
Tecnologia de Raio-X no controle de qualidade

Foco na fundição de liga leve
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Bem vindo ao mini-webinar: Tecnologia de Raio-X no controle de qualidade

Moderador  : Sebastião Santos
Gerente de Vendas Zeiss Brasil

Responsável por tecnologias de Raio-X 
Industrial Quality Solutions

Duração: 10 Minutos  + Perguntas

sebastiao.santos@zeiss.com Sebastião Santos

Bem vindos!
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Fundição por molde de areia

Fundição por gravidade

Fundição por baixa pressão

Fundição de alta pressão

Fundição por espuma perdida (EPS)

Fundição por gravidade Fundição por pressão Outros métodos menos comuns

Usinagem

Processos pós injeção

Fundição por móldes de cera Montagem

Produção de ligas leves
Diferentes tipos de fundição



Descubra os segredos de sua injeção
Defeitos e imperfeições agora se tornam visíveis

Resíduos
Encolhimento

Trincas

Poros

Empenamento

Cavidades

Encolhimento

Quantificação de defeitos: 

porosidade 70,9%

encolhimento 56,4%

defeitos de preenchimento 49,1%

trincas 47,3%

inclusões 47,3%

Interações metal-matriz 41,8%
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Tecnologia de Raio-X para Controle de Qualidade
O básico da tecnologia
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Principios diferentes de Raio-X
Informação 2D e 3D baseadas em suas necessidades

Tomografia Computadorizada 3DRadioscopia 2D

 Imagem completa em 3D da 
amostra complete ou imagem
detalhada de uma sub-amostra

 Várias opções para escolha entre 
resolução e velocidade

 Projeção de Imagens 2D de diferentes ângulos da amostra
 Exibição de imagens 2D na tela, sem reconstrução prévia

x

y

x

y z

Radiografia 2D

Intensificador de imagem:
Analógico

Painel detector: Melhor captura
dinâmica da imagem

INFORMAÇÃOVELOCIDADE
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Sistemas de Radioscopia 2D
Poros e defeitos podem ser vistos sem o corte/destruição da peça

Origem (sem processamento)         Processamento intermediário               Imagem processada final
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Sistemas de Tomografia Computadorizada 3D
Poros e defeitos podem ser vistos como informação de volume
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Raio-X é indicado para Inspeção e Metrologia em 2D e 3D

Inspeção 3D

Informação de volume da peça completa.

• Localização x,y,z do defeito;

• Cálculo da informação de volume de 
defeitos.

• Medições e dimensões de defeitos. 

• Predição de peças não conformes para 
ajustes de processos produtivos.

Inspeção 2D 

• Informação bidimensional da peça ou
região de interesse

• Defeitos são projetados em um plano
único

• Expansão 2D de defeitos pode ser 
calculado

Metrologia

Metrologia diretamente nos dados de 
volume 

• Comparação nominal-atual com 
escala de cores

• Metrologia de características ocultas
ou de difícil acesso

• Engenharia Reversa
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Tecnologia de Raio-X para Controle de Qualidade  
Detecção Automática de Defeitos
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Radioscopia 2D

Detecção Automática de Defeitos
Traga estabilidade ao seu processo com a redução da interferência manual 
dos usuários

Tomografia Computadorizada 3D

Colorização por volume. 
Todos os poros.

Coloração por diâmetro. 
Filtro por tamanho.
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 Detecção de anomalias e 
identificação de ROIs

 Uso de peça de referência
 Baseado em algoritmos

clássicos de machine learning

 Determinação de tipos de 
defeitos

 Diferentes classes
 Treinamento em uma

base com mais de 60.000 
defeitos categorizados
manualmente

 Determinação da forma 
exata dos defeitos

 Não há necessidade de 
retreinamento

 Decisão feita em
conjuntos de regras

 Diferentes regras
para diferentes
regiões

 Operador pode 
anular as propostas 
da máquina

 Propriedades e seções de 
todos os defeitos são
armazenados em um 
banco de dados

 Estatísticas de longo prazo
para correlações de 
processos e otimizações

Uso de AI no software para avaliar seguramente cada fundição
Detecção Automática de Defeitos ZEISS

Detecção
Onde?

