Figura 1: Rolo de medição da forma BWG
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ma característica inerente a muitos processos
durante a produção de partes laminadas planas
metálicas é a formação de tensões internas de
diversos tipos no produto semiacabado, que podem

causar um comportamento não desejado nos processos
que seguem. Associado ao conceito das tensões
internas está o conceito de forma e planicidade. Caso
a magnitude das tensões internas ultrapassar um certo
limite, aparecem abaulamentos ou desvios laterais da
fita, causando desvio da forma perfeitamente plana.
Isto pode ocorrer fora da linha em chapas cortadas no
comprimento ou em linha quando a tensão da fita não
é suficientemente grande para compensar as tensões
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locais internas, deixando as tensões longitudinais
de compressão acima do limite crítico. Problemas
SRGHPRFRUUHUSUµ[LPRDRȴPGDFDGHLDGH
produção, i.e. na prensagem profunda para a
produção de partes de carrocerias de carros
para a indústria automotiva. Ou mais “acima” em
“processos anteriores”, por exemplo ao manusear
DȴWDQDDOLPHQWD©¥RQRODGRGHHQWUDGDGHXPD
OLQKDGHSURFHVVDPHQWRGHȴWDRXPHVPRQD
VH©¥RGRSURFHVVRHPVLRXQDVOLQKDVGHUHȴOH
etc. Finalmente, em certos passos do processo, a
forma é também uma maneira apropriada para
indiretamente julgar a qualidade do processo,
LHGXUDQWHDODPLQD©¥RGRVNLQSDVVGHȴWDV
de alumínio ou aço, devido à distribuição das
WHQV·HVLQHUHQWHVQDȴWDDSµVRODPLQDGRUGH
skin pass estar ligado à distribuição da força de
laminação na direção transversal da abertura dos
rolos, o que por sua vez, afeta a uniformidade
da estrutura da superfície a ser transferida dos
URORVGHWUDEDOKR¢ȴWDΖVVRWRUQDDVPHGL©·HVH
se necessário, a introdução de ações contrárias
para evitar tensões inerentes indesejadas, hoje
em dia indispensáveis e recorrentes componentes
em toda a cadeia do processo.
A BWG Bergwerk- und Walzwerk-Maschinenbau GmbH em Duisburg é conhecida em nível
mundial como um fornecedor de maquinaria
e equipamento inovativos de alta qualidade
para a indústria metalúrgica. O escopo de
fornecimentos da BWG, inclui, p.ex., linhas de
aplainamento por tensão e estiramento, linhas
GHWUDWDPHQWRW«UPLFRGHSLQWXUDGHȴWDVGH
alumínio automotivo, e laminadores de skin pass
para alumínio, aço e aço inoxidável. O portfólio
da empresa tem sempre incorporado um grande
número de novos desenvolvimentos patenteados
SDUDRWLPL]DUHVSHFLȴFDPHQWHSDVVRVLQGLYLGXDLV
do processo. Seguindo essa tradição, o escopo de
produtos foi agora suplementado por mais um


novo desenvolvimento, adicionando o rolo de
medição da forma BWG de alta precisão, fabricado
HVSHFLȴFDPHQWHSDUDDVQHFHVVLGDGHVGRFOLHQWH
A literatura especializada tem descrito e
GHȴQLGRRVGHIHLWRVUHFRUUHQWHVGDIRUPDQDV
ȴWDVGHPHWDOHPGHWDOKH>@2VIHQ¶PHQRV
típicos são subdivididos em tipos de defeitos
“unwindable” e “não unwindable”, Os defeitos de
forma unwindable são aqueles que podem ser
eliminados por dobra plástica sem imposição de
tensões sobrepostas. Estas incluem Coilset (vetor
de curvatura transversal ao eixo longitudinal da
ȴWD H&URVVERZ YHWRUGHFXUYDWXUDQDGLUH©¥R
GRHL[RORQJLWXGLQDOGDȴWD 'HIHLWRVGHIRUPD
não unwindable são causados por alongamentos
SO£VWLFRVYDULDQGRDWUDY«VGDODUJXUDGDȴWD
Essas tensões internas se originam de diversas
VLWXD©·HVLQFOXLQGRXPDIDOWDGHDMXVWH PLVPDWFK 
GDJHRPHWULDGDDEHUWXUDHQWUHRVURORVHRSHUȴO
da espessura transversal da seção na laminação
a frio ou deslizamento nas bobinas ao bobinar,
entre outros. Os diferentes alongamentos são
compensados por tensões inerentes (por meio da
OHLGH+RRNH 8PDWHQV¥RGHȴWD«VREUHSRVWD¢
distribuição das tensões inerentes, mas se a tensão
GDȴWD«EDL[DRXHVW£DXVHQWHRUHVXOWDGRV¥R
WHQV·HVGHFRPSUHVV¥RORFDLVQDȴWD6HDVWHQV·HV
de compressão excedem um valor crítico, ocorre a
RQGXOD©¥R EXFNOLQJ HVHIRUPDPRQGDV ȊGHIHLWRV
GHIRUPDVHPDQLIHVWDPȋ 6HDWHQV¥RFULWLFD
não é ultrapassada, não se formam ondas e os
defeitos não são oticamente visíveis. (“defeitos de
IRUPDODWHQWHVȋ (VWHFRPSRUWDPHQWRI¯VLFREHP

