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PARA MECANISMOS DE TRAÇÃO COM FREIOS DE CINTA/LONA: 
 
 

O completo sistema de controle integral do bloco de polias 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Juntamente com a complexidade das operações de perfuração, a concentração dos sondadores precisa estar 
focalizada em um numero crescente de sistemas de vigilância.  Uma das fases mais critica no processo de 
perfuração é a operação do tambor da Catarina. 
 
Na maioria das plataformas semi-submersíveis e jackups, o sistema de frenagem do tambor é por meio de 
cintas/lonas.  Os freios são operados manualmente através de uma alavanca de aço de 1,5 metros de 
comprimento.  O sondador precisa freqüentemente precisa aplicar o seu peso corporal para possibilitar uma 
frenagem dinâmica e manter a carga estável. 
 
Em tais condições, o stress físico ao qual o sondador é exposto, freqüentemente, leva a fadigas musculares e 
problemas de coluna, sem contar eventuais riscos de danos mais graves em conseqüência de súbitos 
contragolpes ou golpes inesperados da alavanca na liberação do Crown O’Matic.  Alem disso, um breve 
descuido do sondador, pode ser o suficiente para causar danos dispendiosos, não só financeiro e material ao 
equipamento, mas perdas de material humano e é cada vez mais freqüente o reconhecimento e preocupação com 
relação a esses riscos em potencial, por parte dos gerentes de plataformas. 
 
2. LIDAN ENGINEERING  
 
Com o passar dos anos, a Lidan Engineering conseguiu uma reputação sólida por atualizar os mecanismos de 
freio de cinta com um sistema servo hidráulico de controle do freio. O servo freio não só elimina danos ao 
sondador, mas também, melhora substancialmente a segurança, a eficiência e as condições de trabalho.  
 
Com o sistema DBS  servo freio como  unidade básica e o sistema complementar de controle do bloco BCS  e o 
sistema ADS autodriller, a Lidan Engineering oferece um completo Conceito de Controle do Freio  para o 
mecanismo de elevação com freios de  cinta/lona. 
 
3. UP-GRADE DE SONDAS MAIS ANTIGAS 

 
Hoje, devido em parte à introdução de estações de controle da perfuração “cyber-base” nas sondas mais novas, 
fazer o up-grade das condições de trabalho do sondador se tornou um assunto mais em pauta.  
 
A maioria dos fabricantes de sistemas de elevação oferece às sondas mais antigas um sistema servo freio 
somente em combinação com uma mudança por fora dos freios de cinta para freios a disco. Porém, esta 
mudança tem um preço perto de meio milhão de dólares americanos, uma soma de dinheiro que a maioria das 
empresas com sondas mais antigas não estão preparadas para aceitar.  
 
Com a alternativa do servo freio hidráulico DBS da Lidan, onde os  freio de cinta/lona permanecem como parte 
integrante, o preço é menor do que um quinto daquela soma e, ainda, as qualidades de controle do freio no freio 
de cinta/lona são tão boas quanto àquelas no freio a disco. 
  
O custo de instalação é comparativamente desprezível. É executado geralmente offshore, em paralelo com as 
atividades de perfuração. Leva de 4 -5 dias até que esteja pronto para as ligações. A instalação é comissionada 
pelos técnicos da Brasilco e auxiliado pelos mecânicos da sonda.  
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Cerca de 3-4 horas somente são necessárias para a ligação, até que atividade completa de perfuração seja 
restabelecida. Isso inclui o treinamento do pessoal.  
 
4. SISTEMA SERVO FREIO DA LIDAN 
 
Projetado para imitar a técnica de frenagem habitual do sondador, o sistema servo freio DBS é um auxílio 
ergonômico para o sondador operar o freio de cinta/lona, do mecanismo de  suspensão / abaixamento, com alto 
grau  de precisão de carga versus velocidade. Uma alavanca de controle pequena, porém rígida, instalada ou em 
um console do tipo pedestal ou um console integrado com uma cadeira de controle, fornece o “feedback” 
necessário ao sondador para “sentir” continuamente a carga. 
 
