consegue obter uma transição ascendente desta variável. Depois de se obter indicação da 

conclusão do movimento, esta rotina transita para a etapa 1050, retornando ao ciclo principal.  

 

1000

1020

1030

Habilitar Bits:controlo de posição; 
SetPoint de Posição

Iniciar Movimento

Desabilitar o bit responsável inicio do 
movimento

 Eixo encontra-se em controlo de posição 

1050

 Eixo encontra-se em movimento 

 Bit desabilitado e Movimento completo 

9120

 

Figura 4.24-Grafcet da rotina de smart reset 

 

Este procedimento é também aplicado ao eixo horizontal. Deste modo consegue 

realizar-se um conjunto de movimentos verticais e horizontais que garantem que a garra de 

abertura se encontra suficientemente afastada do pneu. 

As imagens seguintes documentam precisamente este procedimento. De facto, 

inicialmente o eixo servopneumático horizontal realiza um movimento de avanço (ponto 1 para 
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ponto 2), de seguida o eixo vertical executa um movimento ascendente (ponto 2 para 3). O fim 

do movimento dos eixos é atingido quando estes alcançam a posição de home position (ponto 

4), etapa que precede o movimento rotativo no sentido dos ponteiros do relógio, 

simultaneamente para os dedos e o braço (ponto 5 e 6, respetivamente). Neste momento a 

máquina encontra-se na posição de receção do pneu. 

4

12

3

12

3

4

3

 

Figura 4.25-Movimentos da garra na execução da rotina de reset 

 

5

6

 

Figura 4.26-Estado final em que se encontra a máquina após realizar o reset 

Este procedimento de reset é válido  qualquer que seja a fase do ciclo em que se encontre 

a inspeção no momento da falha. 
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4.5 Electric hardware check  

 

Com vista a colmatar algumas dificuldades encontradas pela Gislotica no momento de 

colocar a máquina em funcionamento, procedeu-se à integração de uma rotina de teste que 

deteta alguma ligação errada na montagem, proveniente de ligações elétricas ou de ligações de 

tubos pneumáticos. 

Apesar de todos os fios e tubos pneumáticos se encontrarem identificados de acordo 

com o esquema elétrico e pneumático, respetivamente, por vezes quando se estabelece ligação 

destes componentes na montagem da máquina ou mesmo na fase de manutenção, surgem erros 

que se pretendem identificar com este teste. 

Até ao momento, na ausência desta aplicação, verificava-se a conformidade dos 

movimentos dos eixos colocando a máquina em modo manual, forçando-se um cilindro a 

realizar um movimento e o técnico visualizava se o sinal do detetor estava de acordo com o 

movimento.  

Frequentemente na resolução destes erros o técnico executa alterações do programa 

desenvolvido alterando a lógica de atuação dos eletroímanes das válvulas pneumáticas. Noutras 

situações, o erro é colmatado com a troca manual dos tubos que alimentam as câmaras dos 

atuadores. 

Ou seja, o problema nunca chega a ser resolvido de um modo consistente na sua origem 

o que origina a produção de máquinas iguais com programas ligeiramente diferentes, o que 

acarreta problemas futuros principalmente nas fases de manutenção em que é colocado o 

software universal. Deste modo o erro vai persistir não sendo por isso o melhor método para a 

resolução dos erros.   

O objetivo é obter um programa uniforme para máquinas iguais e manter as ligações 

iguais ao circuito elétrico e pneumático. 

Este novo teste consiste numa rotina que visa forçar os eixos a executar um movimento, 

em particular os eixos do braço, dedos e da mesa. A validação deste movimento é dada pela 

receção do sinal correto do detetor do fim de curso do atuador, assim como a validação do 

técnico que se encontra a visualizar os movimentos. Assim a validação é dada por concordância: 

por parte do detetor e por parte do operador.(figura 4.27 e 4.28) 

 

Figura 4.27-Ecrã para a realização do “electric hardware check” 
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Existe a necessidade de aumentar a redundância com a validação por parte do operador, 

para evitar que tenhamos um processo completamente autónomo que valide um movimento 

mesmo quando este se encontra duplamente errado. 

Exemplo disso mesmo é: após enviar um sinal para um cilindro executar um movimento 

num sentido, caso não tenhamos a redundância associada ao operador, podemos ter a receção 

do sinal do sensor associado a fim de curso do atuador (significando com isso que o movimento 

está completo) e na realidade este foi realizado no sentido oposto. Esta situação pode ocorrer 

quando surgem dois erros simultaneamente: sensor de posição de avanço ser colocado na 

posição de recuo do atuador e a troca das ligações aos solenoides da electroválvula. 

Este teste não permite identificar o local exato do problema, mas permite com base no 

diagnóstico orientar o instalador da máquina para identificar se estamos perante um problema 

da parte pneumática ou da parte elétrica. 

 

800

810

820

830

 Iniciar rotina de Reset do eixo Horizontal 

 Fazer avançar Frame 

 Fazer Recuar Frame 

Rotina de Reset Eixo Horizontal executada

 sensor Frame_avançado  e  Validação do 
Operador 

 sensor Frame_recuado  e  Validação do 
Operador 

 Fazer subir Fingeres 

 sensor finger_avançado  e  Validação do 
Operador  

Figura 4.28-Grafcet da rotina de “eletric hardware check” 
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5 Segurança 

 

De acordo com a Diretiva Máquina 2006/42 CE, uma máquina é um “Conjunto, 

equipado ou destinado a ser equipado com um sistema de acionamento diferente da força 

humana ou animal diretamente aplicada, composto por peças ou componentes ligados entre si, 

dos quais pelo menos um é móvel, reunidos de forma solidária com vista a uma aplicação 

definida; …” [11] 

De facto, devido à de energia utilizada nos elementos móveis de uma máquina, esta 

representa um potencial perigo aos seus operadores, sendo que este perigo poderá ser acrescido 

no caso dos componentes não se encontrarem devidamente protegidos. 

Por outro lado, todo o desenvolvimento tecnológico a que assistimos nos últimos anos 

permitiu um aumento de desempenho das máquinas, quer a nível de qualidade de produto final, 

quer a nível de capacidade produtiva. Associado a este desenvolvimento presenciamos também 

casos de velocidades acrescidas de movimento e operações mais complexas. 

Neste ponto de vista, é essencial que os cuidados de proteção façam parte integrante da 

conceção de uma máquina. 

No presente capítulo, apresentamos uma breve contextualização da diretiva máquina e 

respetivos procedimentos normativos, direcionados ao caso específico da VITEC. 