Figura 2: Representação esquemática do princípio da
medição
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conhecido restringe severamente a possibilidade
de uso de certos tipos de sistemas de medição da
forma: todas as medições sem contato baseadas
em campos óticos ou eletromagnéticos, somente
podem detectar defeitos da forma, se as condições
físicas permitem ondulações e a formação de
RQGDVQDVȴWDV'HSHQGHQGRGDULJLGH]GDVH©¥R
transversal da chapa, podem estar presentes
consideráveis tensões internas sem manifestar
QHQKXPGHVYLRGHIRUPD>@HHVWHVVLVWHPDV
não são capazes de reconhecê-las.
Um princípio de medição de ampla aplicação
TXHHYLWDHVVDOLPLWD©¥R«DGHȵH[¥RGDȴWD
envolta de um rolo de medição da forma, no
qual sensores de força são incorporados com
DȴQDOLGDGHGHPHGLUDIRU©DUDGLDOGHFRQWDWR
HQWUHDȴWDHRURORPHGLGDTXHDȴWDSDVVD
sobre o rolo de medição, a distribuição da tensão
Q¥RFRQVWDQWHGDȴWDUHVXOWDQWHGRVGHIHLWRVGD
forma “não unwindable”, causa uma distribuição
não constante da força de contato do rolo de
medição, que deve ser detectada por meio dos
sensores de força instalados no rolo de medição.
$)LJXUDPRVWUDRSULQF¯SLRGHPHGL©¥RGH
maneira esquematizada. Defeitos da forma não
“unwindable” em geral não podem ser detectados
com esse princípio.
O desenvolvimento de um rolo de medição de
forma que resolva essa tarefa, foi a meta imposta
a si mesma pela própria BWG. Os requisitos
concretos para o sistema a ser desenvolvido
foram os seguintes:
1. O sistema deveria ser capaz de detectar
GLIHUHQ©DVORFDLVHPDORQJDPHQWRVGHȴEUD
GHƉPPFRUUHVSRQGHQGRDXPDΖ8QLW
XQLGDGHΖ  YHMDGHȴQL©¥RDEDL[R PHVPR
HPȴWDVȴQDV PP
 8
 PDPHGLGDFRQȴ£YHOGRSHUȴOGDWHQV¥R
inerente deveria estar disponível após somente
uma volta do rolo de medição da forma
3. $
 GHWHF©¥RGRSHUȴOGDWHQV¥RLQHUHQWHGHYHULD
ser independente de variação da tensão total
GDȴWDGHSHQGHQWHGRWHPSR
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4. *UDGLHQWHVIRUWHVQRSHUȴOGHWHQV¥RGDȴWD
(muitas vezes encontrados perto dos lados
GDȴWD WDPE«PGHYHPVHUGHWHFWDGRV
 O projeto naturalmente deve ser apropriado
para uso industrial (robusto e de baixo custo
GHPDQXWHQ©¥R
6. O rolo de medição da forma deve ser aplicável
ao monitoramento da qualidade relacionada
ao comprimento e deve ser possível fazer login
LQGHOLQKDVGHSURFHVVDPHQWRGHȴWDV(VWH
último item, naturalmente, está conectado
ao cumprimento dos primeiros cinco itens.
3UHFLV¥RGDPHGLGD'HIHLWRVGHIRUPDGDȴWD
V¥RHPJHUDOTXDQWLȴFDGRVHPXQLGDGHVO>Ζ8@
+£GLIHUHQWHVGHȴQL©·HVHPXVRDSULPHLUDVH
refere aos erros da forma ótica correlacionando a
DOWXUDHFRPSULPHQWRGDRQGDQDȴWDRQGXODGD
RDVVLPFKDPDGRȊ¯QGLFHGHSODQLFLGDGHȋ>@
(1)

RQGHIBLLQGLFDDDPSOLWXGHHƈBLRFRPSULPHQWR
de onda sinusoidal presumida. O índice i refereVHDXPDLPDJLQDGDUHSDUWL©¥RGDȴWDHPȴEUDV
ORQJLWXGLQDLVFRPODUJXUDȴQLWD$RQGXOD©¥R
ZDYLQHVV :¢VYH]HVXVDGDHVW£DVVRFLDGDDR
índice de planicidade:
(2)

