
P3D Logs
SISTEMA DE MEDIÇÃO LASER PARA TORAS INDIVIDUAIS 
SOBRE ESTEIRAS ROLANTES.

O sistema P3D-LOGS usa tecnologia laser de última geração 
para medir o volume sólido sem casca de toras individuais 
sobre esteiras rolantes, com elevada precisão, rapidez e 
confiabilidade. 

É um sistema patenteado, que incorpora experiências de mais 
de 15 anos com instalações no Chile e no Brasil.  

O sistema permite medir on-line o volume sólido sem casca 
consumido por fábricas de celulose e também o volume 
transportado por caminhões individuais, podendo-se recuperar 
o custo do investimento em menos de um ano. 

O sistema fornece resultados on-line e proporciona informação 
de auditoria que permite ao cliente um controle total do 
processo de medição.
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P3D Logs
BENEFÍCIOS DO SISTEMA P3D-LOGS

• Medições precisas, estáveis e completas: Média de Volume +/- 1% com desviação standard +/- 3% comparado com medições manuais praticadas  
 com a fórmula de Newton.
• Economia no custo da madeira: A alta precisão permite diminuir os custos de compra e dos pagamentos a fornecedores de serviços de colheita, ao  
 ser usado em conjunto com nosso sistema P3D-TRUCK. 
• Reduções de custo operacional: Os processos manuais de cubagem rigorosa podem ser substituídos completamente por este sistema. Ao ser  
 utilizado em forma continua em todos os picadores de uma fábrica, é possível aumentar a eficiência do processo de cozimento (melhoria do específico  
 madeira). Usado em conjunto com nosso sistema P3D-BELT é possível melhorar também a qualidade do processo de picagem. 
• Medição sem exceções: O sistema mede madeira de qualquer comprimento. 
• 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 on-line 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 tora: Toras de qualquer comprimento, diâmetros de 4 cm e maiores.
• Tipos de esteira rolante: Qualquer tipo de esteira (cadeias, borracha), qualquer tipo de grade (vertical, inclinado, misto).  
• Velocidade da medição: Até 3 m/seg.
• 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-LOGS

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-LOGS é uma solução que evita os problemas de outros métodos:

• Alta precisão
• Aumento da capacidade de amostragem em mais de 1000%, em relação a equipes de cubagem rigorosa com métodos manuais.
• Completo controle do processo pelo cliente
 - Entrega imediata de resultados
 - Controle completo dos dados
 - Processo auditável
• Uptime superior a 99%
• Baixo custo de operação
• Pode ser integrado com sistemas de rastreamento de frota de transporte

FORMA DE MEDIR

O sistema mede o volume de cada tora transportada desde a mesa de recepção (ou descascador) até o picador. Dois sensores laser e um encoder 
permitem medir o diâmetro e o comprimento (até 100 medições do diâmetro por tora).

Escaneamento
Durante o trajeto de cada tora, 
o sistema gera até 100 cortes 

Control de descarregamento
O volume correspondente a 
caminhões individuais se controla 
através de um aplicativo instalado na 
cabine da grua de descarregamento.

Análise
Em cada corte se analisa cada tora 
em até quase 270º de seu contorno, 
gerando um volume unitário 
(“rodela”)

Integração
As rodelas individuais são 
analisadas umas com outras, 
até configurar “clusters” que 
constituem uma tora.


