
P3D Belt
SISTEMA DE MEDIÇÃO LASER PARA CAVACOS/BIOMASSA 
SOBRE ESTEIRAS ROLANTES.

O sistema P3D-BELT usa tecnologia laser de última geração 
para medir o volume estéreo (loose) de cavacos/biomassa 
sobre esteiras rolantes, com elevada precisão, rapidez e 
confiabilidade. 

O sistema mede qualquer tipo de material fragmentado.

P3D-BELT permite medir o consumo de cavacos de fábricas 
de celulose na modalidade 7X24 e também o consumo de 
biomassa de plantas de geração elétrica, recuperando o 
custo do investimento em menos de um ano.

O sistema fornece resultados online e proporciona 
informação de auditoria que permite ao cliente um controle 
total do processo de medição.
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P3D Belt
BENEFÍCIOS DO SISTEMA P3D-BELT

• Medições precisas e estáveis: Medição do Volume estéreo (loose) com diferenças de +/- 1% em relação a medições manuais de referencia .
• Melhor controle de operações: Em caso de ser usado em conjunto com nosso sistema P3D-LOGS, o sistema p3D-BELT pode ser utilizado para 

controlar a eficiência dos picadores e para melhorar o controle do volume de cavacos produzido.  
• Reduções de custo operacional: Sistema 100% automático com mínimos custos de operação e manutenção. 
• Medições 100% auditáveis permitem usar o sistema para controlar o volume e o custo de biomassa adquirida/transferida entre unidades de negócio.
• Completo controle da operação pelo cliente: O sistema é fornecido ao cliente para ser operado 100% por ele, com completo controle da base de 

dados do sistema e plena integração ao sistema ERP. A entrega de resultados de cada medição é imediata. 
• Alta estabilidade operacional: Uptimes de 99,7% ou mais garantem ao cliente a disponibilidade 24/365 do sistema, que só precisa de manutenções 

preventivas de 8 horas/ano. Ainda assim, está disponível um suporte remoto online na modalidade  7x24.
• Total segurança dos resultados positivos: O cliente só paga 30% do custo do sistema no momento da entrega dos elementos a serem instalados. O 

pagamento do restante começa com o início do funcionamento certificado dos mesmos. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Tipos de material: Qualquer tipo de material fragmentado. Por exemplo cavacos e biomassa.
• Tipos de esteira: Esteiras de borracha, de qualquer perfil e dimensões. 
• Velocidade da medição: Até 3 metros/segundo.
• Tipo de laser utilizado: SICK LMS511PRO (100% inofensivo para os olhos)
• Voltagem requerida: 220 VAC
• Temperatura permitida para operação: -10ºC a 40ºC

RAZÕES PARA PREFERIR P3D-BELT

A madeira representa mais de 50% do custo total de uma planta de celulose ou pasta mecânica. Por isso, é imprescindível medi-la com precisão, 
confiabilidade e eficiência. P3D-BELT é uma solução com as seguintes vantagens:

• Alta precisão (espaço entre seções < 7 cm, mais de 1500 seções/minuto)
• Completo controle do processo pelo cliente
 - Entrega imediata de resultados
 - Controle completo dos dados
 - Integração completa com sistemas PI ou bancos de dados
• Uptime superior a 99%
• Baixo custo de operação: Sistema opera 100% automatizado

FORMA DE MEDIR

O sistema mede o volume estéreo de cavacos/biomassa enquanto são transportadas pela esteira rolante, em modalidade automática e continua 
(24/365), utilizando um sensor laser e um encoder.

Um sensor laser SICK LMS511-PRO 
mede seções do material 
fragmentado enquanto é 
transportado pela esteira rolante.

Um encoder SICK DFV-60 mede 
simultaneamente o avanço da 
esteira rolante.

O contorno da carga é comparado 
com o contorno previamente 
obtido da esteira rolante vazia. A 
superfície da seção transversal é 
uma integral de Simpson. Essa 
seção é então multiplicada pelo 
avanço da esteira, obtendo assim 
o volume da seção.