Outra definição refere-se diretamente às
GLIHUHQ©DVGHFRPSULPHQWRGHȴEUDVDWUDY«V
GDODUJXUDGDȴWD$GLIHUHQ©DGHFRPSULPHQWR
ŢOBLGHXPDȴEUDORFDO«FRORFDGDHPUHOD©¥RFRP
RFRPSULPHQWRGHUHIHU¬QFLDOBȋ5HIȋGDȴWDTXH
está sendo examinada
3
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(3)

FRPR0µGXORGH<RXQJ(GRPDWHULDOGDȴWD
DP£[LPDGLIHUHQ©DGH>DORQJDPHQWR@>VWUDLQ@
ȟԖൌԖ̴ǦԖ̴ǳ” e a máxima diferença de tensão
>VWUHVV@ ŢƐ ƐBLƐBȋDYȋ GRV YDORUHV P«GLRV
UHVSHFWLYDPHQWH$VWHQV·HV>VWUHVVHV@HRV
DORQJDPHQWRV>VWUDLQV@V¥ROLJDGRVSHODOHLGH
+RRNH$HTXD©¥R  GHȴQHRȊ¯QGLFHGHGHVYLRGH
IRUPDȋ>@8PDGHȴQL©¥RDOWHUQDWLYD«GDGDHP
>@«IHLWDXPDGLVWLQ©¥RHQWUHXQLGDGHVOGLUHWDV
HLQGLUHWDV$GHȴQL©¥RGDVXQLGDGHVΖGLUHWDV«D
mesma que para o índice de planicidade, equação
 $VXQLGDGHVΖLQGLUHWDVV¥RGHȴQLGDVFRPR

Direção de
Laminação
da Fita

1TR`]L % 1Z]¯L OP NZY_L_Z PY_]P L ʭ_L P Z ]ZWZ NZX
diferentes ângulos de envolvimento .
a) Zona de contato menor que zona de medição
b) Zona de contato mais longa que zona de medição.
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(4)

Está claro que unidades indiretas-I (ou índice
GHSODQLFLGDGH HXQLGDGHVGLUHWDVΖ RX¯QGLFH
GHGHVYLRGDIRUPD XVXDOPHQWHQ¥RSURGX]HP
o mesmo valor numérico para uma amostra
HVSHF¯ȴFDHVSHFLDOPHQWHTXDQGRDWHQV¥RFU¯WLFD
GHRQGXOD©¥RQ¥R«XOWUDSDVVDGDGHQWURGDȴWD
porque neste caso estão presentes diferenças
internas de tensão índice indireto de desvio de
XQLGDGHVΖGDIRUPDQ¥R]HUR  QRQ]HURLQGLUHFW
Ζ8QLWVVKDSHGHYLDWLRQLQGH[ PDVRQGDVQ¥R
aparecem (índice direto de desvio de unidade-I/
GDSODQLFLGDGH]HUR  ]HURGLUHFWΖ8QLWȵDWQHVV
LQGH[ 
9HMD>@SDUDPDLRUHVDQ£OLVHVGHVWHWµSLFR4XDQWR
maior a espessura e rígido o material, tanto maior
pode ser a diferença entre os dois valores. Um
rolo medidor da forma sempre mede o índice de
GHVYLRGDIRUPDGHDFRUGRFRPDHTXD©¥R  H
portanto, é obvio que a habilidade central que
um rolo de medição da forma deve ter é detectar
SHTXHQDVGLIHUHQ©DVŢƐHQWUHGLIHUHQWHVSRQWRV
de medição. A correlação de ambos os índices
tem sido estudada pelo mérito do Método dos
(OHPHQWRV)LQLWRV )(0 HP>@)RUDPDYDOLDGRV
cálculos para diferentes situações (espessuras,
propriedades do material, relações de largura
SDUDFRPSULPHQWRGHȴWDVWLSRVGHSHUȴVGH
WHQV¥RLQHUHQWHV (VWHVF£OFXORVV¥RSRUGHPDLV
recurso intensivos para serem executados em
linha em combinação com um sistema de rolo de
medição da forma. No entanto, para cada cenário
de aplicação, pode ser formulado e calibrado
um modelo adaptado empírico mais simples
com o modelo FEM, desta forma provendo uma
estimativa efetiva sobre o índice de planicidade
baseado em unidades-I indiretas ou no índice
de desvio da forma medidos, respectivamente.
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A precisão que um determinado sistema pode
alcançar ao medir o índice de desvio da forma
depende do material, porque uma unidade-I
sempre se refere à mesma diferença de
DORQJDPHQWR ƉPP HGHVWDIRUPDGLIHUHQ©DV
de tensão diferentes para materiais com diferente
0µGXORGH<RXQJ2SHUȴOGHWHQV¥R«PHGLGR
indiretamente por meio da força de contato entre
DȴWDHRUROR1XPDSULPHLUDDSUR[LPD©¥RD
força medida que age sobre um sensor depende
GDIRU©DGHWHQVLRQDPHQWRQDSDUWHGDȴWDTXH
está sobre o sensor:

