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A medição de vazão de massa da Berthold

As balanças radiométricas da Berthold medem a 

vazão mássica de materiais a granel e o total 

produzido, ou transportado. Os sistemas de 

pesagem sem contato são usados na indústrias 

siderúrgicas em uma série de processos críticos. A 

medição pode ser realizada em todos os sistemas de 

transporte de materiais. Muitas vezes, é o único 

método para determinar a vazão de forma 

confiável. Nossos sistemas de medição são 

particularmente adequados para o monitoramento 

de processos de carregamento, dosagem e mistura, 

bem como para controle de produção e de saída.

Nós medimos:

 Vazão instantânea

 Total acumulado (pesagem)

 Bateladas

As balanças podem medir desde granulados até 

grandes pedaços de rocha, mas também pós e 

líquidos. A faixa de medição típica é entre 100 kg/h 

e 1000 t/h.

Sem contato – Perfeito!
Sem desvios, sem recalibrações - sujeira ou incrustações não 

afetam a medição, assim como vento, vibrações, poeira, 

variações na tensão da correia e na densidade do material. A 

possibilidade de instalação em sistemas de transporte existentes 

é outra vantagem notável. A configuração do sistema é muito 

fácil e, após o comissionamento, nossos sistemas trabalham 

com alta precisão e sem manutenção por anos, com 

repetibilidade incomparável de ±1%.

Um grande número de benefícios
 Monitoramento em tempo real em todos os sistemas de 

transporte, mesmo quando as tecnologias convencionais não 
podem ser empregadas

 Conformidade com o cronograma de entrega / produção

 Utilização otimizada das capacidades de carga / transporte

  Adição otimizada de matéria-prima em processos de mistura

  Medição altamente confiável

  Sem recalibrações e limpezas frequentes



Vantagens extraordinárias para
as melhores soluções

Melhor tecnologia em detectores

Precisão de 2% a 3% da faixa de medição

Repetibilidade de ±1%

Detectores de alta sensibilidade que permitem o  uso

de fontes com atividades mínimas

Anos e anos de experiência. Para todas as 

aplicações, adaptamos o arranjo de medição, o 

isótopo e a atividade da fonte à respectiva 

necessidade de medição

Quando solicitado, podemos oferecer soluções

completas customizadas contendo:

Componentes de medição

Suporte de montagem

Medição de velocidade

Mais de 2000 sistemas instalados com sucesso e

operando ao redor do mundo.

O princípio de medição

O material é transportado através de um campo de 

radiação gama, semelhante a uma cortina de luz. A 

radiação é atenuada quando passa pelo material. Um 

detector de cintilação então detecta a radiação atenuada. 

A quantidade em que a radiação é atenuada depende da 

massa por unidade de área (densidade x área). Em 

combinação com a velocidade de transporte, a pesagem 

exata em kg/h ou t/h pode ser determinada.
Medição de vazão mássica a granel em um transportador de rosca

Com sua gama exclusiva e abrangente de “sistemas 

modulares”, a Berthold, como nenhum outro fornecedor, 

é capaz de projetar sistemas sob medida que 

correspondam precisamente à sua necessidade de 

medição. Além disso, oferecemos benefícios que vão 

além da sua especificação e fazem a diferença.



Onde nós medimos

Como as medições radiométricas de 

vazão e pesagem são sistemas sem 

contato, elas podem ser usadas em todos 

os tipos de transportadores. Também é 

possível medir materiais a granel em 

queda livre e materiais transportados 

pneumaticamente.

Correias transportadoras Elevadores de canecas



Em linhas fechadas

Transportadores de rosca (ou helicoidal) Transportadores de arraste com taliscas

Medição de vazão mássica

Medição sem contato de vazão mássica tão simples como

uma solução com abraçadeira.

Sem instalações no interior da linha, sem distúrbios no

fluxo do material.

Para líquidos de todos os tipos, ideal para suspensões e

lamas.