 

5.1 Estrutura normativa: 

 

As Diretivas criadas pela união europeia definem uma estrutura referente às exigências 

relativas a pessoas e bens, mas a mesma não explica como estar de acordo e como atingir estes 

objetivos, sendo este papel das Normas. [12] 

As Diretivas comunitárias são incorporadas pelos os países membros da UE e tornam-

se regras obrigatórias neste espaço. São exemplo de diretivas: 

Segurança de máquinas: Diretiva 2006/42/CE 

Aparelhos a gás: Diretiva 90/396/CEE 

Elevadores: Diretiva 95/16/CE 

Conceção (Ecodesign): Diretiva 2009/125 EU 
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Por sua vez, as normas fornecem as indicações técnicas para atingir os requisitos da 

respetiva diretiva, sendo adotadas na União Europeia pelo organismo europeu de normalização 

(CEN). 

A estrutura legislativa direcionada a produtos e serviços tem como objetivo uniformizar 

os procedimentos no espaço europeu, sendo publicadas no Jornal Oficial da União Europeia. O 

fabricante de máquinas, ao seguir as normas aplicáveis, está a presumir a sua conformidade 

com as Diretivas estipuladas. 

Efetivamente, “Normas são baseadas em resultados da ciência, tecnologia e experiência. 

Refletem o estado da arte num dado momento no seu nível mais elevado de segurança” [13] 

5.2 Enquadramento da Diretiva Máquina 

 

A diretiva máquina visa regulamentar a colocação no mercado de máquinas, assim como 

a sua entrada em serviço, abrangendo na realidade a totalidade do ciclo de vida de uma máquina. 

Esta diretiva define um conjunto de obrigações do fabricante, como por exemplo: 

requisitos essenciais de saúde e segurança e marcação CE, e incide sobre diversos produtos, 

entre os quais, máquinas, equipamentos intermutáveis, componentes de segurança e quase-

máquinas. 

Existem três tipo de normas definidas pela diretiva máquina, no que respeita às regras 

de segurança a aplicar: 

 Tipo A- conjunto de normas base que definem princípios e conceitos para a 

construção e aspetos gerais aplicáveis às máquinas. Exemplo: EN ISO 

14121:2007, que define os princípios de avaliação de riscos; 

 Tipo B - focam aspetos particulares respeitantes à segurança, como dispositivos 

condicionadores de segurança. Pode dividir-se em duas subcategorias: 

B1- normas direcionadas sobre alguns aspetos imateriais de segurança, 

tais como distâncias de segurança, temperaturas, ruído. Exemplo: EN ISO-

13849-1- segurança de sistemas de controlo; 

B2- normas relativas aos dispositivos de segurança. Exemplo: EN 

13580:2006 dispositivos de paragem de emergência; 

 Tipo C- conjunto de normas que determinam os requisitos de segurança para 

categorias específicas de máquinas, como prensas hidráulicas (EN 693:2009) ou 

para máquinas de trabalho em madeira (EN 848-1:2010). 

O desenvolvimento de normas direcionadas à segurança de máquinas tem como 

principal objetivo garantir a segurança e saúde das pessoas que se encontram expostas nas 

diferentes fases de vida da máquina, como no momento do transporte, da instalação, utilização 

e manutenção. 
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5.3 O que é um equipamento de segurança? 

 

Componente: 

“— que serve para garantir uma função de segurança, e 

— que é colocado isoladamente no mercado, e 

— cuja avaria e/ou mau funcionamento ponham em perigo 

a segurança das pessoas, e 

— que não é indispensável para o funcionamento da 

máquina ou que pode ser substituído por outros componentes 

que garantam o funcionamento da máquina.” [11] 
 

5.4 Análise de riscos 

 

Na fase de projeto e construção de uma máquina, é essencial realizar um estudo sobre a 

identificação e avaliação dos riscos possíveis a que os seus utilizadores possam estar expostos, 

com o objetivo bem claro de determinar se é necessária a sua redução, tornando-a assim mais 

segura para quem a utiliza. [14] 

Num primeiro momento, é relevante tomar em consideração alguns conceitos: 

 Perigo: é a fonte com potencial de provocar lesões ou danos; 

 Acontecimento perigoso: acontecimento capaz de provocar danos; 

 Risco: definido pela combinação da probabilidade e da gravidade de uma lesão 

para o ser humano que possa surgir num acontecimento perigoso; 

 Risco residual: refere-se ao risco que subsiste após as medidas de segurança 

serem introduzidas. 

 Medida de segurança: ferramenta que visa eliminar ou reduzir o perigo. 

Deste modo, o fabricante é obrigado a identificar os perigos com base na interação 

humana em todo o ciclo da máquina em questão, nomeadamente: 

 Teste/ ajuste 

 Programação 

 Arranque 

 Nos diferentes modos de operação 

 Paragem da máquina em caso emergência 

 Manutenção 

 Reinício após paragem não programada 

 Alimentação da máquina 

Segundo as normas de avaliação de risco, existem vários tipos de risco a considerar: 

 Mecânicos; 

 Elétricos; 
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 Térmicos; 

 Desrespeito pelos princípios ergonómicos 

De facto, é através da identificação e classificação dos riscos associados ao equipamento 

que se consegue avaliar os perigos existentes e o tipo de danos que deles podem advir. Para que 

este processo de metodologia de análise, avaliação e procedimentos de diminuição de riscos se 

proceda de modo organizado e transversal, recorre-se às normas EN 12100- Princípios Gerais 

de Segurança (Parte 1 e Parte 2) e EN 14201.   

Assim, a estratégia de implementação de segurança baseia-se num procedimento cíclico 

que implica a identificação e avaliação dos riscos existentes e as possíveis soluções, de modo a 

alcançar a meta inicialmente definida, ou seja, se um determinado risco pode ser reduzido, ele 

tem que ser reduzido. 

A redução ou eliminação dos riscos identificados passa pela implementação de medidas 

de proteção, com ordem de prioridade: 

1º-  intervenção sobre a estrutura do mecanismo, agindo diretamente na origem 

do problema (segurança intrínseca); 

2º - desenvolvimento de uma função de segurança recorrendo a hardware 

concebidos para esse efeito, relativamente aos riscos que não possam ser resolvidos no 

primeiro ponto. 

3º - prevenção: Ações preventivas que visam colmatar a redução de riscos no 

caso em que as medidas acima mencionadas não são completamente eficazes, tornado 

os utilizadores conscientes dos riscos residuais, através de formação e informação. 

As normas determinam, para o procedimento de análise de risco, que primeiramente se 

identifique o perigo e de seguida os trabalhadores potencialmente expostos, para que se possa 

estimar o risco, através da sua qualificação e quantificação.  
 

O risco é estimado pela combinação de diferentes parâmetros: 

Severidade (S)- gravidade dos ferimentos (ligeiros ou sérios) após ocorrer uma 

situação perigosa; 

Probabilidade de ocorrência(PO) (histórico de acidentes) 

Frequência de exposição(FE) 

Número de pessoas expostas(NP) 

 

Assim: R = PO x FE x S x NP7 

 

HRN Risco 

de   a   

0 - 5 Desprezável 

6 - 50 Significativo 

51 - 500 Alto 

501 -   Inaceitável 

Tabela 5.1-Níveis de risco 
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Com base nos resultados da estimativa, obtém-se a valoração do risco que indica a 

necessidade ou não de atuar com medidas de proteção. 

