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Exercícios de Programação CLP

1-Em sistemas  de  controle  de  nível  de  água  de  caldeiras,  conforme o  vapor  vai  sendo
perdido externamente na tubulação, há a necessidade de injetar água na caldeira para que o nível se
mantenha sempre em um mínimo aceitável, evitando danos em virtude de falta de água. A figura
abaixo contém um diagrama de controle de nível de água de uma caldeira. Considere que o sensor
de nível para o sistema representado pela figura abaixo gere um sinal de 4ma a 20ma de acordo com
a altura da coluna de líquido, que deve permanecer entre 20% e 80% do total. Para tal, é necessário
que, ao se atingir 20% do nível de água, a bomba seja ligada e, após 10 segundos, a válvula aberta.
Ao se atingir 80%, a válvula deve ser fechada e, após 5 segundos, a bomba desligada. Utilizando a
ferramenta de programação do CLP TPW-03, crie um programa em ladder que garanta que a água
da  caldeira  permaneça  entre  20%  e  80%  do  nível  medido  pelo  sensor  seguindo  a  lógica
especificada.

2 - Em uma fábrica de salgadinhos localizada na lua, a etapa final da produção consiste em ensacar
sempre a mesma massa de salgadinhos por pacote. Para tal, ao final da esteira, após serem assados,
não fritos, os salgadinhos caem em uma espécie de funil com o fundo fechado. Este funil serve
como balança, gerando um sinal que vai de 0 a 10 volts. O fundo desse funil se abre e se fecha
conforme um sinal originado do sistema de controle. Para garantir sempre a mesma massa, o fundo
do funil deve se abrir quando o sinal atingir 5,72 volts, esperar 0,2s e fechar novamente.
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3 - Em um tanque cuja pressão interna é monitorada, são utilizados dois sensores de pressão, ambos
gerando um sinal entre 0 e 10 volts e o sistema de controle deve utilizar o valor médio dos dois
sensores como valor real da pressão. O funcionamento do tanque se dá da seguinte maneira:

- Uma válvula de saída é mantida aberta se a pressão está em 30% e 70%
- Se a pressão passa dos 70%, uma válvula de alívio é aberta até que a pressão se reduza a

50%
-Se a pressão cai abaixo dos 30%, a válvula de saída é fechada e se mantém fechada até que

a pressão atinja 40%
-Caso um dos  sensores  apresente  problemas  e  passe  a  enviar  0% de  pressão,  deve  ser

desconsiderado na medição sendo utilizado somente o outro e um alarme deve ser acionado
-Caso os dois sensores falhem, a válvula de alívio deve ser aberta e mantida aberta, além do

alarme, que deve ser acionado.

4 - Faça um programa de CLP que realize a seleção de peças metálicas de diferentes larguras.
Funcionamento: use o botão Bt1 para iniciar o ciclo: a esteira move a peça em direção ao sensor
indutivo  que  detecta  a  presença  da  peça.  No  exato  momento  em  que  o  sensor  indutivo  for
desativado (ver Figura 7.1), pare a esteira e feche a garra de leitura (régua potenciométrica com uma
resistência de variação entre 1,5 e 98,5 Ω e capacidade de medição de 50 mm até 100 mm). Após 3
segundos (tempo de medição da peça), acione o cilindro C1, C2 ou C3 conforme o resultado da
medição (ver Tabela 7.1). Ao passar pelo sensor de barreira o sistema será desligado, aguardando
um novo início de ciclo. Caso a medição seja diferente da desejada, nenhum cilindro será acionado
e a peça irá para o refugo, parando o sistema através do sensor ótico reflexivo. 
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