EXTENDING MACHINE SENSES

Motion Metrics
NOSSA EMPRSA

Nossas avançadas soluções de monitoramento são o resultado de
mais de 15 anos de pesquisa e desenvolvimento focados em
solucionar os desafios enfrentados nas operações de mineração e
pedreiras ao redor do mundo. Oferecemos uma ampla gama de
soluções baseadas em câmeras e sensores para carregadeiras e
escavadeiras de grande porte.

Tecnologia inteligente salva vidas e reduz custos.
Nossas soluções inovadoras se pagam em meros meses, mitigando acidentes,
aumentando a eficiência e trazendo consciência operacional para todos. Ao estender os
sentidos da sua máquina, nós o ajudamos a melhor gerenciar a suas operações de mina
ou pedreira.
“Three (missing) teeth in 3 hours at Candelaria, and the system responded in one minute
in one case, 22 seconds in another, and 32 seconds in the third... All the hard work by
Motion Metrics and the Candelaria crew is paying huge dividends. That was flawless, way
to go.”
- Freeport-McMoRan Mine Technology Manager
“I am impressed with the innovative solutions your company has developed to improve
safety, efficiency, and productivity. My hats off to you for all that you bring to the mining
industry. ”
- Canadian Natural Resources Ltd.,
Mine Training Systems & Development Specialist
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“Confiada pelos grandes nomes da mineração...”

NOSSOS CLIENTES

Aumenta Produtividade e Segurança da Mina.
Equipamentos Móveis

Dispositivos Portáteis

PARA ESCAVADEIRAS

PARA CARREGADEIRAS

PARA ANÁLISE PORTÁTIL

ShovelMetrics™

LoaderMetrics™

PortaMetrics™

Um conjunto de soluções de

Soluções para monitoramento de queda

Uma solução portátil com imagem 3D que

monitoramento que melhoram a

de pontas e percepção de pontos cegos

fornece precisa e instantânea análise da

segurança e aprimoram a produtividade

para todos os tipos de carregadeiras de

fragmentação e inclinação da face.

para escavadeiras de grande porte.

roda.
Gestão de Dados Centralizada

Centralização

PARA GESTÃO

Uma plataforma baseada na web que
coleta dados em tempo real de seus
equipamentos em operação. Permitindo
que o pessoal da mina acesse os dados
de qualquer lugar (laptop, celular, etc.)

MetricsManager™ Pro

conectado à rede.
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ShovelMetrics™
PARA ESCAVADEIRAS
O Sistema ShovelMetrics™ fornece um conjunto
completo de soluções de monitoramento para
escavadeiras de grande porte. Com variada
gama de soluções, ShovelMetrics™ permite que
o operador concentre sua energia em trazer
melhores resultados para a mina.

O que o ShovelMetrics™ pode fazer?
Detecção de Perda de Pontas
Monitoramento de Desgaste das Pontas
Uma ponta que se desprende e vai parar no britador ou na correia transportadora é
uma situação cara, demorada e perigosa de ser corrigida. Com a habilidade de detectar
a perda de pontas e o desgaste dos dentes de forma simultânea, a gestão pode evitar
paradas não planejadas e programar de forma eficiente para a substituição das pontas.

Detecção de Proximidade*
As escavadeiras de mineração são enormes máquinas com grandes pontos cegos.
Com sensores de radar e câmeras de vigilância instaladas em torno da escavadeira, o
sistema ShovelMetrics™ pode, de forma clara e precisa, alertar o operador de possíveis
acidentes na zona de colisão. Nós podemos ajudar a prevenir o próximo acidente.
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*

Patenteado

ShovelMetrics™
PARA ESCAVADEIRAS

“ Um conjunto completo de soluções de monitoramento em uma única plataforma ”

Monitoramento de Carga Útil
Para escavadeiras hidráulicas, este módulo do ShovelMetrics™ tem a capacidade de
detectar a carga útil por caçamba. As informações disponíveis em tempo real possibilitam
ao operador determinar se mais uma caçamba irá sobrecarregar o caminhão, além de
ajudar a melhorar a eficiência do carregamento. Valiosos KPIs, tais como toneladas por
hora e tempo médio de cada ciclo, ajudam a monitorar as metas de produção.