Coordenado com o freio auxiliar, o sondador controla suavemente a redução de velocidade do bloco de polias 
(moitão) até a parada final. Quanto mais baixa a velocidade despendida, mais alta a resolução, o que significa 
mais sensibilidade e precisão à velocidade de deslocamento. Esta vantagem tem sido especialmente utilizada 
quanto ao sistema ADS Autodriller.  
 
Os sondadores têm relatado menos desgaste das lonas do freio devido à sensação de controle seguro durante a 
seqüência inteira de frenagem, portanto, utilizando uma técnica de frenagem mais suave (= menos desgaste) do 
que eles costumavam ter na frenagem manual.  
 
Um sistema atuador de freio de dupla função é conectado ao eixo padrão do freio. Um atuador é para o controle 
servo analógico das lonas do freio, o segundo atuador é do tipo segurança por falha, ativado por mola e 
comprimido pela pressão principal do sevo para liberação de emergência imediata. 
  
O conjunto do atuador é operado do console de controle do sondador, que também inclui botão para parada de 
emergência, manômetros de pressão do servo e duas chaves de partida para colocar em funcionamento a bomba 
do servo de acionamento por motor elétrico.   
 
A unidade hidráulica de acionamento fornece a pressão necessária do servo. A bomba hidráulica é do tipo 
parafuso, com funcionamento contínuo sem nenhum problema, por experiência própria, de não menos de 15 
anos! Porém, no caso de uma parada do motor, causada, por exemplo, por defeito, o freio por mola de segurança 
por falha dispara. A unidade hidráulica (HPU) é equipada com uma bomba auxiliar acionada por motor a ar, a 
qual, se ar comprimido estiver disponível, pode manter a operação de perfuração até que a pane seja 
restabelecida.  
 
5. SIST. AUTOMÁTICO DE CONTROLE (BCS) DO BLOCO DE POLIAS DA LIDAN 
 
Através da seqüência completa de movimentação do bloco de polias, o sistema de controle automático do 
mesmo trabalha em paralelo com a frenagem manual do sondador, por meio do freio auxiliar (Elmagco) e os 
controles principais do joystick do freio.  O sistema automático interfere e suporta a frenagem somente se os 
perfis limite do bloco super excederem, acompanhado com um alarme audível e visual para alertar o sondador a 
aumentar sua própria atividade de frenagem.  
 
O sistema de controle do Bloco de Polias consiste de um painel do Operador, compartimento do PLC, chaves de 
Proximidade e sensor de Peso.  
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5.1 Painel do operador 
 
O compartimento de controle e de aço inox do painel do operador inclui: Lâmpadas de sinal para freio auxiliar 
ligado e freio principal ligado, display digital para velocidade do gancho e tonelada-milha, controle de 
cancelamento quando exceder os limites inferiores e superiores, alarme visual e audível com  reajuste do 
mesmo e lâmpada de teste. 
 
 5.2 Compartimento do PLC 
 
Incluindo a unidade do PLC, fontes de energia e módulos de I/O, amplificadores de isolamento, terminais e 
fusíveis para ligar todos os sensores e válvulas solenóide.  
 
5.3 Chaves de proximidade e sensor de peso 
 
Encoder montado no eixo do tambor para medição da posição do bloco e velocidade. Sensor de atualização que 
inclui uma função de limite de desvio da posição do bloco. Sensor de peso / transmissor de pressão, obtido em 
paralelo da âncora da linha morta e o sistema indicador de peso.  
 
5.4  Controle do bloco como poupador do piso 
 
O movimento descendente do bloco é supervisionado em função do peso calculado, velocidade e posição atual 
do bloco. Um controlador lógico programável direciona os sinais continuamente ao freio auxiliar (Elmagco) a 
fim de uma ação suave de frenagem para manter o bloco de polias (moitão) dentro de perfis de limites de 
velocidade armazenados.  
Na aproximação da distância limite prefixado até o piso, um sinal é dado ao atuador do servo freio para 
energizar, o que leva o bloco a uma parada total.  
 