 

 

Figura 5.1-Diagrama representativo das etapas a realizar na análise de riscos 

 

5.5 Segurança funcional 

 

Dada a variedade de causas de perigos, existem diversas medidas de proteção com 

objetivo de redução ou eliminação de perigos, e nesse sentido são considerados diferentes tipos 

de segurança, como é o caso dos equipamentos de proteção individual e de segurança funcional. 

Nesta última, a segurança é assegurada pelo correto funcionamento de um dispositivo 

de segurança, que pode ser elétrico, eletrónico ou eletrónico programável. De facto, a segurança 

funcional está relacionada com a fiabilidade dos componentes, responsáveis por criar uma 

função de segurança, garantindo que a resposta do sistema está em conformidade com o sinal 

de entrada. 

É neste âmbito que surge a norma EN 61508, considerada norma básica do tipo A de 

acordo com a diretiva máquina que trata da segurança dos sistemas já mencionados, sendo por 

isso fundamental no que diz respeito à segurança funcional de sistema de comando. 

A norma EN 61508 aborda aspetos fundamentais tais como o ciclo de vida útil da 

segurança, como é o caso dos componentes de segurança como relés de segurança ou cortinas 

de luz, e as exigências de software dos componentes utilizados, como é o caso dos PLC´s de 

segurança. 

O conceito de segurança funcional vem substituir as antigas categorias de 

comportamento de caso de falha (EN 954-1). 
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Nesta norma, o utilizador procede à avaliação da frequência dos riscos, da gravidade 

das possíveis lesões bem como a possibilidade de evitar o dano de ocorrência de uma situação 

perigosa. A EN 954-1 foi substituída pelas normas EN ISO 13849-1 e a IEC 60261 que 

permanecem em vigor. [15] [16] 

Efetivamente, da análise de riscos desenvolvem-se os requisitos da segurança funcional, 

e assim, perante a estimativa de risco, definem-se as exigências à integridade de segurança, 

permitindo classificar o nível de fiabilidade do sistema de segurança dentro dos parâmetros: 

PL-Performance Level- Nível de prestação da função de segurança (segundo a EN ISO 

13849-1) 

SIL-Safety Integrity Level-Nível de integridade da função de segurança (segundo a EN 

IEC 61508-1) 

 

Figura 5.2-Equivalencia da probabilidade de um erro perigoso por hora entre PL e o SIL 

 

As normas EN ISO 13849-1 e EN IEC 61508-1 sobrepõem-se na sua aplicação, tendo 

por base o mesmo parâmetro de fiabilidade (a  probabilidade média de falha/hora do sistema de 

segurança), sendo que a sua escolha depende do tipo de tecnologia utilizada como recomendado 

na tabela 5.2 . 

 

 

Tabela 5.2-Recomendações normativas dependentes da tecnologia do sistema segurança 
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5.6 Norma IEC ISO 13849-1 

 

A norma escolhida para validar a função de segurança do presente sistema, responsável 

pela redução ou eliminação dos riscos, foi a norma harmonizada IEC ISO 13849-1, uma vez 

que permite uma abordagem mais simplificada cujo seguimento pressupõe o cumprimento da 

diretiva máquinas. Além disso, o facto de o SISTEMA (Safety Integrity Software Tool for the 

Evaluation of Machine Applications) seguir IEC ISO 13849-1 para o cálculo dos diferentes 

níveis de riscos, torna viável a escolha desta norma no procedimento de redução de riscos da 

VITEC, uma vez que pretendemos utilizar esta ferramenta de software. [17] 

Nesta recente atualização da definição de categorias de segurança, surge a norma IEC 

ISO 13849-1, por aperfeiçoamento da EN 954-1, como uma norma direcionada ao 

dimensionamento de comandos de segurança, com o intuito de, por exemplo, desenvolver 

máquinas com níveis superiores de segurança; reduzir o número de ocorrências de emergências 

e aumentar o tempo de vida dos equipamentos. 

De facto, a EN 954-1 era uma norma determinística, enquanto que a EN 13849-1 se 

baseia na preparação probabilística na avaliação de segurança, representando assim uma nova 

abordagem na segurança de máquinas, dado que quanto maior for o risco, mais rigorosas serão 

as exigências do respetivo sistema de comando. 

De modo a proceder à sua avaliação, a norma EN ISO 13849-1 divide a situação de 

perigo em cinco níveis, (a,b,c,d,e) designados por níveis de performance (PL), onde PL=”a” 

está associado aos níveis de desempenho requeridos para aplicações de baixo perigo e “e” aos 

níveis de desempenho requeridos para aplicações de alto perigo, sendo que a classificação deste 

parâmetro é realizada na avaliação de riscos. 

 

 

Tabela 5.3-Níveis de Performance (PL) 

 

Assim, como documentado na figura 5.3 o princípio de funcionamento para o cálculo 

da fiabilidade da função de segurança, tendo por base a norma EN ISO 13849-1, baseia-se no 

seguinte procedimento: após a análise de risco em que se identificaram os perigos e se estimou 

o risco, de forma qualitativa e quantitativa, procede-se à seleção da função de segurança e 

respetivos requisitos. De seguida determina-se o PLr (o nível de performance requerido) da 

função de segurança, passando posteriormente à etapa de definição dos componentes e 

desenvolvimento de uma arquitetura capaz de realizar essa função de segurança, calculando-se 

o PL atingido, de forma a proceder à sua validação. 



Melhoria de um Sistema de Inspeção de Pneus 

80 

Se esta validação se verificar, fica provada a redução do risco, se, por outro lado, esta 

for rejeitada, será necessário redefinir toda a organização da arquitetura concebida. 

 

 

Figura 5.3-Diagrama representativo da avaliação da fiabilidade da função de segurança 

   

5.6.1-Seleção da função de segurança  

 

A função de segurança deve adequar-se ao perigo verificado aquando da análise de 

riscos, sendo construída através de um sistema de controlo relacionado com a segurança 

(SRCS), constituído por componentes de segurança. Este sistema pode ser independente ou 

estar integrado no sistema de controlo intrínseco à máquina e deve garantir o seu funcionamento 

em todas as circunstâncias, prevenindo uma condição perigosa de ocorrer. 

A complexidade da função de segurança é variável consoante o sistema de controlo 

utilizado, que pode ser simples ou composto por vários componentes conectados através de 

software e de hardware. 

Uma função de segurança não se resume a um dispositivo simples como uma proteção 

realizada com a colocação de uma chapa. Na verdade, esta função executa uma ordem 

proveniente de um sinal de comando, uma vez que uma falha da função de segurança acarreta 

um aumento dos riscos de utilização do equipamento. 

