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Serviço Público Federal
 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Portaria Inmetro/Dimel nº 48, de 8 de março de 2021.

 

O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - (INMETRO),
no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, por meio da Portaria n.º 257, de 12 de
novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b", da regulamentação metrológica aprovada pela
Resolução nº 8, de 22 de dezembro de 2016, do Conmetro;

 

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para cromatógrafos a gás em linha, aprovado pela Portaria Inmetro
nº 272/2014; e,

 

Considerando os elementos constantes do processo Inmetro nº 0052600.010488/2020-70 e do sistema Orquestra nº
1839517, resolve:

 

Art. 1 ͦ   Aprovar o modelo NGC 8206, de cromatógrafo a gás em linha, marca ABB, conforme condições de aprovação a
seguir especificadas:

 

1 REQUERENTE

Nome: ABB Automação Ltda.

Endereço: Rod. Senador José Ermírio de Moraes km 11, s/n - Aparecidinha - Sorocaba - SP - Brasil

CEP: 18087-125 

CNPJ: 33.449.965/0001-15

 

2 FABRICANTE 

Nome: ABB Inc.

Endereço: 7051 Industrial Boulevard, Bartlesville -Oklahoma, 74006 - EUA

 

3 IDENTIFICAÇÃO DO MODELO

Instrumento de medição: cromatógrafo a gás em linha

País de origem: EUA

Marca: ABB

Modelo: NGC 8206

 

4 CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

O modelo a que se refere a presente portaria possui as seguintes caracterís�cas:

a) Método de medição: cromatografia a gás (CG);

b) Intervalo de medição: 0 a 100 % molar;

c) Resolução: 0,0001 % molar;

d) Gases medidos: metano, etano, propano, n-butano, 2-me�lpropano (isobutano), n-pentano, 2-me�lbutano (isopentano), nitrogênio,
dióxido de carbono e hidrocarbonetos finais (C6+);

e) Tipo de detector: detector de condu�vidade térmica (TCD);

f) Gás de arraste (ou condutor): hélio (grau de pureza 99,995%); opcional: hidrogênio;

g) Tipo de injetor: linhas de fluxo de gases; h) Tipo de coluna: microembalados.
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5 DESCRIÇÃO FUNCIONAL

O cromatógrafo ABB, modelo NGC 8206, analisa a amostra do gás a par�r do fluxo do processo por uma sonda de amostragem instalada
na linha de processo. Após condicionamento, a amostra segue para o módulo analí�co do analisador para separação e detecção dos
componentes dos gases. O detector de condu�vidade térmica (TCD) é o detector de escolha para a maioria das aplicações, devido a
resposta universal aos componentes de interesse no gás natural, uma vez que fornecem um sinal de saída proporcional à concentração.
Um ciclo de medição (análise) leva aproximadamente 5 min.

5.1 Sistema de medição, interface, so�ware e firmware

5.1.1 O sistema de medição �pico em gasoduto de corrente única inclui sonda de amostragem, módulo opcional de condicionamento de
amostras, gás de arraste e de calibração. Uma instalação em gasoduto de múl�plas correntes inclui instalação onde sondas de
amostragem podem ser conectadas ao NGC 8206.

5.1.2 O seletor de fluxo integral do NGC 8206 permite amostragem de até 4 (quatro) fluxos diferentes de gás natural. Dois destes fluxos
de amostra podem ser designados como "calibração/amostra de validação”. Módulos de condicionamento de amostra opcionais são
disponíveis para fluxos de gás natural que precisam de filtragem e “loops de velocidade” para reduzir tempos de atraso no transporte da
amostra. O gás natural é injetado na válvula de amostragem e é transportado pelo gás de arraste, por meio de colunas no interior do
forno. Os diferentes componentes se movem pelas colunas em taxas diferentes, permi�ndo iden�ficação com base no tempo de retenção
de cada componente através do detector.

5.1.3 A configuração funcional e operação do NGC 8206 é realizada usando so�ware de interface gráfica do usuário denominado PCCU 32
para PC em ambiente Microso�® Windows®. O PC pode ser conectado diretamente ao NGC8206 por meio de porta RS-232, conexão USB
ou ethernet, ou indiretamente por controle remoto por telemetria (modem telefônico, rádio, telefone celular, satélite, etc.).

5.2 Caracterís�cas constru�vas

5.2.1 O módulo de cromatografia gasosa (CG) é cons�tuído de três componentes: colunas, válvula cromatográfica e placa do circuito do
módulo de CG. A válvula controla o fluxo de gás no sistema. As colunas executam separação de gás em componentes para a análise.

5.2.2 A placa do circuito do módulo de CG contém sensores para reguladores da pressão do gás de arraste, sensor de pressão de amostra
e detectores de condu�vidade térmica, que detectam diferentes componentes de gás, conforme deixam as colunas de CG. Também
contém memória EEPROM ou FLASH para armazenamento de informações sobre calibração e caracterização do módulo e seus sensores.

5.2.3 Todos os componentes do módulo CG estão instalados em invólucro a prova de explosão, fabricado sob medida, consis�ndo de
gabinete cilíndrico de alumínio fundido com reves�mento em pó e provido de tampas na face anterior, e posterior para acesso aos
componentes internos, bem como conector para prover suprimento de energia. Além disto, estão instaladas as conexões para gases de
arraste, de amostragem e de calibração. O gás de calibração, o gás de arraste e tubos de escape estão conectados ao corpo da unidade de
medição.

 

6 ANEXOS

Anexo 1 – Vista frontal em perspec�va.

Anexo 2 – Vistas do cromatógrafo.

Anexo 3 – Vista do cromatógrafo com inscrições em destaque.

Anexo 4 – Placa de iden�ficação com inscrições.

                       

Art. 2 ͦ - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

 

 

   
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO 
ART. 6º, § 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 
08/03/2021, ÀS 16:30, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

PERICELES JOSE VIEIRA VIANNA
Diretor da Diretoria de Metrologia Legal

 

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no
site h�ps://sei-
t.inmetro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0871806 e o código CRC
A91153A7.

Diretoria de Metrologia Legal – Dimel
Divisão de Controle Legal de Instrumentos de Medição – Dicol
Endereço: Av. Nossa Senhora das Graças, 50 – Xerém – Duque de Caxias – RJ – CEP: 25250-020
Telefone: (21) 2679-9150 – e-mail: dicol@inmetro.gov.br

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.inmetro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ANEXOS À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 48, DE 8 DE MARÇO DE 2021.

 

 QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 48, DE 8 DE MARÇO DE 2021.

            

REQUERENTE: ABB AUTOMAÇÃO LTDA.

VISTA FRONTAL EM PERSPECTIVA 
  

ANEXO 1 
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Cotas em: mm

 QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 48, DE 8 DE MARÇO DE 2021.

            

REQUERENTE: ABB AUTOMAÇÃO LTDA.

VISTAS DO CROMATÓGRAFO 
  

ANEXO 2 
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 QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 48, DE 8 DE MARÇO DE 2021.

            

REQUERENTE: ABB AUTOMAÇÃO LTDA.

VISTA DO CROMATÓGRAFO COM INSCRIÇÕES EM DESTAQUE 
  

ANEXO 3 
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 QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 48, DE 8 DE MARÇO DE 2021.

            

REQUERENTE: ABB AUTOMAÇÃO LTDA.

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM INSCRIÇÕES 
 

ANEXO 4 

Apresentação de Portaria do Inmetro  - Rev.04 - Publicado Out/2011 - Responsabilidade: Profe - Referência NIG-Profe-001