5.5 Controle do bloco como poupador da Coroa  
 
Conectado ao sistema de SCR e a válvula de pedal do sondador, o Controle do Bloco monitora a velocidade do 
bloco no movimento ascendente. Para permanecer dentro dos perfis de velocidade, a válvula de pedal dos 
sondadores cancela e pára até que a velocidade corresponda ao perfil.  
 
No caso de uma aproximação de velocidade alta, a válvula de parada “shut down” é previamente acionada de 
modo correspondente. Perto da aproximação final, a desaceleração é suportada pela ativação do Elmagco. 
Numa taxa de velocidade baixa normal o sondador prossegue levantando até a parada total do freio. Se ele 
exceder o ponto limite estabelecido, o atuador do servo freio é ativado para solicitar o freio de cinta/lona, 
simultaneamente, enquanto a pressão de ar da embreagem é liberada. Se preciso for, ele pode prosseguir no 
sobrepercurso,  o qual é ligado do console do sondador. Para segurança adicional, pode ser usada uma válvula 
pino existente, ajustada num “nível alto extremo permitido do bloco” (ultimate high block level permitted). 
Neste ponto, a válvula pino ativa um sinal piloto ao atuador da mola e o freio solicita uma parada total.  
Esta característica impede que o sondador, acidentalmente, exceda acima do permitido quando operando no 
modo de sobrepercurso.  
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O encoder do eixo do tambor, com um sensor de atualização por segurança, monitora a velocidade e posição do 
bloco. 
 
 
5.6 O controle do Bloco  como proteção de Colisão 
  
Acrescentando interface a um sensor, no braço de suporte superior e inferior, indicando o evento de um braço 
de suporte estendido, dentro de uma área de risco de colisão, o controle do Bloco alertará o alarme. Se o 
sondador não tiver cuidado, um procedimento “redução para parada” (slow down to stop) é ativado. A interface 
pode ser provida a fim de proteger também de colisão ao compensador da coluna de perfuração ou ao encosto.  
 
6.  SISTEMA  ADS AUTODRILLER  DA LIDAN 
 
As qualidades da função do autodriller retorna às qualidades de desempenho do sistema servo freio como órgão 
executivo.  
As extraordinárias qualidades de frenagem da velocidade de deslocamento do servo freio DBS da Lidan  tornam 
o sistema  ADS Autodriller em uma ferramenta de eficiência de perfuração  altamente elevada.  
O ADS autodriller é um sistema completamente hidráulico e integrado com o DBS servo freio. Não é 
dependente de qualquer circuito eletrônico ou codificador de pulso para sua função de controle automático de 
“feed out”.  
 
6.1 Controle de desligamento da alimentação automática do Autodriller 
 
O controle automático “drill-line feed-off” foi projetado para manter um ROP estável, assim, liberando o 
sondador de contínua concentração no indicador de carga e com suas mãos constantemente na alavanca do 
freio.  
 
O sistema é ativado por um botão interruptor. A velocidade de “feed off” é ajustada por uma maçaneta de 
controle em três quartos de uma volta que, proporcionalmente, direciona um fluxo de óleo para um motor 
hidráulico, o qual, por meio de uma transmissão por corrente, é conectado ao tambor do cabo.  
 
O  sistema trabalha hidraulicamente como um regulador de circuito de loop fechado, consistindo de um atuador 
de freio, lona de freio, tambor do cabo e o motor hidráulico.  
O sistema identifica o ponto onde o freio de cinta/lona libera o tambor para começar a despender, ao que uma 
taxa de equilíbrio de frenagem é imediatamente estabelecida via feedback do motor hidráulico para o atuador do 
freio.  
 