Na definição da função de segurança devem ser necessariamente enumerados os 

respetivos requisitos. Um exemplo de requisitos exigidos a uma função de segurança: uma vez 

interrompida a cortina de luz de um dispositivo de proteção, devem desligar-se de imediato os 

movimentos perigosos da máquina; a máquina não se pode colocar novamente em 

funcionamento enquanto a cortina ainda estiver interrompida. Mesmo depois de retirada da 

interrupção, a máquina não pode reiniciar a sua atividade automaticamente. 
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De seguida, passamos a nomear alguns exemplos de funções de segurança presentes nesta 

norma:  

 Função de paragem de emergência; 

 Função de libertação e resgate de pessoas presas; 

 Função de rearme manual; 

 Função de paragem segura acionada por uma proteção; 

 Função de start; 

 Modos de controlo e a sua seleção; 

 

5.6.2-Determinação do nível de fiabilidade requerido PLr: 

 

O nível de fiabilidade de determinado sistema de segurança tem que ser proporcional 

aos riscos identificados na máquina, ou seja, a riscos maiores são naturalmente exigidos níveis 

superiores de fiabilidade. De facto, segundo a norma, existe um nível mínimo de desempenho 

para os componentes relacionadas com a segurança do sistema de controlo de forma a garantir 

a redução de riscos, que terá que ser sempre igual ou superior ao PLr. 

Nesse sentido, a norma disponibiliza um gráfico de risco no qual são tidos em conta os 

seguintes parâmetros, como documentado na figura 5.4. 
 

1-Gravidade da lesão (S) 

S1 = lesão leve (normalmente reversível) 

S2 = lesão grave (normalmente irreversível), inclusive fatal 

2-Frequência e/ou duração da exposição ao perigo (F) 

F1 = raramente até ocasionalmente e/ou de curta duração 

F2 = frequentemente até constantemente e/ou de longa duração 

3-Possibilidades para evitar o perigo (P) 

P1 = possível sob determinadas condições 

P2 = dificilmente possível 

 

Figura 5.4-Gráfico de risco 
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É através destes três pontos que se procede à determinação do PLr de uma função de 

segurança, o que está sujeito a alguma subjetividade por parte do projetista. 

 

5.6.3 -Definição da estrutura SRP/CS 
 

A estrutura SRP/CS consiste numa configuração de dispositivos interligados, formando 

um sistema de segurança, em que uma solicitação despoleta uma resposta de saída relativa à 

segurança. 

Os componentes do sistema estão organizados em três subsistemas, figura 5.5, com 

funções específicas distintas: função de entrada, lógica e função de saída, que contribuem 

individualmente para a função de segurança. 

 

 

Figura 5.5-Organização tipo de um sistema de segurança 

 

A informação flui através de canais entre estes subsistemas, sendo que um sistema de 

canal único falha se um dos subsistemas falhar, enquanto que um sistema de duplo canal permite 

criar redundância e nesse caso teriam de ocorrer duas falhas, uma em cada canal, para o sistema 

falhar. 

 

 

Figura 5.6-Componentes tipo que formam os subsistemas 

 

Para proceder à construção do sistema de segurança, pode-se seguir o método mais 

imediato em que se avalia o sistema de segurança tendo por base o PL do subsistema mais 

baixo. Este processo tem por base um procedimento iterativo, quer na escolha do equipamento 

quer na arquitetura do sistema, até se atingir o PLr. 
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Tabela 5.4-Tabela para a determinação expedida do PL do sistema 

 

5.6.4 Determinação do PL (avaliação da função de segurança)  

 

Para a avaliar o nível de performance atingido pelo sistema de segurança escolhido, a 

EN ISO 13849-1 obriga a ter em conta os seguintes parâmetros:   

a) Categoria (exigência estrutural) 

b) tempo médio até a falha perigosa (MTTFd) 

c) Grau de cobertura de diagnóstico (DC) e 

d) erros de causa conjunta (CCF) 

 

De facto, a nova norma mantém as categorias da EN 954-1, mas além disso pressupõe 

a avaliação quantitativa de caraterísticas importantes para a segurança, as já mencionadas no 

ponto b),c),d). 

Passamos de seguida a abordar estes mesmos parâmetros, começando pelas diferentes 

categorias que representam as várias disposições possíveis dos componentes de segurança. 

 

 Categoria 

 

Com base na categoria em que se insere o sistema de segurança, é avaliada a sua 

robustez contra falhas. 

 

 Categoria B/1- 

 

Possuem um único canal sem função de diagnóstico, diferindo apenas no grau 

de fiabilidade dos componentes que utiliza e tendo em comum a disposição dos 

componentes. 

Este tipo de estrutura permite atingir um PL máximo de “c”. 
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 Categoria 2- sistema de um canal mais sistema de teste. 

 

Possui dois canais, visto que contempla já um sistema de teste com função de 

diagnóstico, no canal de diagnóstico, em que é monitorizada a informação do canal 

principal. Assim uma eventual falha do sistema de segurança pode ser detetada, o que 

faz com que não haja a perda de função de segurança. 

Este tipo de estrutura permite atingir um PL máximo de “d”. 

 

 Figura 5.7-Quadro representativo da estruturação das diferentes categorias 

 

 Categorias 3 e 4- duplo canal com capacidade de diagnóstico 

 

Estas duas categorias têm arquitetura igual, diferindo no grau de exigência, o 

que se vai repercutir em níveis diferentes de fiabilidade. 

De facto, os seus elementos organizam-se em dois canais criando assim 

redundância, em que o sistema não deve falhar em caso de uma única falha. Em ambos 

os casos os sistemas têm capacidade de diagnóstico, sendo que a categoria 3 obriga a 

uma cobertura de diagnóstico superior a 60%, o que implica detetar a maioria das falhas. 

Por sua vez, a categoria 4 exige um grau de cobertura superior a 99%, detetando assim 

todas as falhas. 

Estes tipos de estrutura permitem atingir o PL máximo, “e”. 

 MTTFd - tempo médio até à falha perigosa 

 

Este parâmetro consiste no tempo expectável durante o qual um canal não apresenta 

qualquer falha perigosa. A durabilidade dos componentes mecânicos, eletromecânicos, 

pneumáticos e hidráulicos depende do número de operações a que foram sujeitos. Assim, a 

norma exige que os fabricantes de componentes de segurança realizem o teste de durabilidade 

B10d, que consiste em testar as unidades até que 10% falhem. 
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O valor proveniente do teste B10d fornecido vai permitir, juntamente com o parâmetro 

nop (número espectável de ciclos por ano que a função de segurança seja chamada), o cálculo 

do MTTFd do sistema. 