(5)

2QGHž«R¤QJXORGHHQYROYLPHQWRGDȴWDDR
redor do rolo de medição da forma, b_sensor
é a largura relacionada com o projeto da zona
GHPHGL©¥RK«DHVSHVVXUDGDȴWDHƐDWHQV¥R
P«GLDGDȴWDVREUHD]RQDGHPHGL©¥R(VWD
aproximação é somente parcialmente verdadeira,
HJHUDOPHQWHQ¥R«VXȴFLHQWHSDUDURORVGH
medição da forma, como será explicado mais
adiante. Mas é suficientemente exata para
analisar a dependência da precisão da medição
GRVGLIHUHQWHVSDU¤PHWURV&RQIRUPHSRGHVHU
YLVWRQDHTXD©¥R  DUHVROX©¥RUHTXHULGDGD
força de medição não só depende da mínima
JUDQGH]DGHŢƐDLQGDDVHUPHGLGDFRPSUHFLV¥R
PDVWDPE«PGHWU¬VRXWURVSDU¤PHWURVGRLV
GRVTXDLV ¤QJXORGHHQYROYLPHQWRGDȴWDž
ODUJXUDGRPHGLGRUEBȋ6HQVRUȋ V¥RGHWHUPLQDGRV
SHORSURMHWRPHF¤QLFRGRVLVWHPDHRWHUFHLUR D
HVSHVVXUDKGDȴWD GHWHUPLQDGRSHODDPSOLWXGH
de produtos do sistema.
São usados sensores de força piezoelétricos,
que, para um rolo de medição da forma, têm
diversas propriedades vantajosas em comparação
com os medidores resistivos de alongamento.
Eles permitem a medição de grandes forças,

mesmo exibindo somente deslocamentos muito
pequenos, e possuem constante precisão de
medição num amplo campo de medição. O
segundo ponto denota que o valor absoluto da
força medida desempenha um papel de uma
LPSRUW¤QFLDPHQRUSDUDGHWHUPLQDUDUHVROX©¥R
HSUHFLV¥R$VVLPDȴWDPDLVȴQDQDPLVWXUDGH
produtos torna-se crítica para avaliar a precisão
TXHSRGHVHUDOFDQ©DGDSRUTXHSDUDXPƐGDGR
a força resultante sobre o sensor se torna menor
para o menor h, e igualmente as diferenças de
força correspondentes para uma dada diferença
GHWHQV¥RŢƐ
2SDU¤PHWUREBȋVHQVRUȋLQȵXHQFLDDTXDOLGDGH
da medição de duas formas opostas: quanto
PDLRUȴFDPDLRUDIRU©DUHVXOWDQWHSRU03D
GHWHQV¥RGHȴWDDJLQGRVREUHRVHQVRUPDV
WDQWRPDLRUȴFDD£UHDSHODTXDO«FDOFXODGDD
P«GLDGDWHQV¥RORFDOGDȴWD2SHUȴOGDWHQV¥R
GDȴWDUHDOPHQWHH[LVWHQWH«GLVWRUFLGRQXPD
extensão maior com largas zonas de medição, o
que não é desejável especialmente na região das
ERUGDVGDȴWD$ODUJXUDP¯QLPDGDV]RQDVGH
medição, por outro lado, depende do tamanho
dos sensores escolhidos.
&RPXPDXPHQWRGR¤QJXORGHHQYROYLPHQWR
žDGLIHUHQ©DGHIRU©DPHGLGDSRUXQLGDGHΖ
também aumenta, mas isto não pode continuar
arbitrariamente, como mostra a Figura 3. Caso o
¤QJXORGHHQYROYLPHQWR«W¥RJUDQGHTXHWRGR
o ponto de medição é coberto na direção do
PRYLPHQWRGDȴWDVRPHQWHXPDIUD©¥RGHWRGDD
força de contato que pertence à zona de medição
age sobre o sensor. Numa primeira aproximação
GHDFRUGRFRPDWHRULDGH(XOHU(\WHOZHLQ D
força local de contato por área de superfície não
PXGDFRPRDXPHQWRGR¤QJXORGHHQYROYLPHQWR
e desta forma a força resultante sobre o sensor
não pode ser aumentada ainda mais.
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Cobertura do sensor

