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AQCnet: O sistema de
Software para a automação de
laboratório POLAB®

tk Polysius

2

AQCnet
O Software para a asseguração e o
controle de qualidade
AQCnet – Advanced Quality Control – é o Software aperfeiçoado
da ThyssenKrupp Polysius para a automação de laboratório
POLAB®. E com isto, a base inteligente para um controle poderoso
e fiável da qualidade do produto.
AQCnet convence desde num
laboratório simples até em
sistemas complexos de
automação para laboratório
com coleta de amostra
automática, sistema de correio
pneumático, sistema de
preparação de amostras
automático e controle de
qualidade.
As interfaces configuráveis
permitem integrar tanto os
analisadores Online como
diferentes aparelhos de
laboratório.
AQCnet associa os comprovados algoritmos de controle
POLAB® com a tecnologia de
rede atual e a interface de
usuário confortável.

A interface de usuário gráfica
põe à disposição as funções
básicas da AQCnet:
AQCnet dirige e controla o arranque automático das coletas
de amostra, o transporte das
amostras ao laboratório, o sistema de preparação de amostras e a análise.
O sistema integrado para o
seguimento de amostras
visualiza o estado de tratamento das diferentes amostras.
As mensagens atuais do
sistema são visualizadas numa
janela.
Um banco de dados permite
avaliar com precisão as mensagens do sistema através de
funções adaptáveis de filtros.

AQCnet-Highlights

✓ Interface de usuário baseada no Browser
✓ Estrutura Cliente – Servidor
✓ Tecnologia .net com interface da web
✓ Banco de dados SQL
✓ Interfaces padrões para analisadores
✓ Relatórios e tendências configuráveis
✓ Tratamento de amostras com regulação de prioridade
✓ Regulamento adaptativo da mistura
✓ Acesso protegido por senha
✓ Interface de usuário em vários idiomas
✓ Função de ajuda Online
✓ Telemanutenção
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Banco de dados e geração de protocolos
Dados
de conﬁguração

Dados do
usuário

Avaliação e arquivamento de dados de
medição

Banco de
dados SQL

Dados
gerais

Dados de
laboratório

Dados do
processo

Geração de protocolos
AQCnet apóia a preparação de relatórios especificados
pelo usuário para a saída de dados de medição e de
grandezas derivadas de medição.

Os conjuntos de dados combinados dos
analisadores são atribuídos aos dados das
amostras e armazenados num banco de
dados SQL. AQCnet compacta os conjuntos
de dados de medição num conjunto de dados
de amostra.
O usuário dispõe da possibilidade de calcular
grandezas derivadas de medição, segundo
fórmulas pré-definidas como KST, SM e TM,
ou de prescrever fórmulas específicas para a
aplicação.
Os valores de medição e as grandezas
derivadas de medição das amostras são
enviados aos algoritmos do controle de
qualidade integrado.
Existe ainda a possibilidade de exportar os
dados a outros sistemas de computador por
meio de uma interface OPC ou com a ajuda de
arquivos no formato XML ou no formato CSV.

Os relatórios podem ser gerados, indicados e impressos
ciclicamente. Para este fim há a disposição funções de
avaliação estatística (mínimo, máximo, número, valor
médio, variância, soma, soma x2, desvio padrão) e
marcações coloridas de ultrapassagem de valor-limite.
Além da saída de relatórios em forma de lista, também
é possível a saída de gráficos de tendência e da combinação lista e gráfico de tendência.

Combinação
lista e gráfico
de tendência.
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Administração, comando, telemanutenção
Administração
AQCnet põe a disposição as funções para a administração do sistema com uma interface de usuário muito
clara e com base na Web.
Disto fazem parte, entre outras coisas:
n a configuração de contas de usuário protegidas por
senha, nas quais os direitos de acesso são estabelecidos individualmente,
n a definição gráfica de tipos de material com os
correspondentes parâmetros de tratamento de
amostra,
n a modificação e o alargamento do sistema POLAB®
assim como
n a definição de ações orientadas ao evento e cíclicas,
como o início de amostra, a saída de protocolo, a
exportação de dados e a proteção de dados.
Comando e diagnóstico
O Software AQCnet contém um sistema universal para
o comando e o diagnóstico da máquina.
As máquinas POLAB® da nova geração estão equipadas com painéis de controle de rede.
Interface de usuário de
Bedienoberfläche
um painel de controle
eines maschinennahen
orientada à máquina:
Bedienfeldes:

A interface de usuário de cada painel de controle local
pode ser chamada em todas as estações de controle
do sistema de computador POLAB®.

Trabalhar intuitivamente
Intuitives Arbeiten durch
através detela sensível ao
Touchscreen und grafische
toque e interface gráfica
Bedienoberfläche.
de usuário.