Geralmente, a correção com o sinal de velocidade se dá no

transmissor

Sob requisição do cliente, a concentração de sólidos pode ser

feita por conta própria e o cálculo da vazão de massa se dá na

sala de controle.



Transmissor DuoSeries LB 472 
 O especialista para medições mássicas a granel

Fácil manuseio graças ao painel avançado sensível ao toque

Calibração simplificada

Robusta tecnologia 2-fios, sem necessidade de

alimentação adicional no campo

Funções de diagnóstico valiosas e automonitoramento

(padrão SIL)

Uma ferramenta poderosa

Entrada para  

sinal de velocidade

Monitoramento da 

saída de corrente para 

máxima confiabilidade

Opções de indicação: 

Vazão instantânea

Massa total (pesagem)

Processo de batelada

Apenas 2 fios

no campo

Interface de serviço 

via Ethernet ou USB

Painel touchscreen 3,5" 

TFT para operação 

simplificada

Diagnósticos de acordo 

com o padrão NAMUR 

NE-107 com registros de 

eventos, de alterações 

e de medições

Invólucro em 

aço inoxidável

Compartimento elétrico com 

segurança aumentada (Ex e)



Customização

Operação intuitiva

LB 472

Transmissor

Alimentação 100 ... 240 V
CA

, ±10%, 50 … 60 Hz, 22 VA (Mestre) ou 6 VA (Escravo)

24 V
CC

 (18 … 32 V
CC

), 15 W (Mestre) ou 5 W (Escravo)

Temperatura ambiente Operação:  -20 ... +50 °C, gabinete máx. 40 °C

Armazenamento: -20 ... +85 °C

Sem condensação para operação e armazenamento

Design Módulo 19" 3 HE, 21 TE, grau de proteção IP 20

Instalação Em gabinete de montagem em parede ou rack 19"

Dados de operação do detector

Alimentação Fornecida pelo transmissor via cabo de sinal 2-fios

Conexão elétrica 1x M16 para cabo 4 … 9 mm

1x M12 para cabo 3 … 6 mm

Máximo comprimento de cabo Com o cabo Berthold  ID n° 32024, LiYCY-OZ 2x1 mm²: 1000 m

Outros cabos: máx. 40 Ω,

Para instalações de segurança intrínseca: L & C de acordo com o certificado.

Bitola dos fios 0,75 … 2,5 mm²

Material do invólucro

Refrigeração a água

Aço inoxidável ISO 1.4301 / AISI 304 (outros sob consulta) 

Opcional (pode ser instalado posteriormente), máx. 6 bar

Tamanho do cintilador 

Ø x comprimento [mm]

Peso 

[kg]

Peso com sistema  

de refrigeração [kg] Colimador

CrystalSENS  

(Detectores pontuais)

50 x 50 NaI(Tl) 

50 x 60 Polímero 

9 

9

12 

12

Opcional 

Opcional

UniSENS  

(Detectores em haste)

50 x 500 Polímero  

50 x 1000 Polímero 

50 x 1500 Polímero 

50 x 2000 Polímero

13 

17 

23 

27

19 

27 

36 

43

Opcional 

Opcional 

Opcional 

Opcional

Temperatura ambiente 

(operação e armazenamento)

–40 … +60 °C

Observe possíveis restrições de temperatura para segurança à prova de explosão!

Estabilidade de temperatura �0,002%/°C (–40 ... +60 °C) com CrystalSENS ou

�0,01%/°C (–40 … +60 °C) com UniSENS

Certificações & Testes do detector

Grau de proteção IP IP 66 / IP 67

Proteção à prova de explosão ATEX / IECEx:  II 2 G Ex db eb IIC T1-T5 (T6)  –40 … +80 °C (+75 °C)

II 2 G Ex db [ib] IIC T1-T5 (T6)  –40 … +80 °C (+75 °C)