Sensores de força

sinal

platô

Medições repetidas

(PDGL©¥RDHVWHVSDU¤PHWURVK£RXWURVDVSHFWRV
menores a serem considerados, quando é
projetado um único ponto de medição. A
investigação intensiva das interações destes
SDU¤PHWURVHDIRUPDGHVLQDOHVSHUDGRRULHQWRX
um novo projeto dos pontos de medição para o
URORGHPHGL©¥RGDIRUPD%:* YHMD)LJXUD 
Dois elementos piezo são instalados por zona
e selados com uma cobertura em formato de
FKDYHWD IHDWKHUNH\  YHMD)LJXUDD $IRU©D
necessária para montagem de transdutores de
força piezoelétricos é aplicada por parafusos pelo
ODGRLQWHUQRGRURORDȴPGHHYLWDUGLVW¼UELRVQ¥R
desejados da superfície do rolo. O eixo longitudinal
de cada zona de medição é alinhado à direção de
PRYLPHQWRGDȴWD2¤QJXORGHHQYROYLPHQWR«
escolhido de maneira que a nenhum momento
toda cobertura do sensor está completamente
HPFRQWDWRFRPDȴWDPDVVRPHQWHFRPXPD
parte desta.
Isto resulta numa zona de contato retangular (veja
£UHDD]XOQDȴJD $IRU©DGHFRQWDWRUHVXOWDQWH
sobre a cobertura do sensor é distribuída sobre
os dois sensores (forças dos sensores ̴ͳሻǡ
resultant

sinal

tempo

Pico único

tempo

São usados Figura 4: Projeto patenteado do rolo
de medição da forma BWG a) Vista 3D do ponto de
medição b) Sinal dependente do tempo durante o
\`LWZ[ZY_ZOPXPOT¯«ZP^_©PXNZY_L_ZNZXLʭ_L
c) Para comparação: sinal dependente do tempo de
uma cobertura circular do sensor
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enquanto as zonas de contato estão sobre a
parte retangular da cobertura do sensor, entre
RVGRLVVHQVRUHV$VIRU©DV)B6H)B6PXGDP
enquanto a zona de contato se move através da
cobertura de sensor, mas a soma de ambas se
mantém constante. Ambos os sinais são somados
eletricamente, desta forma produzindo um sinal
FRPXPSODW¶TXDVHFRQVWDQWHGXUDQWHRWHPSR
GHSDVVDJHPSHODȴWDFRPRPRVWUDD)LJXUD
E (VWDIRUPDSHUPLWHRF£OFXORGRYDORUP«GLR
GXUDQWHXPSHU¯RGRȴQLWRGHWHPSRHOLPLQDQGR
TXDVHFRPSOHWDPHQWHDLQȵX¬QFLDGHUX¯GRV
e outros distúrbios menores. Este fato reduz
consideravelmente as incertezas da medição,
em comparação com a cobertura de um sensor
de forma circular que produz um sinal com
XP¼QLFRSLFR YHMD)LJXUDF 8PDXPHQWR
GR¤QJXORGHHQYROYLPHQWRSRVVXLGRLVHIHLWRV
opostos sobre a precisão. De acordo com fórmula
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 XP¤QJXORPDLRULQGX]PDLRUHVIRU©DVGH
FRQWDWRSDUDDPHVPDWHQV¥RGHȴWDDVTXDLV
são mais fáceis de medir, enquanto, ao mesmo
tempo, o comprimento, do qual se pode tirar
a média, é reduzido. Como o tempo durante o
qual toda a zona de contato está entre os dois
sensores é reduzido, isto tem um efeito oposto
VREUHDSUHFLV¥R2¤QJXORGHHQYROYLPHQWR
otimizado para o rolo de medição da forma BWG
é determinado usando um algoritmo matemático
de otimização.

Fig. 5: Comportamento de dispersão do
revestimento PU

Figura 6: Zona de contato entre o ponto de medição
PLʭ_LNZXOTQP]PY_P^ªYR`WZ^OPPYaZWaTXPY_ZP
no caso da cobertura tipo chaveta de acordo com o
[]TYNµ[TZOL-B2LeZYLOPNZY_L_Z^PX[]P±`X
]P_ªYR`WZ.ZXLNZMP]_`]LNT]N`WL]^ZXPY_P`XL
[L]_POLQZ]¯LOLʭ_LLRP^ZM]PZ^^PY^Z]P^QLW_LYOZ
as áreas em vermelho)