Isto não só torna muito mais fácil o comando e o
diagnóstico de toda a instalação, como também
permite efetuar uma telemanutenção eficiente.
Telemanutenção

Sistema
de computador
POLAB®

Conexão VPN
ou
por modem

Service
ThyssenKrupp
Polysius

Para a telemanutenção o sistema de computador
POLAB® pode ser conectado com o Service da
Polysius através de uma ligação segura à Internet
ou de uma ligação pelo telefone.
Por solicitação, especialistas qualificados darão
apoio ao pessoal da instalação durante a otimização ou modificações.
Ter em consideração os padrões de segurança
indispensáveis é naturalmente o mais importante.
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Regulamento

Output

Input

Controlador de qualidade Regulamento da
mistura
O controlador adaptativo, para o cálculo de
mistura de matéria prima, farinha crua e

cimento, ajusta de tal modo as proporções
dos componentes de material, que a
mistura corresponde aos valores teóricos
prescritos para a qualidade. Ele reduz
interferências, como por exemplo, flutua-

ções de material, desajustes de balanças,
etc. Um algoritmo de adaptação avalia
continuamente a composição química de
cada componente de material e depois
adapta o controlador. Como grandezasguia
podem selecionarse os módulos de cimento
como o LSF (KST), o módulo de silicato
(SM) ou o módulo de alumina (TM), os
óxidos (por exemplo, Al2O3, SiO2, SO3) ou
outras grandezas definidas pelo usuário.

Circuito de controle Regulamento da
mistura para farinha crua e cimento
O regulamento pode ter como objetivo o
conteúdo do silo como regulamento do silo,
ou as amostras individuais como regulamento de amostras. O regulamento do silo
pode ser configurado para a homogeneização contínua ou para a homogeneização
de lotes.

Circuito de controle Regulamento
do separador
O regulamento do separador AQCnet avalia o desvio da
finura de material medida em relação ao valor teórico e
ajusta a velocidade do separador.

Circuito de controle Regulamento da
mistura Leito de mistura
Quando se aplica o regulamento adaptativo
para a composição do leito de mistura, os
leitos de mistura podem ser configurados
redondos ou longitudinais.
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Software para leito de mistura
Visualização do leito de mistura e previsão de desempilhamento para leitos de mistura redondos
A visualização do leito de mistura do Software AQCnet oferece uma representação gráfica da matéria prima no leito de mistura redondo.
A composição química da matéria prima é indicada a diferentes cores. Com isto o usuário pode selecionar gráficos para as camadas
empilhadas ou gráficos para as camadas a desempilhar. A concentração, previamente calculada, de elementos químicos selecionados é
indicada numa tabela ou num diagrama de tendência em função da posição do Reclaimer.
Al2O3

Área de desempilhamento

Área de empilhamento

8%
4%
3%
Gráficos para
camadas empilhadas.

0%

Al2O3
8%
4%
3%

Gráficos para
camadas a
desempilhar.

Al2O3 [%]

0%

5
4
3
2
1
0
90

Posição atual do Reclaimer

Raspadeira
Atual
Próximo
Área de empilhamento
Selecionado
Alcance

Ângulo

0

Ângulo selcionado

AI2O3

CaO

270

Área angular selecionada
para o cálculo de valores médios

Fe2O3

H2O

K2O

Mn2O3

180

[°]

Diagrama de tendência e tabela com concentrações,
previamente calculadas, de elementos químicos selecionados
em função da posição do Reclaimer.

MgO

Na2O

SiO2

SO3

TiO2
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AQCnet
Resumindo

Exportação de dados

Dados básicos
Sistema
operacional

MS Windows XP, Windows 7,
MS Server 2003, MS Server 2008

Visualização

interface da WEB,
Internet Explorer

•• Exportações configuráveis em ficheiros de texto (XML, CSV
para importações Excel),
•• Disponibilização configurável de valores de sinais do processo OPC2 legíveis e externos

Variante máxima
4

Autômatos de laboratório em serviço conjunto

Avaliação de dados

20

Estações operacionais de correio pneumático

Estatística

mín., máx., número, valor médio, variância,
soma, soma x2, desvio padrão

3

Amostradores por cada estação operacional de correio
pneumático

Fórmulas

biblioteca de fórmulas e fórmulas definidas
pelo usuário

10

Estações operacionais manuais de correio pneumático
com 99 tipos de material à escolha

Protocolos

3

Receptores manuais adicionais no laboratório

Saída

Web-Browser

3

Magazines de entrada/saída por cada automação de
laboratório

Impressão

orientada ao tempo, orientada ao evento e
manual

4

Espectrômetros XRF

Definição

Editor de protocolos

4

Difratômetros XRD

Trend

3

Granulômetros laser

Graduação

automática/manual

3

Colorímetros

Linhas por cada
tendência

no máx. 8

2

Analisadores de CO2/SO3

Diagrama

x/t, tempo real, History

e por solicitação, outros

Regulamento da mistura

Arquivamento de dados

Algoritmo

otimização linear com adaptação da
composição de matéria prima

•• Dados de medição de amostras 5 anos

Número de circuitos de
controle (moinhos)

no máx. 16

Número de componentes
por cada Circuito de controle

no máx. 8

Modos operacionais

regulamento do silo e regulamento de
amostras

Ciclo da amostra

variável

•• Dados de medição de circuitos de controle 3 meses
•• Mensagens / alarmes 6 meses
•• Grandes arquivos, pedindo