MTTFd =  
B10d

0.1×nop
 

nop =
dop×hop×3600

tcycle
 

T10d =
B10d

nop
 

 

B10d-vida útil de produtos até 10% dos produtos falarem perigosamente 

nop- número de ciclos de funcionamento do componente por ano (ciclo/ano) 

dop-número de dias de funcionamento por ano (dias/ano) 

hop- tempo médio de funcionamento em horas por dia 

Tcycle- tempo de ciclo (segundos/ciclo) 

T10d- tempo de vida útil dos produtos (ano) 

Cálculo do MTTFd de um canal: 

 

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑
=

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑,1
+

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑,2
+

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑,3
 

 

 

Tabela 5.5-Qualificação do nível de MTTF 

 

 Grau de Cobertura de Diagnóstico(DC) 

 

Como já vimos anteriormente, as categorias 2,3,4 exigem a realização de uma função 

de diagnóstico, que avalie constantemente o estado dos elementos da função de segurança. 

Este grau de cobertura é determinado pela razão entre as falhas perigosas detetadas pelas 

falhas perigosas totais, definindo a sua eficácia. 

Na tabela 7 são apresentados os diferentes graus de cobertura exigidos para os diferentes 

níveis. 
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Tabela 5.6-Diferentes niveis de grau de cobertura 

 

 Erros de Causa Conjunta(CCF) 

 

A norma exige ainda uma análise qualitativa ao parâmetro CCF, erros de causa conjunta, 

para sistemas de dois canais. Embora o princípio de diagnóstico pressuponha que num sistema 

duplo não haverá falhas dos dois canais em simultâneo, o projetista deve tomar em conta a 

hipótese remota desta situação ocorrer dentro do intervalo de diagnóstico. 

 

 Validação 

 

Por fim, procede-se à comparação entre o PLr, determinado na avaliação de riscos, com 

o PL resultante do sistema de controlo desenvolvido, sendo que o valor atingido deve ser igual 

ou superior ao valor requerido para que se possa validar a função de segurança. 

 

5.7 Análise de Riscos da VITEC 

 

Passa-se agora a abordar alguns tipos de perigos associados às tarefas inerentes às 

diversas fases do ciclo de vida da VITEC. 

Nas fases de transporte, instalação ou montagem, os riscos potenciais, tipicamente 

decorrentes destas tarefas, estão relacionadas com lesões musculares ou escoriações. Neste 

caso, a medida preventiva adotada foi a obrigação de utilização de equipamento de proteção 

individual, como luvas, óculos ou botas de segurança. 

Um outro tipo de potencial perigo, de natureza distinta, pode ocorrer nas fases de 

limpeza e manutenção ou desmantelamento. De facto, a estas tarefas estão inerentes a 

montagem e desmontagem de componentes elétricos e pneumáticos, o que potencia o risco de 

eletrocussão do técnico. Neste caso, a medida preventiva passa por exigir o corte geral da 

corrente elétrica da VITEC antes de iniciar esta tarefa. 

No caso particular da fase de manutenção, que pode implicar substituição de tubos 

pneumáticos, pode ocorrer má ligação entre os tubos e os componentes, originando chicotadas 

da tubulação pneumática, devido à pressão da rede. Para evitar danos ao operador nestas 

ocorrências, implementou-se a obrigação do corte geral de ar por uma válvula de atuação 

manual, antes de iniciar a intervenção 

No entanto, é na etapa maior do ciclo de vida da máquina que existem mais perigos, ou 

seja, na fase de operação. (figura 5.8) 
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Efetivamente, no momento da inspeção, enquanto o operador posiciona as mãos nas 

paredes laterais do pneu, estas encontram-se muito próximas da garra de abertura posicionada 

por dois eixos servopneumáticos. Se ocorrer uma perda de controlo dos movimentos, está 

potenciado o risco de operador trilhar ou arranhar os dedos. No entanto, a tarefa mencionada é 

exigida por este tipo de inspeção, nesse sentido, a introdução de uma função de emergência 

pareceu ser o único caminho viável. Uma vez que as mãos do operador estão ocupadas, existe 

um botão de emergência na zona de trabalho, que pode ser acionado pelos membros inferiores.  

 

Figura 5.8-Exemplo da analise de risco à VITEC 

 

Existe também, por outro lado, um perigo semelhante, mas de natureza distinta. Após o 

motor parar de rodar, no fim da inspeção à parede interior do pneu, os eixos executam um 

movimento de afastamento da parede do pneu indo ao encontro novamente das mãos do 

operador. Assim, visto que este se encontra constantemente sujeito a este perigo, associado às 

tarefas essenciais ao ciclo de inspeção, a medida preventiva implementada consiste na alteração 

da programação do ciclo máquina, obrigando a que o operador tenha de estar com as mãos nos 

sensores indutivos, de forma a prosseguir para a etapa seguinte. Desta forma, está-se a garantir 

que no movimento de afastamento dos eixos, as mãos foram retiradas da área crítica. 

Este procedimento de análise de riscos realizado à VITEC tem como principal função 

verificar a validade do nível de segurança já instalado na VITEC, isto é, se os perigos 

verificados na análise de riscos foram reduzidos com a implementação da função de segurança. 

A função de paragem de emergência compreende várias funções de segurança 

implementadas na VITEC. 

A atuação de um dos botões de emergência irá despoletar: 

 o corte geral da potência pneumática através de uma eletroválvula HEE-D-

MINI-24, que quando não energizada, assume a posição de maior segurança, 

bloqueando a passagem do ar para os componentes pneumáticos; 

 a retirada da alimentação às cartas de output existentes na interface I/O; 

 a desatuação do motorredutor, caso específico que abordaremos de seguida. 

 

Além disso, quando a função de paragem de emergência é chamada, é enviado um sinal 

de monitorização para uma carta de input. Este sinal provém de um contacto normalmente 

fechado do relé de segurança, e  tem uma função meramente informativa que será utilizada para 

apresentar na HMI para o operador visualizar o estado da máquina. 
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PnozPnoz

C)

B)

A)

1) 2) 3) 4)

 

Figura 5.9-Esquema elétrico do sistema de segurança implementado na VITEC 

 

A)  Botão de emergência pé 

B)  Botão de emergência mão 

C)  Contatos de saída do relê de segurança -Pnoz 

 

1) contacto NC, sinal informativo do estado do relé de segurança, adquirido por 

uma carta de input 

2) contacto NO, responsável pelo atuar sobre o contactor do motor 

3)  contacto NO, responsável por atuar sobre a electroválvula de corte geral de ar 

4)  contacto NO, responsável por corte de alimentação das cartas de sinais de output 

da interface de I/O 

 

Pretende-se neste momento expor a abordagem de análise de riscos ao perigo específico 

da proximidade do operador aos rolos, apresentando uma função de segurança na expectativa 

de reduzir o risco inerente. Para isso, apresentam-se os cálculos necessários à verificação da 

fiabilidade da função de segurança. 

