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O que é necessário para ter uma combustão?



Combustão completa (estequiométrica)
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Combustão incompleta (Excesso de Combustível)
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Sinais de combustão incompleta:
• Avanço de CO.
• Alto consumo de combustível e avanço em casos 

extremos.

Consequências:
• Condição insegura.
• Combustível desperdiçado.
• Perda de eficiência.



Combustão  incompleta (Pobre em Combustível)
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Sinais de combustão incompleta:
• Formação de NOx.
• Maior consumo de combustível.

Consequências:
• Perda de combustível e eficiência 

térmica.
• Emissão elevada de NOx.
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Combustão na prática...
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Por que trabalhar com um pequeno excesso de Oxigênio?
• A mistura do gás não é ideal.
• Forma da chama do queimador.
• Umidade.
• Equilibrar segurança e minimizar as perdas de calor.



Excesso de Oxigênio por tipo de combustível

Projeto típico de concentração de 
Oxigênio por tipo de combustível
• Gás Natural: 1 – 3%.
• Óleo: 1 – 4%.
• Carvão: 1.5 – 10%.



Desafios da medição de Oxigênio



Controle típico de Oxigênio

• Controle de temperatura da saída da 
serpentina pela vazão de combustível.

• Controle da pressão de combustível 
do queimador limitando a abertura 
de válvula de controle de 
combustível.

• O controlador de temperatura da 
saída da serpentina envia o ponto de 
ajuste para o Ar e o combustível.

• O limite ar / combustível pode ser 
configurado.

• Medição dos gases de combustão 
para monitoramento de emissão.

• O sensor ZrO2 está instalado para o 
controle de O2 dos gases de 
combustão.
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Desafios da medição de Oxigênio

Concentrações de O2 e CO podem ter distribuição variada em sistemas grandes (vertical e horizontal)
• A distribuição vertical é devida a presença de ar para O2 e pós combustão para CO.
• A distribuição horizontal é devida a variações do queimador e efeitos de fluxo.



Digitalização e Otimização da combustão com a 
tecnologia à Laser



Tecnologia de medição: Laser
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para que nenhuma 
calibração periódica seja 
necessária

O TDLS (Tunable Diode Laser, ou Diodo Laser Sintonizável) opera medindo a quantidade de luz que é absorvida somente em uma faixa
específica pelo gás de interesse.

Quantidade de perda = concentração do gás
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Otimização com o TDLS O2, CO/CH4

O TDLS possibilita:

✓ Medir diretamente na zona de combustão

▪ Antes que o CO seja diluído com o ar falso e sofra
reação.

▪ Max. 1500oC

✓ Medição diretamente através dos queimadores

▪ Melhora a precisão contra a combustão desigual dos 
queimadores.

▪ Captura o avanço tanto do CO quanto do CH4.

▪ Resposta rápida: 5seg ou menor.

▪ Alta sensibilidade para CO: menor que 10ppm.

✓ Medição de CO e O2 em tempo real

▪ Nas mesmas condições e local.



Teste: excesso de O2 e pico de CO
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Teste de 
operação: 
Ajuste de O2 
para causar 
avanço de CO.

Primeiro: o operador 
reduz o O2 e o CO 
aumenta.

Segundo: o operador 
aumenta o O2 e o CO 
baixa.

É reprodutível



Exemplo de instalação
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TDLS8000 Hart + Adaptador Wireless ISA100
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Medição de gases (O2, CO, 
CO2, CH4, H2O, NH3, HCL ou 
H2S) com alta velocidade e 
confiabilidade através de 
tecnologia laser “TDLS” 
permite a integração a uma 
rede sem fio Wireless capaz 
de converter e transmitir 
variáveis de processo quando 
utilizado em conjunto com 
adaptador de campo em 
protocolo wireless ISA100.
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Comunicação digital Hart
- Exibe as variáveis de processo Hart mais recentes e demais valores medidos;
- Possibilita verificar alarmes e históricos;
- Possibilita Executar calibração, validação e verificação do loop do analisador;
- Permite a configuração básica das variáveis Hart permitindo a definição das faixas de saída;
- Permite configurações detalhadas e específicas de parametrização do analisador TDLS8000;

*Variáveis Hart (PV ; SV; TV e QV)

TDLS8000 Hart + Adaptador Wireless ISA100
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Benefícios da otimização

Aumento do nível de 
controle e segurança 

da combustão

Maior 
eficiência do 

forno ou 
caldeira

Redução de 
Emissão

Transferência 
de calor 

melhorada

Menor custo 
do ciclo de 

vida

Prolongar 

a vida útil 

do forno 

ou 

caldeira



Muito Obrigada!
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