Em termos de projeto, este projeto oferece ainda
mais vantagens: A zona de medição pode ser feita
VLJQLȴFDWLYDPHQWHPDLVHVWUHLWDHPFRPSDUD©¥R
com a de furos circulares, onde o conector do
FDERGHWHUPLQDRGL¤PHWURGDFREHUWXUDGR
sensor. A largura da zona de medição do rolo de
medição da forma BWG é de aproximadamente
ȂPPGHSHQGHQGRGDDSOLFD©¥R4XDQGR
DȴWDGHPHWDO«GREUDGDHQYROWDGHXPUROR
GHȵHWRUFRP¤QJXORGHHQYROYLPHQWRSHTXHQR
R¤QJXORUHDOGHHQYROYLPHQWRQ¥RFRLQFLGH
necessariamente com o teórico. Dependendo
GDHVSHVVXUDHWHQV¥RGDȴWDXP¤QJXORPHQRU
«HVWDEHOHFLGRDW«RSRQWRQRTXDODȴWDQ¥R
acompanha o raio do rolo de maneira nenhuma
e a zona de contato é praticamente uma linha
UHWD(VVHFRPSRUWDPHQWRFULDDGLȴFXOGDGHTXH
dependendo do envolvimento real num ponto
circular de medição, não é formada uma zona
GHFRQWDWRUHWDQJXODU YHMD)LJXUD 
Desta forma, com a cobertura do sensor circular,
DIRU©DFRPSOHWDGDȴWDQ¥R«GHWHFWDGDHXP
conhecimento preciso respectivamente da zona
GHFRQWDWRRXGR¤QJXORUHDOGHHQYROYLPHQWR
seriam necessários para uma interpretação correta
do sinal do sensor. A cobertura do sensor em
forma de chaveta nos rolos de medição da forma
BWG previne este problema desde o início, já
que sempre há uma seção retangular da zona de
7
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contato sobre a zona de medição. Devido à alta
estabilidade da medição, XPSHUȴOGHWHQV¥RGH
ȴWDFRQȴ£YHOHVW£GLVSRQ¯YHOGHVGHRSULPHLUR
FRQWDWRHQWUHRVSRQWRVGHPHGL©¥RHDȴWDA
média de diversos giros do rolo não é necessária. A
VHOH©¥RGRVVHQVRUHVHDLQWHUD©¥RGRVSDU¤PHWURV
mencionados devem ser adaptadas às diferentes
DSOLFD©·HV(VSHFLDOPHQWHSDUDȴWDVȴQDV ȱ
PP WHPGHYHVHUVHOHFLRQDGRXPVHQVRUPDLV
ODUJRGRTXHSDUDȴWDVDFLPDGHPPSDUD
ȊFDSWDUȋVXȴFLHQWHIRU©DGHFRQWDWRUHVXOWDQWH
para uma medição precisa. Como explicado,
a resolução obtida na unidade-I depende da
HVSHVVXUDGDȴWDSURSULHGDGHVGRPDWHULDOGD
ȴWDHLQVWDOD©¥R$OJXQVYDORUHVWLSLFDPHQWH
alcançados com o rolo de medição da forma
BWG são aqui representados:

/LYUHGDVȵXWXD©·HVQDWHQV¥RGDȴWDOs
sensores do rolo de medição da forma BWG
V¥RGLVSRVWRVHPOLQKDGHPRGRTXHRSHUȴOGH
WHQV¥RGDȴWD«UHJLVWUDGRVLPXOWDQHDPHQWHSDUD
toda a seção transversal. Isto previne o perfil de
PHGL©¥RGHELDVUHVXOWDQWHVHPȵXWXD©·HVGD
WHQV¥RGDȴWDGXUDQWHDPHGL©¥R
'HWHFWDURVJUDGLHQWHVQRSHUȴOGHWHQV¥R
GDȴWD: SHUWRGRVODGRVGDȴWDHQFRQWUDPVH
WLSLFDPHQWHDOWRVJUDGLHQWHVQRSHUȴOGDȴWD
por exemplo, aqueles que se originam do
bombeio térmico durante a laminação a frio. Uma
DPRVWUDJHPGLVFUHWDGRSHUȴOLQHYLWDYHOPHQWH
conduz a uma homogeneização da medição em
comparação com a situação real. Há três diferentes
SDU¤PHWURVGHFRQȴJXUD©¥RSDUDXPURORGH
medição da forma que devem ser levados em
conta se o objetivo é analisar a habilidade de captar
JUDQGHVJUDGLHQWHV(VWHVV¥RDGLVW¤QFLDGDV
zonas de medição entre si, a largura b_”sensor” das
zonas de medição e o comportamento de suporte
ou de dispersão do corpo do rolo e revestimento
(assim chamado força – comportamento de
GLVSHUV¥R $GLVW¤QFLDHODUJXUDGDV]RQDVGH
medição são obviamente dependentes uma da
outra. Já foi explicado que zonas de medição
estreitas são possíveis devido ao projeto vantajoso
GRVSRQWRVGHPHGL©¥RGD%:*$GLVW¤QFLDGDV
zonas de medição pode ser selecionada para ser
Figura 7: Registrando
as respostas na imagem
de planicidade após
alterações durante
o comissionamento
nos atuadores do
laminador skin pass.
Neste caso; inicialmente
a força de laminação
±X`OLOLOPXLYPT]L
que a planicidade
±OPWTMP]LOLXPY_P
deteriorada. A posição
de controle “plan”
(planicidade) ajusta
LʮPc«ZOZNTWTYO]ZOP
trabalho.
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1TR`]L#%.ZYʭR`]L¯½P^OTQP]PY_P^OZ]ZWZ%ML^PNZX
`XL^±]TPOPXPOT¯½P^M/ZT^NLX[Z^OPXPOT¯«Z
#{N?]²^^±]TP^OPXPOT¯½P^{O<`L_]Z
^±]TP^OPXPOT¯½P^${/T]PT_L%=P[]P^PY_L¯«ZOL
OT^[Z^T¯«ZOZ^[ZY_Z^OPXPOT¯«ZYLNZYʭR`]L¯«Z
de quatro linhas (imagem fora da escala)