II 2 D Ex tb IIIC T85°C  –40 … +80 °C

II 2 D Ex tb [ib] IIIC T85°C  –40 … +80 °C

Outros certificados EUA / Canadá:      de acordo com Divisões de Classes (CSA) e Zonas

Entradas e saídas

Sinal de saída 0/4 ... 20 mA livre de potencial / máx. impedância 500 �

Entrada digital 2 entradas, configurável para holda, tara externa ou seleção de produto

Entrada analógica Entrada de pulso ou 0/4-20mA para sinal de velocidade

Saídas digitais 1 relé (SPDT) para eventos de falha

2 relés para contagem de massa, tara, hold e outras funções de alarme 

Capacidade dos contatos: máx. 1A / 30 Vca / 46 Vcc

Backup dos dados em memória não-volátil

Idiomas do menu Inglês, Português, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Russo, Chinês, Coreano e 

outras sob consulta

Acessórios

Prensa cabos

Faixa de temp. extendida

Prensa cabos metálico 

–40 … +60 °C 

Com refrigeração à água: –40 … +100 °C

Modem de serviço do detector Para operação via PC

O transmissor fornece uma exibição local dos 

valores de medição, bem como permite a operação 

em campo através do painel sensível ao toque 

integrado. Funções valiosas de diagnóstico e auto 

monitoramento garantem maior confiabilidade e 

disponibilidade da medição. Os usuários também se 

beneficiam de novos recursos de serviço (por 

exemplo, registro de dados), que podem ser 

acessados remotamente, via interface Ethernet ou 

USB.

A pedido do cliente, fornecemos os componentes 

juntamente com uma estrutura de montagem 

especial para instalação do detector e da 

blindagem. A robusta armação de aço é otimizada 

em termos de radioproteção e estabilidade e 

garante uma medição confiável.



Uso de diversos 

isótopos: Cs-137, 

Co-60, Am-241

Fontes em versões 

pontual ou em haste

Pequena no tamanho e o 

melhor efeito de 

blindagem

Fontes e blindagens
Nosso padrão são soluções customizadas

Cálculo de atividade de 

acordo com cada projeto 

seguindo os princípios 

ALARA

Projetos individuais de 

fabricação e customização

Diferentes ângulos de 

saída para a radiação

Extremamente  

resistentes ao calor

A Berthold é o único fornecedor de radiometria no 

mundo com uma produção própria de fontes. Isso abre 

um leque de possibilidades para nós e para nossos 

clientes. As fontes são fabricadas especificamente para 

cada cliente e, portanto, podem ser ajustadas da forma 

ideal às respectivas exigências da aplicação. O resultado é 

um melhor custo-benefício e um melhor desempenho de 

medição com exposição mínima à radiação.



Segurança máxima

ANSI 43.8

ISO 7205

IEC 62598

Competência em
radioproteção

Fonte de Co-60 em haste 

com detector pontual

Ideal para cargas de grande altura 

ou de alta densidade aparente

Fonte de baixa atividade

Melhor precisão e estabilidade 

de medição

Duas fontes pontuais de Cs-137 
com detector em haste

Ideal para sistemas de trasnporte 

muito largos

Feixe de radiação reduzido

Maior sensibilidade para o detector

Fonte de baixa atividade

Soluções customizadas, que atendem perfeitamente aos requisitos de 

projeto, através do uso de diferentes detectores, fontes e soluções de 

montagem.

Fonte pontual de Cs-137 
com detector em haste

solução padrão

para baixas vazões

baixo custo de transporte

econômica

As cápsulas de fonte SSC fabricadas pela Berthold 

foram testadas de acordo com a ISO 2919 e 

ultrapassaram até mesmo a mais alta classificação 

C66646. Elas são extremamente robustas e podem 

suportar temperaturas de até 1200 °C. 

O encapsulamento triplo do isótopo garante 

segurança máxima mesmo em ambientes extremos 

de medição. Nossas blindagens obedecem às 

seguintes normas internacionais:

Qualquer um que efetue medições radiométricas 

automaticamente precisa lidar com a questão da 

proteção contra radiação. Assim, é bom termos 

uma equipe própria de especialistas nessa área. 