 

5.7.1 Aplicação informática SISTEMA 

 

Para o presente exemplo de avaliação de risco utiliza-se o software independente 

SISTEMA, ferramenta de livre acesso que permite estudar a fiabilidade de determinada função 

de segurança. Este software tem sido muito divulgado por diferentes fabricantes de 

componentes, pois permite aos projetistas de sistemas de segurança conceberem rapidamente 

uma função de segurança. 

Utilizando a aplicação SISTEMA, torna-se mais imediato o cálculo do PL de cada 

subsistema, obtendo deste modo automaticamente o PL atingido pelo sistema de segurança 
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concebido. Uma vez que este software cumpre todas as etapas da EN ISO 13849, asseguramos 

também que todos os cálculos para a classificação do PL dos subsistemas seguem esta norma. 

Outra grande vantagem deste programa consiste em podermos obter da sua biblioteca 

uma grande diversidade de componentes de segurança de diferentes fabricantes, permitindo 

desenhar uma qualquer função de segurança. 

Para o desenvolvimento de uma função de segurança neste programa, é necessário 

perceber como se organizam hierarquicamente os seus blocos.   

 

 

Figura 5.10-Organização estrutural do programa SISTEMA para a conceção de um sistema de segurança 

 

Assim, a nossa função de segurança é composta por subsistemas interligados, que 

podem conter diferentes blocos, dependendo do tipo de categoria em que cada subsistema se 

encontra. 

 

5.7.2 Exemplo de análise de riscos para uma função de segurança 

 

Dada a proximidade do operador aos rolos que se encontram em movimento em quase 

todo o ciclo de inspeção, podem ocorrer aprisionamento de membros, abrasão ou cortes. 

Procedemos a uma avaliação do risco de forma a perceber se há efetivamente necessidade de 

redução do risco. 

Para se proceder a esta avaliação, é necessário classificar os seguintes parâmetros: 

-LO - Likelihood of Occurrence - probabilidade de ocorrência: porque entendemos que 

perigo é possível mas pouco comum. Classificação LO=2; (Tabela D.3) 

- FE-frequência de exposição: como o operador está constantemente exposto ao perigo 

devido à  ergonomia da máquina, admitimos que a frequência de exposição será o máximo 

admissível ou seja FE=5; (Tabela D.5) 

-S - Degree of Possible Harm – severidade: é espectável que possa haver quebra de 

membros sem gravidade (provocando uma lesão temporária) e por isso classificado em S=2; 

(Tabela D.4) 

-NP- nº de pessoas em risco: a máquina só permite um operador, portanto o NP=1. 

(Tabela D.6) 
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Tendo estes elementos em consideração, o risco vem:  

 

R = PO x FE x S x NP 

Assim, pela definição destes parâmetros, o risco foi avaliado com nível 20, ou seja, 

baixo, mas significativo, indicando a necessidade de intervir para minimizar o risco inerente ao 

perigo (ver tabela 5.1) 

Nesse sentido, foi introduzida a função de paragem de emergência, com vista minimizar 

os riscos inerentes à tarefa de inspeção em que o operador tem que estar próximo dos rolos. 

Não pode ser proposta a eliminação a proximidade do operador aos rolos, mas sim a diminuição 

dos riscos, diminuindo a gravidade dos possíveis danos. 

Os requisitos definidos para a presente função de segurança são:  

 a atuação de um dos dois botões de emergência terá que desligar o 

motorredutor e,  

 a movimentação dos rolos terá que ser impedida, garantindo também que o 

sistema não realize rearme automático. 

O rearme automático é de imediato atingido com a utilização do relé de segurança. 

Assim, após a função de paragem de emergência ser ativada e os botões de emergência 

retomarem a posição de não atuados, o relé terá que receber um sinal proveniente da HMI 

indicando que o rearme pode ser executado, evitando assim eventuais movimentos não 

esperados para o operador. 

Apesar da subjetividade inerente às exigências na definição da fiabilidade do sistema de 

controlo capaz de realizar a função de segurança, foi tido em consideração o gráfico de riscos 

para a sua determinação. A ocorrência desta situação perigosa pode originar uma lesão leve (S1) 

sobre o utilizador nomeadamente dedos trilhados ou escoriações. 

Visto que a zona de trabalho do operador é muito próxima dos rolos acionados pelo 

motorredutor, e estando eles a rodar em grande parte do ciclo de inspeção, foi avaliado que o 

operador está constantemente exposto ao perigo durante o período de funcionamento da 

máquina (F2). 

  

 Figura 5.11-Obtenção do nível de performance (PL) requerido pelo software SISTEMA 
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Dada a impossibilidade de reduzir o perigo, foi atribuído o nível (P2), uma vez que a 

proximidade em questão é imprescindível ao ciclo de inspeção. 

Destas etapas resultou a exigência de um PLr “C”, segundo o gráfico de risco. 

Deste modo, após ter sido definida a função de segurança e o PLr, foi empreendida a 

construção de um sistema de segurança (através do SISTEMA) que garanta a fiabilidade 

exigida, e siga a organização prevista na norma de “entradas-lógica-saídas”, como podemos 

verificar na imagem 5.11. 

 

Entradas Lógica Saídas

Sistema de controlo da função de segurança

 

Figura 5.12-Sistema de segurança implementado na VITEC 

 

De facto, os componentes do sistema de segurança existente na VITEC permitem a 

divisão nos três subsistemas: 

 

 Subsistema entrada: siemens 3SB3601-1HA20 

 Lógica: Relé de segurança PNOZ X2.8P 

 Subsistema de saída: SIRIUS 3RT10 

 
Para o cálculo da fiabilidade atingida por este sistema foi necessário recorrer aos 

documentos técnicos dos seus componentes, para informação de parâmetros essenciais como 

PL, B10d e categoria. Além disso, tivemos de considerar os seguintes pressupostos:  

 esta função seria chamada 240 vezes ao ano (na ordem de uma intervenção 

por dia);  

 os componentes de segurança da VITEC teriam um tempo de vida útil de 20 

anos. 
  

Componente PL B10d (ciclos) Categoria 

3SB3601-1HA20 

 

 

 

1000000 1 

Ponz x2.p8 e 

 

------------------------- 4 

contactor  

 

20 000 000 1 

Tabela 5.7-Caracteristicas dos componentes de segurança da VITEC 
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Para a estruturação do programa, temos de seguir esta mesma lógica de organização do 

sistema de controlo. Assim o programa encontra-se organizado nos três subsistemas, no interior 

dos quais se definiu o número de canais, bem como os blocos que os constituem. 

Por exemplo, o subsistema de entrada possui um único canal, que suporta dois blocos 

representativos dos dois botões de emergência. 

 
  

 

Figura 5.13- Estruturação e hierarquização dos elementos de segurança no software SISTEMA 

 

Subsistema de entrada: 

 

 Neste primeiro subsistema são considerados dois botões de emergência ligados em 

série, garantindo assim que o sinal que despoletará a função de segurança pode ser ativo pelos 

membros superiores ou inferiores do operador. 