Classificação
O que?

Segmentação
Como?

Decisão
OK/NOK?

Estatísticas de Processo
Quando?
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Tecnologia de Raio-X para Controle de Qualidade
Portfólio da ZEISS
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METROTOM XRADIA

VOLUMAX BOSELLO

LAB
INSPEÇÃO, METROLOGIA E ANÁLISE

LINHA DE PRODUÇÃO
INSPEÇÃO E METROLOGIA

Xradia 810 & 825 Synchrotron
Xradia 800 & 810 Ultra 

Xradia 610 & 620 Versa
Xradia 510 Versa
Xradia 410 Versa

Xradia Context

ANÁLISES DE ALTA RESOLUÇÃO E INSPEÇÃO

BOSELLO WRE thunder
BOSELLO OMNIA

BOSELLO MAX
BOSELLO HEX

INSPEÇÃO 2D RÁPIDA E 
AUTOMATIZADA

METROTOM 800 130 kV
METROTOM 800 225 kV
METROTOM 800 225 kV (HR)
METROTOM 1500

METROLOGIA E INSPEÇÃO DE ALTA-
PRECISÃO

VoluMax M400 
VoluMax M800 
VoluMax F800
VoluMax F1500
VoluMax F1500 flash
VoluMax F1500 thunder

INSPEÇÃO E METROLOGIA 3D RÁPIDA E 
AUTOMATIZADA

Visão Geral dos Sistemas de Raio-X da ZEISS
Portfólio Completo
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Tecnologia de Raio-X para Controle de Qualidade
Benefícios e Convite Especial
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Como reduzir refugos em fundições
Sumário

Vantagens 

 A ZEISS oferece um portfólio completo de soluções para controle 
da qualidade

 Para detectar imperfeições no interior, use a tecnologia de Raio-X

 Para um melhor entendimento de suas peças, entre no mundo da 
tomografia computadorizada 3D

 Como 100% de inspeção in-line você pode detectar defeitos 
precocemente sem comprometer a produtividade

 Avalie imperfeições com assertividade com o software top de linha 
ZADD baseado em machine learning

 Inspeção 100% de CT garante que você entregue somente peças 
boas para seus clientes

 Melhore seus processos de fundição mais rapidamente para evitar 
refugos  ao reconhecer os defeitos mais frequentes com o ZEISS 
PiWeb

 Tenha uma visão estatística completa de sua linha de produção

Como você se beneficia 

 Economize dinheiro ao detectar 
defeitos antes da usinagem, graças à 
inspeção in-line 

 Reduza/evite refugos ao obter 
transparência da qualidade de suas 
peças 

 Ofereça uma melhor qualidade aos 
seus clientes
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Quer aprender mais sobre Raio-X para fundições?
Webinar técnico „Inovação no Controle de Defeitos para Fundições”

Webinar em 05/08 (quarta-feira) 

Saiba mais sobre o mundo da ZEISS. Nós oferecemos soluções completas 
para qualquer aplicação devido ao nosso amplo portfólio de sistemas de 
medição. Aprenda conhecimentos avançados em metrologia por coordenadas 
e descubra como esta tecnologia pode ajudar a acelerar a sua produção e ao 
mesmo tempo manter um alto nível de qualidade.

Destaques do webinar:
 Tecnologia de raio-x industrial e diferentes defeitos de peças injetadas e 

fundidas;
 Vantagens de testes não destrutivos e principais benefícios;
 Como escolher a melhor solução de raio-x para sua aplicação.

CADASTRO GRÁTIS WWW.ZEISS.LY/FUNDICAO