PPRXPHQRV'LVWULEX¯GDVHPWU¬VOLQKDV
envolta da circunferência, pode ser alcançada
XPDFRPSOHWDFREHUWXUDGDODUJXUDGDȴWD8PD
vez que as linhas não são avaliadas ao mesmo
tempo, o número de canais e, desta forma, os
custos dos transmissores não sofrem aumento.
$VVLPUHVWDDVHUGLVFXWLGDDLQȵX¬QFLDGHXP
revestimento: o rolo de medição da forma BWG
pode ser fornecido com diversos revestimentos,
por exemplo carbureto de tungstênio ou
SROLXUHWDQR 38 $IRU©DGHFRQWDWRHQWUHRURORHD
ȴWD«GLVSHUVDSHORUHYHVWLPHQWR$)LJXUDPRVWUD
o comportamento de dispersão, por exemplo, para
XPUHYHVWLPHQWRGH38GHPPGHHVSHVVXUD
e uma zona de medição de 18 mm de largura. Se
uma carga concentrada age sobre a superfície do
URORORFDOL]DGD¢GLVW¤QFLDGQDGLUH©¥RD[LDOGD
zona de medição, um certo sinal é produzido pelos
VHQVRUHV2EYLDPHQWHFRPDXPHQWRGDGLVW¤QFLD
GRVLQDOȴFDFDGDYH]PHQRUPDVPHVPRVHD
força atua fora da zona de medição há algum
sinal remanescente. A magnitude relativa do
VLQDOFRPUHOD©¥RDG«PRVWUDGDQRJU£ȴFRGD
)LJXUD S£JLQD 'DPHVPDPDQHLUDQRFDVR
de uma distribuição da força de contato sobre
a superfície do rolo as áreas fora da zona de
medição contribuem em alguma extensão para
a força resultante dos sensores. Se a distribuição
IRUFRQVWDQWHLHRULJLQ£ULDGHXPDȴWDSODQD
LGHDODFRPXQLFD©¥RWUDQVYHUVDO WKHFURVVWDON 