 Os botões de segurança contêm dois contactos, um normalmente aberto e um 

normalmente fechado, contudo apenas se utiliza este último para criar a função de segurança. 

Sendo que este tipo de componente se enquadra na categoria 1, tendo apenas um canal e sem 

cobertura de diagnóstico. 

 

 MTTFd 

 
 

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑𝑏.𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝐵10𝑑

0.1×𝑛𝑜𝑝
=

100000

0.1 ∗ 240
= 4166.6 𝑎𝑛𝑜𝑠 

𝑇10𝑑,𝑏𝑜𝑡ã𝑜_𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐵10𝑑

𝑛𝑜𝑝
=

100000

240
= 416.6𝑎𝑛𝑜𝑠 

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑𝑐1
=

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑𝑏.𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎,1
+

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑𝑏.𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎,2
=

1

4166.6
+

1

4166.6
 

<=> 𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑𝑐1 = 2083.3  anos 
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O MTTFd máximo é de 100 para um subsistema de canal único. Nesse sentido o nível 

deste subsistema enquadra-se no MTTFd alto. (tabela 6) 

Assim sendo, o PL do subsistema é alcançado pelos parâmetros MTTFd, categoria e 

grau de cobertura (DC) conforme a figura 5.13. Para determinação da probabilidade do número 

de falhas por hora referente ao subsistema podemos consultar tabela D.7. 

 

 

Figura 5.14-Determinação manual do PL  

 

Foi obtido assim um PL=C através dos cálculos apresentados, que podem ser validados 

pelo software: 

 

 

Figura 5.15-Determinação do PL do subsistema de entrada pelo software SISTEMA 

 
 

Relé de Segurança-Ponz 
 

Para este componente de segurança não foi necessário proceder a cálculos para a 

determinação do PL porque o fabricante disponibiliza esses dados. 
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Segundo os dados do fabricante PL =“e” e categoria 4. 

 

 

Figura 5.16- Determinação da PFH para o relé de segurança segundo o software SISTEMA 

  

 

Subsistema de saída: 

 

  Apenas constituído pelo contactor responsável por ligar ou desligar o motorredutor. 

 

 MTTFd 

 
 

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
𝐵10𝑑

0.1×𝑛𝑜𝑝
=

400000

0.1∗240
= 16666.6 𝑎𝑛𝑜𝑠  

𝑇10𝑑,𝑏𝑜𝑡ã𝑜_𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐵10𝑑

𝑛𝑜𝑝
=

400000

479.17
= 1666.6 𝑎𝑛𝑜𝑠 

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑,𝑐1
=

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑,1
=

1

16666.6
  

<=> 𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑,𝑐1 = 16666,6 𝑎𝑛𝑜𝑠  

 

Obtivemos também um PL=C através dos cálculos apresentados, que podem ser 

validados pelo software: 

 
 

 

Figura 5.17- Determinação do PL do subsistema de saída pelo software SISTEMA 
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É possível, portanto, concluir que conseguimos foi atingido um nível de performance 

requerido para a função de segurança, alcançando deste modo a fiabilidade exigida com este 

sistema de controlo. 

 

 

Figura 5.18- Nível de performance atingido pela função de segurança 

 

Através de um novo procedimento de avaliação do risco, após a introdução da função 

de segurança, vamos confirmar a existência de uma efetiva redução de riscos para esta tarefa. 

Visto que a implementação da paragem de emergência não funciona como uma medida 

preventiva, o parâmetro referente à probabilidade de o perigo se tornar efetivo mantém-se 

inalterado, assim como o número de pessoas envolvidos e a frequência de exposição: 

LO-2 

FE-5 

NP-1 

O único parâmetro realmente alterado com esta medida acaba por ser a severidade dos 

danos, uma vez que com esta medida, é expectável uma redução significativa dos danos 

possíveis causados por este perigo. Classificando este parâmetro no mínimo possível- S=0,1 
 

O novo cálculo do risco vem: R = PO x FE x S x NP 

 

Assim pela nova classificação destes parâmetros, foi alcançado  um nível de risco igual 

a 1, e pela tabela 5.1 pode ser verificado que se encontra no nível de “insignificante”. Sendo 

assim, foi alcançado o objetivo da redução efetiva do risco. 

 

 

5.8 Marcação CE 

 

A marcação CE (conformidade europeia) representa a conformidade de determinado 

produto em relação à legislação europeia e o seguimento das normas europeias harmonizadas 

aplicáveis, sendo obrigatória para comercialização no mercado interno europeu. 
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Figura 5.19-Esquema demonstrativo das exigências legislativo para a colocação de máquinas no mercado 

 

Esta marcação é constituída pelo logo representado na imagem 5.18, juntamente, se 

aplicável, com 4 dígitos identificadores do organismo notificado no processo de atribuição da 

marcação, caso aplicável. 

 

Figura 5.20-Marcação CE com identificação do organismo notificado, caso aplicável 

 

No caso especifico das máquinas, para obtenção da marcação CE, é necessário que o 

equipamento siga a Diretiva máquinas 2006/45/CE, assim como estar em conformidade com a 

legislação nacional. A marcação deverá estar visível na máquina, assim como a designação do 

fabricante, ano de fabrico e número de série, caso exista. [18] [12] 

Na documentação técnica da máquina deve constar informação demonstrativa da 

conformidade do produto com os requisitos legais aplicáveis, conforme a figura 5.20. 

Para obter a marcação CE, é necessário: 

1º- Proceder à identificação dos requisitos aplicáveis ao produto; 

2º-Confirmar se o produto está em conformidade com os mesmos, função atribuída ao 

fabricante. 

3º-Realizar testes ao produto, por parte de organismos independentes, quando exigido, 

ou mesmo por parte do fabricante, que neste caso é responsável pela verificação da 

conformidade com os requisitos, assim como a inerente análise de riscos. 
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4º-Apresentar um “relatório técnico de fabrico” no qual conste, entre outros, o desenho 

de conjunto, os circuitos de comando e potência, a avaliação de risco, o manual de 

instruções/utilização e a lista de especificações técnicas/normas utilizadas. 

5º-Expor de forma clara a marcação CE e redigir uma declaração de conformidade, 

certificando que segue todos os requisitos legais, e mencionado as normas aplicadas. [19]  

 

 

Figura 5.21-Diretivas e normas que definem os requisitos técnicos para a construção de máquinas 
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6 Conclusões e propostas de trabalhos futuros  

6.1 Conclusões: 

 

O principal objetivo desta dissertação consistiu em estudar a aplicação de um sistema 

servopneumático numa máquina de inspeção visual de pneus (a VITEC) e efetuar a sua 

aplicação em termos de alteração de hardware e de software numa máquina existente. Foi 

analisada, a viabilidade de esta solução poder representar uma melhoria clara da qualidade da 

abertura de pneus, particularmente dos pneus menos rijos. Pretendeu-se estudar este novo 

sistema como uma alternativa fiável à até então solução utilizada na Gislotica. 

