
Medição dimensional e de formato de barras

BarProfiler 3D

B
arP

ro
filer 3

D
 -

Tru
e m

easu
rem

en
ts o

f b
ars



O BarProfiler 3D é integrado pelos nossos sensores 2D, os
ProfiCuras. Estes sensores foram especialmente
projetados para medições de alta precisão de barras a 
quente e a frio. Eles utilizam a mais recente tecnologia
em laser e em CCD. Vários modelos de sensores estão
disponíveis,  possibilitando uma performance de medição
otimizada independente do tamanho das barras a serem
medidas, para várias aplicações.

A LIMAB tem uma história de 30 anos projetando
sistemas de medição a laser de alta precisão para o 
ambiente severo das usinas siderúrgicas.  Esta experiência
está aplicada no BarProfiler 3D assegurando uma alta
precisão e baixíssima manutenção. O BarProfiler 3D é 
equipado com os sensores state-of-the-art 2D da LIMAB, 
que garantem um escaneamento completo da barra tanto
em aplicações a frio como a quente.

Escaneamento completo da barra Sensoriamento 3D de alta precisão

BarProfiler 3D
Sistema para medição precisa do diâmetro, 
ovalização e forma de barras
O BarProfiler 3D é equipado com até 8 sensores

laser 2D.  Estes sensores de triangulação são
montados num estojo com temperatura
controlada e com purga de ar para manutenção
da limpeza dos mesmos. A circunferência
completa da barra é escaneada pelos sensores, 
garantindo que falhas de laminação tais como
under e over fill, concavidade e convexidade
sejam detectados.
A interface amigável aos operadores mostram as 
informações relevantes da barra escaneada. As 
dimensões medidas e alarmes são comunicados
ao sistema supervisório da usina.
O sistema incorpora um mecanismo automático
auto-centralizador que ajusta a altura do 
medidor de acordo com a altura de passe da
linha do laminador. Um pirômetro integrado ao
sistema mede a temperatura do material, 
utilizando esta informação na conversão de 
valores medidos a quente para valores
dimensionais a frio.  Um display remoto grande
pode ser instalado para a apresentação de 
valores importantes selecionados. 
Opcionalmente, o sistema pode receber um 
medidor Doppler para a medição precisa do 
comprimento das barras.
Dimensões características para linhas de 3 rolos, 
tais Kocks GT/DT, são calculadas e apresentadas. 



• Apresentação gráfica 3D e tendência
• Apresentação numérica de dados importantes
• Alarmes de tolerância e limites com avisos na tela
• set-up do sistema
• Histórico para controle de qualidade
• Comunicação com nível 2 
• Serviço remoto e supervisão

Características do Software 
O BarProfiler 3D pode ser instalado em várias posições
na linha de produção de barras, tanto no lado a quente
como no a frio. O sistema mostrará o perfil real das 
seções transversais e disponibilizar dados tais como
diâmetro externo min/max, ovalização, comprimento, o 
perfil real  da seção transversal, valores GT/DT (3-rolos). 
Formatos medidos: Redondos, quadrados, retangulares, 
planos, triangulares, hexagonais e angulares.

Aplicações

Benefícios

• Medição completa da seção transversal e forma, utilizando os sensores laser LIMAB 2D 
de alta precisão . A circunferência completa de 360 da barra é escaneada, sem pontos
cegos.

• Taxa de medição rápida de 10ms por perfil para informação máxima do dimensional e 
formato da barra. Os dados da medição podem ser utilizados para o ajuste dinâmico da 
laminação sob carga.

• Reconhecimento imediato de problemas de laminação tais como under fill, over fill, 
desalinhamento de rolos, superfícies concavas e convexas, possibilitando uma ação
corretiva imediata para a otimização do processo de laminação.

• Redução drástica do tempo de setup do laminador nas mudanças de produtos. 
Eliminação da medição manual das barras.

• Medição contínua de barras e monitoração contínua da faixa da tolerância elimina a 
produção de barras fora de especificação. Aumento da produtividade e redução de 
sucata.

• Tendência e histórico da produção para 100 % de controle da qualidade e 
documentação do processo.

• Projeto compacto facilita a instalação numa linha de laminação nova ou já existente. O 
portal medidor pode ser facilmente reposicionado em outros pontos se necessário.

• Ganhos em Segurança, eliminando a inspeção manual de barras quentes pelos
operadores. 

BarProfiler 3D 
posições



A LIMAB foi fundada há 30 anos e tem uma longa tradição no desenvolvimento e 
fabricação de tecnologia baseada em lasers. Nós fornecemos linhas de guia a laser, 
sensores a laser e sistemas completos de medições dimensionais e de perfil em
serrarias, produção de painéis ( madeira e gesso ) e siderúrgicas.  O escritório central 
e fábrica estão localizados em Gotemburgo, na Suécia.  A LIMAB tem escritórios
regionais nos EUA, Reino Unido, Alemanha e Finlândia, assim como distribuidores
aprovados e parceiros em outras regiões. 

LIMAB UK LTD
Unit 3L, Westpark 26
Wellington
Somerset, TA21 9AD, UK
Tel +44 (0) 1823 668 633
www.limab.co.uk

BarProfiler 3D

Reservamos o direito de introduzir modificações sem aviso prévio

V
1.105102012

Almedalsvägen 15
SE-412 63 Göteborg
Sweden
Phone +46 (0)31-58 44 00
Fax +46 (0)31-58 33 88
sales@limab.se – www.limab.com

LIMAB GmbH
Mitterlangstr. 28
D-82178 Puchheim
Germany
Tel: +49 (0) 89 84058320
www.limab.de

LIMAB Oy
Henry Fordin Katu 5K
FIN 00150 HELSINKI
Finland
Tel: +358 (0 )947 80 36 68
www.limab.fi

LIMAB North America Inc
9301 Monroe Road, Suite B
Charlotte, NC 28270
USA
Tel: +1 704 321 0760
www.limab.com

Especificações Técnicas

Produtos medidos Barras Quente/Frio, < 1.200C  (2.200 F)

Redondos, quadrados, retangulares, planos, hex

Dimensões: 5 a 650 mm (0,2 to 25,6”)

Dimensão do portal padrão 1.900 x 1.500 x 640 mm (74,8”x59,1”x25,2”)

Classe do Laser 3B

Escopo de Fornecimento
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