
MEDIÇÃO DE NÍVEL 
DO MOLDE

Medindo o nível de aço em 
lingotamento contínuo



A medição radiométrica de nível de molde é a tecnologia dominante nas aplicações 

de lingotamento contínuo de aço. Esta tecnologia tem sido utilizada por mais de 

50 anos e atualmente conta com mais de seis mil sistemas instalados pelo mundo.

O nível do metal em estado líquido é medido de forma precisa e confiável. O curtíssimo 

ciclo de medição de apenas 5 milissegundos proporciona um controle otimizado do 

processo de lingotamento – tanto na partida automática, quanto em operação normal.

A tecnologia de medição

A radiação gama é atenuada à medida que passa através do molde. Esta 

atenuação é medida por um detector. O quanto a radiação é atenuada depende 

do nível no molde. Quanto maior o nível de aço fundido no molde, menor será a 

radiação a atingir o detector. Dessa forma, o nível no molde pode ser monitorado 

de forma confiável – independentemente de poeira, temperatura e vibrações.

A medição radiométrica é livre de manutenção e é aplicável a todos os tipos e tamanhos 

de moldes. Além da instalação típica em moldes de placas e tarugos, também é aplicada 

com sucesso em moldes de perfis (beam blanks) e curvos.

As vantagens da medição radiométrica

■    Extremamente robusta e confiável
■    Baixo custo de propriedade
■    Aplicável à qualquer formato de molde
■    Imune à interferências de agitadores e freios eletromagnéticos
■    Pode também ser utilizada para medição contínua de pó fluxante
■    Operação livre de manutenção

MEDIÇÃO RÁPIDA E PRECISA DE 
NÍVEL DE MOLDE EM APLICAÇÕES 
DE LINGOTAMENTO CONTÍNUO

Fonte em haste com blindagem 
com trava
Este arranjo é preferível para moldes 
tubulares para produção de tarugos.

Fonte em haste com 
blindagem com trava
Este arranjo é necessário em casos 
onde o espaço de instalação é 
limitado.

Fonte em haste em poço 
interno
Este arranjo requer fontes de menor 
atividade e tem a vantagem de 
não serem necessárias grandes 
modificações para a medição, mesmo 
em retroffitings.

Arranjo externo com refri-
geração reduzida de água

Uma medição rápida e precisa do nível  do 

molde estabelece a base para a produção de 

aço de alta qualidade e a prevenção confiável 

de transbordamentos e rupturas de aço. Os 

sistemas de nível do molde da Berthold cumprem 

essa  tarefa  de forma conf iáve l  e  prec i sa .

Milhares de veios de aço ao redor do mundo usam 

os sistemas de medição da Berthold. Diferentes 

tipos arranjos de detectores e fontes podem ser 

implementados dependendo máquina de lingotamento 

e do formato do molde.

■    Medição de nível de molde confiável e extrema-

mente robusta
■    Totalmente compatível com agitadores e freios 

eletromagnéticos
■    Ciclo de varredura extremamente curto de apenas 

5 ms
■    Ciclo de medição de pó fluxante de 0,5 s

MEDINDO O NÍVEL DO MENISCO DE AÇO
NO MOLDE

Fonte em 
haste

Detector

Arranjo interno Arranjo interno com 
poço
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castXpert LB 452 
A UNIDADE DE CONTROLE UNIVERSAL

O sistema de medição de nível de molde casXpert LB 452 é o padrão industrial para 

aplicações de lingotamento contínuo há anos. Ele proporciona medições precisas e 

seguras e garante um controle otimizado do processo de lingotamento devido ao seu 

curto ciclo de varredura de 5 ms.

O sistema castXpert LB 452 suporta até 4 canais de medição independentes em uma 

única unidade de avaliação. Cada canal é alimentado individualmente e pode também 

ser equipado com diferentes interfaces de comunicação.

Projetado para ser confi ável 

Com milhares de unidades em operação atualmente, o castXpert LB 452 é provavelmente 

o sistema de medição de molde mais confiável do mundo.

■    Interface fácil de usar, intuitiva e com múltiplos idiomas (incluindo português)
■    Maior segurança e robustez de medição
■    Suporta partidas automáticas do molde
■    Controla até 4 canais de medição por unidade
■    Processamentos e repostas extremamente rápidos
■    Projetado de acordo com o padrão IEC 61508 (Padrão SIL)
■    Maior precisão do mercado

Detectores GAMMAcast
DETECTORES RADIOMÉTRICOS DE NÍVEL DE MOLDE

Os detectores GAMMAcast são livres de manutenção e são aplicáveis para a 

grande maioria dos tipos de molde. Aplicações de sucesso podem também ser 

encontradas em máquinas para produção de perfis (beam blanks) e moldes curvos.

Embora trabalhem sob temperaturas extremas e condições ambientais severas, estes 

detectores são comprovadamente confiáveis por muitos anos de operação.

Projetado para todas aplicações de lingotamento

O destaque dos detectores GAMMAcast é sua excelente sensibilidade, levando 

a uma significante redução do tamanho e da atividade das fontes radioativas. 

Seu design robusto garante a maior estabil idade mecânica e vida úti l .

A Berthold é o único fornecedor que oferece detectores baseados em fotomultiplicadores 

de silício (SiPM), os quais são imunes às interferências de campos eletromagnéticos, bem 

como são extremamente robustos.

■    Faixas de medição praticamente ilimitadas
■    Controle automático de tensão e autodiagnóstico
■    Requer fontes de atividade mínima devido à sua alta sensibilidade
■    Precisão consistente ao longo de toda a faixa de medição
■    Estabilidade de temperatura incomparável
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Berthold Technologies GmbH & Co. KG 
VIKA CONTROLS

Germany · industry@berthold.com · www.berthold.com 
Brasil · vendas@vikacontrols.com.br · www.vikacontrols.com.br

OS ESPECIALISTAS
EM TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO  

A Berthold Technologies é sinônimo de excelente know-how, alta qualidade e confiabilidade. 
O cliente é sempre o foco da nossa solução. Nós conhecemos nosso negócio! Utilizando nosso 
variado portfólio de produtos, nosso enorme conhecimento especializado e ampla experiência, 
desenvolvemos soluções adequadas junto com nossos clientes para novas necessidades de medição 
em uma ampla variedade de setores e aplicações. A Berthold Technologies é especializada em 
medições de processos radiométricos há 70 anos. Esta é a nossa principal competência com 
produtos e soluções de última geração, cobrindo uma vasta gama de indústrias e aplicações.

Nós estamos aqui para te atender – no mundo todo!
Os engenheiros e técnicos de serviço da Berthold Technologies sempre estão à sua 
disposição. Graças à nossa rede mundial de filiais e representantes, temos a capacidade de fornecer 
suporte rápido e competente sempre que necessário. Não importa onde você esteja, nosso pessoal 
qualificado prontamente irá até você até parar as necessidades mais difíceis de medição e controle.