Numa primeira fase, foi feita uma análise detalhada dos pressupostos técnicos para a 

realização do manuseamento de um pneu para uma inspeção visual e a sua relevância no 

contexto da indústria dos pneus, para a deteção visual e tátil de defeitos. Nesse sentido, foram 

analisados os tipos de defeitos normalmente encontrados no ciclo de inspeção, sendo que a 

VITEC ajuda o operador no manuseamento do pneu, realizando um conjunto de movimentos 

que promovem a sua abertura e permitindo ao operador aumentar o campo de visão na inspeção 

no seu interior, tornando os defeitos mais evidentes. 

Foi realizado um estudo aprofundado da máquina com o intuito de compreender e 

conhecer as funções de cada componente mecânico, pneumático e elétrico, procedendo-se a 

uma análise rigorosa dos esquemas elétricos e pneumáticos. 

Foi atingida uma compreensão mais íntimo do problema, tentando-se identificar as 

limitações do sistema, que revelava ter um comportamento semelhante, quer se tratasse de um 

pneu de elevada ou baixa rigidez, traduzindo-se da qualidade de manuseamento para estes 

últimos. Fez-se referência a alguns componentes já introduzidos pela Gislotica para minimizar 

estes danos, que se tinham revelado insuficientes. 

 Com a introdução do sistema servo pneumático para a movimentação dos eixos, a 

VITEC ganhou novas capacidades no controlo dos movimentos que promovem a deteção e 

abertura do pneu, conferindo ao sistema uma maior sensibilidade e qualidade de manuseamento. 

De facto, garantiu-se uma uniformidade no campo de visão do operador, obtendo-se uma 

abertura transversal a qualquer tipo de pneu sem prejuízo para os menos rijos. 

Foram apresentados detalhadamente alguns aspetos levados em conta na construção, 

organização e hierarquização do programa inerente ao “ciclo máquina”. 

Foi desenvolvida uma interface homem-máquina, que permite, entre outros, selecionar 

o modo de utilização da máquina (modo manual ou automático), alterar rapidamente os 

parâmetros que definem os movimentos dos eixos, quer na deteção, quer na abertura do pneu. 
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Realizou-se uma exposição de algumas ferramentas introduzidas, nomeadamente o 

Smart Reset, que leva a máquina para uma posição operacional após uma falha, assim como o 

Eletric Hardware Check, que facilita a deteção de erros de hardware no momento de colocar a 

máquina em funcionamento, nas fases de instalação ou de manutenção.  

Por fim, foi feita uma abordagem ao processo normativo relativos à diretiva máquinas, 

com um exemplo prático, visando evidenciar a importância da questão da segurança na indústria 

de fabricação de máquinas, quer na eliminação do perigo, quer na redução máxima possível do 

risco potencial, referindo-se o relevo que a marcação CE possui no contexto da harmonização 

europeia relativa à segurança de máquinas. 

Procedeu-se especificamente a uma análise de riscos à VITEC, exemplificando com um 

caso prático de redução de um perigo, com a apresentação dos procedimentos normativos 

necessários para o cálculo da fiabilidade de uma função de segurança. 

Apesar de esta solução servopneumática implicar um custo adicional de equipamentos 

pneumáticos em 38 %, a sua implementação apenas afeta em 5% os custos globais da máquina. 

A integração deste sistema revelou-se uma alternativa mais eficaz na inspeção dos pneus, 

representando uma mais valia para a VITEC. 

 

 

6.2 Trabalhos futuros: 

 

Em complemento ao tema apresentado nesta dissertação, seria interessante realizar 

algumas alterações ao nível de projeto mecânico. Neste caso, poder-se-ia considerar a alteração 

do sistema de guiamento, fazendo o estudo do resultado da alteração, à luz das várias 

abordagens referidas neste trabalho. 

Por outro lado, seria também interessante a aquisição de um sistema servoelétrico, de 

forma a testá-lo como uma alternativa viável ao sistema servopneumático. 

Por último, seria importante criar um programa transversal a todas as VITEC, em que, no 

momento da instalação do software na máquina, o técnico apenas tenha que selecionar as 

funções de acordo com o hardware da máquina a instalar, assim como de acordo com as 

exigências do cliente. 
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ANEXO A: Índice de carga e velocidade 

 

 

Tabela A.1- Tabela de conversão do índice de carga 

  

 

Tabela A.2-Tavela de conversão do índice de velocidade 
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ANEXO B:  Esquemas pneumáticos  

 

 Esquema antigo 
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 Esquema Pneumático antigo com a integração do sistema servopneumático 
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 Nova versão do esquema Pneumático 
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ANEXO C: Deteção e abertura do pneu 

 

       

Figura C.0.1- Garra de abertura encontra-se na posição zero 

 

        

Figura C.0.2-Deteção do bead 
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Figura C.0.3- Posição de afastamento do bead 

 

 

    

Figura C.0.4- Deteção da parede lateral 
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ANEXO D:  Segurança máquinas 

 

 Analise de riscos 

 

 Avaliação do risco 

 

LO - probabilidade de ocorrência   

0,033 Quase impossível Apenas em circunstâncias extremas 

1 Muito improvável Embora concebível 

1,5 Improvável Mas pode ocorrer 

2 Possível Mas pouco comum 

5 Casual Pode acontecer 

8 Provável Não é inesperado 

10 Bastante provável Esperado 

15 Certo Sem dúvida 

Tabela D.3- Diferentes níveis de probabilidade de ocorrência de um perigo (LO) 

 

S - Severidade   

0,1 Pisaduras, arranhões, ligeiro mal-estar 

0,5 Corte, queimadura   

2 Quebra de membros sem gravidade (temporário) 

4 Quebra de membros com gravidade (temporário) 

6 Perda de um membro, visão ou audição (permanente) 

10 Perda de dois membros ou visão (permanente) 

15 Morte   

Tabela D.4-Níveis de classificação da severidade do perigo (S) 

 

FE - frequência de exposição   

0,5 Anual   

1 Mensal   

1,5 Semanal   

2,5 Diário   

4 Horário   

5 Constante   

Tabela D.5--Níveis da frequência de exposição ao perigo (FE) 

 

  

 

 

 

 

 

 

NP- nº de pessoas expostas     

   de   a   
1 1 - 2 pessoas 
2 3 - 7 pessoas 
4 8 - 15 pessoas 
8 16 - 50 pessoas 

12 51 -   pessoas 

Tabela D.6- Número de pessoas expostas 
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 Fiabilidade da função de segurança- Determinação do PL 

 

Tabela D.7-Determinação para um sistema ou subsistema do PL e da probabilidade de falha hora 

 

 