A propriedade superior do controle da velocidade de deslocamento do servo freio faz o autodriller executar em 
um modo de velocidade constante. Ele permite ao R.O.P. interceptar, muito de perto, ao peso sobre broca 
(W.O.B) otimizado ou o delta P da pressão da lama. No sinal que indica um aumento no W.O.B. ou delta P, o 
“feed off” momentaneamente pára. Estes sinais serão entendidos mais como uma proteção da broca, no caso de 
o R.O.P. exceder o máximo carregamento desejado da broca. 
 
Depois de ajustar o “feed-out” até o peso desejado da broca, o sondador precisa simplesmente conferir 
quaisquer flutuações do peso da broca, causadas por mudança nas condições da perfuração, e reajustar o “feed-
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out” de modo correspondente. O “feed-out” mantém-se estável, até mesmo no caso de uma parada  total da 
perfuração, que é indicado como uma diminuição súbita no W.O.B. ou  delta P. 
 
A variação do despendimento do tambor em revolução por minuto é ajustável  de 0,5 - 7,5 rpm que, com 12 
linhas no bloco, corresponde de 30 - 400 ft / h. 
  
Juntos estes ajustes atingirão ROP e W.O.B. ótimos e estáveis.  
 
Todas as características de segurança, como padrão para o servo freio, são integradas no sistema de controle 
automático do “feed-out”. O freio com mola de segurança por falha é ativado:  
 
• Na perda de pressão do servo 
• Num defeito elétrico 
• Numa perda de pressão do ar 
• Quando o ajuste limite do piso for excedido 
• No acionamento manual do botão de emergência 
 
6.2 Controle automático do WOB e delta P do controlador do BCS do Bloco.  
 
Como opção, o sistema de controle BCS do Bloco pode incluir uma interface ao ADS Autodriller, usando seu 
controlador lógico programável padrão e sinais transmissores da pressão da lama e pressão indicadora do peso.   
Apertando o botão no console de controle do BCS o sistema usará o valor momentâneo do W.O.B. e delta P e 
controle do “feed-off” para ter a certeza que aquele W.O.B. / delta P estará bem dentro dos limites ajustados.  
 
6.3 Controle automático do WOB e delta P do Controlador separado 
 
Como uma opção alternativa, um controle automático do WOB / delta pode ser integrado como característica 
complementar ao controle do ROP.  
O controle do “feed-off” funciona bem em conjunção com  indicador adicional de carga do gancho, enquanto o 
controle do WOB e delta P requer  um sinal elétrico, convertido da linha de pressão hidráulica do indicador de 
carga de gancho e o indicador de pressão da lama.  
 
Depois de ajustar o “feed-off” para igualar a um WOB / delta P desejado, a regulagem é ativada por um botão.  
 
O “feed-off” a ser ajustado para interceptar o limite regulado do WOB ou delta P leva o “feed-out” a estabelecer 
um equilíbrio contra o valor regulado do WOB / delta P. Se o WOB exceder o limite máximo o “feed-off” irá 
parar.  
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Brasilco Power Equipamentos e Serviços Ltda. 

Av. das Américas, 3434 bloco 04 sala 224-Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - CEP: 22640-102 
Tel: 55-21-34313550 Fax: 55-21-34313551 

brasilco@brasilco.com.br / www.brasilco.com.br  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Operador 
controlando o freio 
do guincho através 
do joystick Lidan 
(Acima A Direita). 

Unidade Hidráulica Cilindro Servo Atuador Cilindro Servo 
Atuador montado 
ao lado do 
Guincho (Foto 
Maior). 

Cadeira ergonômica do sondador Lidan, com 
interface com o sistema de embreagem do guincho, 
Elmagco, cunha.  Estrategicamente posicionada para 
proporcionar conforto e segurança ao sondador. 

Block Control System (BCS) 
 

Sistema de monitoramento da catarina, proporciona 
maior segurança e monitoramento do posicionamento 
da catarina, evitando com que através de seleção 
prévoa de limites a colisão da mesma com o bloco de 
coroamento e mesa rotativa 
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