de zonas adjacentes é mutuamente nivelada. Mas
XPSHUȴOQ¥RFRQVWDQWHDO«PGDGLVWRU©¥RSRU
]RQDVGHPHGL©¥RGHODUJXUDȴQLWD«DLQGDPDLV
homogeneizado pela dispersão da força quando
estão presentes grandes gradientes. Um certo
nível de dispersão de força é inevitável, mas é
importante manter o efeito o menor possível. Isto
é controlado pela espessura do revestimento e a
rigidez do material. Neste caso, também, efeitos
de projeto opostos aparecem: quando a zona de
medição se estreita, uma parte cada vez mais
HVWUHLWDGDȴWD«HVFDQHDGDFRQWULEXLQGRSDUD
XPDUHVROX©¥RSDUDOHODPDLVȴQD0DVDO«P
da redução da diferença da força de medição
SRUXQLGDGHΖLVWRWDPE«PVLJQLȴFDTXHD
proporção relativa da força dispersa é aumentada.
2IHQ¶PHQRGHGLVSHUV¥RWHPVLGRDQDOLVDGR
SHOD%:*FRPP«WRGRVPHF¤QLFRVFRQW¯QXRVH
experimentalmente de forma considerável em
LQVWDOD©·HVGHWHVWHGHIDEULFD©¥RHVSHFLȴFD(VWH
profundo conhecimento permite uma escolha
inteligente para combinações de revestimentos
e larguras de zonas de medição. Além disso, isto
permite um processamento do sinal vindo das
barras de medição cobertas só parcialmente na
UHJL¥RGRVODGRVGDȴWDHPFHUWDVFLUFXQVW¤QFLDV
mesmo a avaliação de pontos de medição logo ao
ODGRGDȴWD8PSU«UHTXLVLWRSDUDRV¼OWLPRVGRLV
pontos mencionados é um conhecimento preciso
GDSRVL©¥RGDȴWD IRUQHFLGDSRUXPPHGLGRU
GHSRVL©¥RDGLFLRQDO )LQDOPHQWHDTXHVW¥RGD
calibração correta de um rolo de medição da
forma somente pode ser respondida com um
profundo conhecimento deste comportamento.
As correntes elétricas vindas dos transdutores
de força piezoelétrica ativa são convertidas em
YROWDJHQVSURSRUFLRQDLV¢IRU©DHPDPSOLȴFDGRUHV
de carga especiais. Estas, por sua vez, são captadas
SRUHOHWU¶QLFDGHSURFHVVRVTXHVHJXHPOLQKD
abaixo, digitalizadas e sujeitas a algum pré9
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processamento. Com o moderno padrão industrial
‘WLAN technology”, os dados são transferidos a
um PC de processamento no painel de controle,
onde são processados novamente e preparados
para a visualização e utilização em controles de
circuito fechado.
O rolo de medição da forma é adequado para
diversos cenários de aplicação:
&RQWUROHGDIRUPDHPODPLQDGRUHVGHVNLQ
SDVVO rolo de medição de planicidade é colocado
junto da abertura entre os rolos de laminação
DSUR[LPDGDPHQWHDPGHGLVW¤QFLD 2SHUȴO
GHWHQV¥RPHGLGRGDȴWD«FRPSDUDGRFRP
uma curva nominal arquivada e os atuadores
TXHLQȵXHQFLDPDSODQLFLGDGHV¥RDMXVWDGRV
de maneira que os desvios em relação à curva
objetivo são minimizados. O controle de circuito
fechado pode ser ligado a um modelo de processo,
tornando-o mais previsível. A configuração
adequada depende das possibilidades de
LQȵXHQFLDURSHUȴOGHWHQV¥RGDȴWDSRUDWXDGRUHV
GRODPLQDGRUGHVNLQSDVV$FRQȴJXUD©¥RGH
XPDRXGXDVOLQKDVHVW£GLVSRQ¯YHO D H E QD
)LJXUDFRPDVHJXQGDȴODVHQGRGHVORFDGDGD
primeira para obter uma resolução paralela maior
DWUDY«VGDODUJXUDGDȴWD$ȴPGHHOLPLQDUXP
ELDVLQGX]LGRSRUYDULD©¥RGDWHQV¥RGDȴWDXP
PHGLGRU«FRORFDGRQRFHQWURGHFDGDȴOHLUD(VVHV
medidores de referência não estão deslocados
um do outro e desta forma permitem comparar
diretamente o nível de variação na tensão da
ȴWDHXPDFRUUHVSRQGHQWHFRUUH©¥RTXDQGRDV
medições de diversos rolos são juntadas para
IRUPDUXPSHUȴOGHWHQV¥RGHȴWD(VWDW«FQLFD
é patente da BWG.
&RQWUROHGHFLUFXLWRIHFKDGRGR/HYHOȵH[p
BWG. O rolo de medição da forma é colocado
GHQWURRXDSµVREULGOH WHQVLRQDGRUGHURORV 
GHVD¯GDGR/HYHOȵH[pWLSLFDPHQWHHPFRQMXQWR
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com uma medição do desvio lateral. Novamente,
um controle em circuito fechado em conjunto com
um modelo de processo pode ser providenciado
para controlar os atuadores (quantidade de
HVWLUDPHQWRGDȴWDGL¤PHWURGRURORLQȵ£YHOH
SRVL©¥RGRVURORVGHDSODLQDPHQWR $O«PGLVVR
o rolo de medição da forma é uma ajuda valiosa
durante o colocação em marcha do equipamento
e a otimização em curso do processo. Neste caso,
WDPE«PDVRS©·HVD HE QD)LJXUDV¥R¼WHLV
caso o rolo de medição da forma não deve ser
usado ao mesmo tempo no monitoramento da
qualidade.
$YDOLD©¥RGDIRUPDȴQDO FRQWUROHGDTXDOLGDGH 
QDVOLQKDVGHSURFHVVDPHQWRGHȴWDV: Devido
a sua alta precisão e ao fato que um resultado
FRQȴ£YHOSDUDRSHUȴOGHWHQV¥RGDȴWDM£HVW£
disponível após a primeira volta do rolo (isto
VLJQLȴFDTXHYDULD©·HVQDIRUPDWDPE«PSRGHP
VHUORFDOL]DGDVSUHFLVDPHQWH RURORGHPHGL©¥R
da forma BWG é excelentemente apropriado
SDUDID]HURORJLQGDIRUPDȴQDOQDVOLQKDVGH
SURFHVVDPHQWRGHȴWDVHSDUDSURYHUUHJLVWURVGD
TXDOLGDGH$FRQȴDQ©DGRVFOLHQWHVQRVSURGXWRV
pode ser assim aumentada, alcançando uma
vantagem competitiva com relação a outros
produtores de metal. Para esta aplicação estão
disponíveis variantes com três ou quatro linhas
F H G QD)LJXUD$VOLQKDVHVW¥RGLVSRVWDV
com deslocamento umas das outras, de modo a
SRGHUREWHUXPDUHVROX©¥RGHPP
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