Nossos especialistas em radioproteção lidam 

diariamente com tarefas relacionadas à medição 

da taxa de dose. A transferência de conhecimento 

é direta, e as sinergias são uma vantagem para 

você. Oferecemos também treinamentos e 

workshops para supervisores de radioproteção.



Calibração Fácil comissionamento 

Medição mássica em uma linha. 
Instalação em processo de dragagem

Pequena mudança, grande impacto

Ao inserir valores teóricos, uma calibração inicial e 

rápida pode ser realizada. A precisão máxima é 

alcançada quando os valores comparativos de uma 

balança de referência são inseridos no sistema. Por 

exemplo, um sistema de pesagem de caminhão.

O primeiro passo é uma calibração de tara, seguida 

pela medição de lotes de amostras com um sistema 

de pesagem calibrado. Com base nos pares de 

dados obtidos, o transmissor calcula os coeficientes 

de calibração automaticamente. A precisão 

alcançável depende do tempo de média e da 

precisão do método de referência. A estabilidade da 

medição pode ser verificada por meio de um corpo 

de referência colocado na frente do detector.



Medição de vazão mássica em processos de 
gaseificação de carvão

O gás sintético é gerado a partir do carvão em um 

reator de gaseificação. O monitoramento rigoroso da 

alimentação do carvão é de particular importância, 

pois a superdosagem pode ser um grande risco à 

segurança. A medição radiométrica de fluxo de massa 

da Berthold monitora a quantidade pneumaticamente 

transportada de carvão fluidizado nos tubos de entrada 

do reator. A alta repetibilidade e estabilidade a longo 

prazo da medição garantem um processo seguro.

Monitoramento do carregamento de caminhões

Medição de vazão sem 
contato em:

Concentrado de minério de ferro

Escória granulada de alto forno (GGBS)

Coque

Sínter

Carvão

Cinzas do precipitador eletrostático

Processos com segurança sob controle
- alguns exemplos

A instalação posterior de uma medição de vazão 

radiométrica permitiu que um de nossos clientes carregasse 

caminhões com mais eficiência. No passado, os caminhões 

tinham apenas 90% de carga para não correr o risco de 

exceder o peso total permissível. Graças à nossa medição 

radiométrica, cerca de 10 caminhões por mês podem ser 

evitados - um tremendo resultado em termos de redução de 

custos e proteção ambiental.
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Nós lhe daremos apoio! No mundo todo.

Nossos engenheiros de vendas aguardam sua solitação. Não 

importa o que você queira medir, não importa onde. Nós lhe 

forneceremos o sistema certo para cada medição, e nós 

sabemos como configurá-lo, de forma que se adeque 

perfeitamente às suas necessidades. A partir de uma ampla 

diversidade de variantes possíveis, nossos engenheiros de 

aplicação escolherão a mais certa para você.

Com quase 70 anos de experiência, uma equipe de 350 

funcionários em todo o mundo e produtos inovadores que 

estabelecem padrões técnicos e de engenharia, nos vemos 

como especialistas em soluções de medição radiométrica.

Todos os nossos produtos são projetados e fabricados na 

Alemanha. Na Berthold, você sempre recebe produtos de 

qualidade ”Made in Germany”.

BERTHOLD TECHNOLOGIES soluções perfeitas em uma 

única fonte.

Os engenheiros e técnicos de serviço da Berthold 

Technologies sempre estão à sua disposição. Graças à nossa 

rede mundial de filiais, temos a capacidade de fornecer 

suporte rápido e competente, sempre que necessário. Não 

importa onde a sua planta está localizada, nosso pessoal 

qualificado prontamente irá até você.

Damos nossa palavra.

Tel: 11 3159.3674 / vendas@vikacontrols.com.br

www.vikacontrols.com.br

Fornecedor Berthold Oficial no Brasil

BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co. KG