Análise de Fragmentação
Perfuração e desmonte formam uma parte crucial na mineração a céu aberto. Um
desmonte eficiente irá melhorar a produtividade, reduzir o custo dos explosivos, e
prolongar a vida útil do equipamento. Com a amostragem de imagem direta e automática
da caçamba durante a operação, ShovelMetrics™ fornece dados de imagens que
representam corretamente o material pós-desmonte. Esta abordagem única resulta
numa análise mais representativa da fragmentação com o mínimo de esforço.
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LoaderMetrics™
PARA CARREGADEIRAS
LoaderMetrics ™ é um sistema para
detecção de perda de pontas e redução
de ponto cego para todos os tipos de
carregadeiras. Grandes minas em todo
o mundo estão adotando nosso sistema
para economizar milhões de dólares
por ano.

O que o LoaderMetrics™ pode fazer?
Detecção de Perda de Pontas
O sistema LoaderMetrics ™ utiliza uma câmera térmica para monitorar os dentes
da caçamba e detectar quando um dente está faltando. O sistema utiliza avançadas
técnicas de visão mecânica e algoritmos de inteligência artificial para monitorar
continuamente o status de cada dente. O monitor na cabine fornece em tempo real
atualizações de status dos dentes, e normalmente avisa o operador de um dente
perdido dentro de até 2 minutos.

Redução de Ponto Cego
Posicionando três câmeras coloridas de vigilância à esquerda, à direita e traseira do
carregador, este módulo visa prevenir colisões fatais e danos ao equipamento,
fornecendo ao operador uma maior visibilidade. Utilizando um monitor de tela tátil de
8.4 "no interior da cabine, os operadores
podem monitorar as zonas de colisão e
evitar possíveis acidentes.
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LoaderMetrics™
PARA CARREGADEIRAS

“ LoaderMetrics™ é desenhado para as condições mais duras ”

Sistema de Limpeza de Lentes (SLL)
O desempenho do módulo de Detecção de Perda de Pontas pode ser afetado pelo
acumulo de sujeira ou lama na câmera. O Sistema de Limpeza de Lentes não-abrasivo
(SLL) é parte integrante do LoaderMetrics™, mantendo a câmera limpa de detritos,
reduzindo a probabilidade de arranhões e aumentando a longevidade da lente.

Projetado para durabilidade
Nosso sistema foi projetado para os mais altos padrões de choque e vibração.
Utilizando a tecnologia de câmera térmica, LoaderMetrics ™ não é afetado por má
luminosidade ou condições climáticas. Para garantir o máximo desempenho, o suporte
da nossa resistente câmera foi desenhado para suportar as mais extremas condições
de mineração.

Imagem Térmica
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PortaMetrics™
PARA ANÁLISE PORTÁTIL
PortaMetrics™ é um tablet portátil,
com patente pendente, que fornece
análise de fragmentação da área
desejada, sem a necessidade de
quaisquer objetos de referência de
escala.
Tablet Portátil, Apontar e Disparar

O que o PortaMetrics™ pode fazer?
Segurança
PortaMetrics ™ traz a segurança para a vanguarda da operação de
mineração, ao calcular com precisão a fragmentação das rochas à
segura distância. Utilizando imagens estéreo, o pessoal da mina não
precisa mais se aproximar da bancada ou escalá-la para colocar
objetos de referência/escala.

Fácil de Usar
Com três câmeras de alta resolução, os usuários podem facilmente
selecionar sua região de interesse, capturar uma imagem e exibir
resultados instantaneamente em uma interface gráfica intuitiva.
O PortaMetrics ™ inclui recursos de correção manual para ajustar
imagens e fazer ajustes, se necessário. Os funcionários das minas
não precisam mais retornar ao escritório e fazer upload de imagens
para um software de computador para obter resultados de
fragmentação.

Análise de Fragmentação em Segundos
PortaMetrics ™ instantaneamente gera relatórios para incluir
gráficos de distribuição de tamanho de rocha, estatísticas de intervalo
de tamanho, medições de inclinação e muito mais. O GPS integrado
associa imagens capturadas com explosões específicas, enquanto a
conectividade em nuvem permite que os resultados de fragmentação
sejam compartilhados remotamente
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PortaMetrics™
PARA ANÁLISE PORTÁTIL

" Using PortaMetrics™, we perform daily fragmentation analysis on stock piles, crusher piles, and at the
plant, as well as on gravel that produces stoppage in the production wells.”
Christian Aliaga, Enaex Technical Representative
Los Pelambres Mine

Informação crítica na ponta dos dedos
Principais recursos incluem:

• Distribuição de tamanho de rochas
• Faixa de medição em tempo real
• Medida e distância de cada
rocha

• Modelos de fragmentação padrão da
indústria (Swebrec + Rosin Rammler)
• Ajuste personalizado da região
de interesse

• GPS

• Correção manual

• Medição instantânea de inclinação

• Conexão com servidor nuvem

da face

• Geração de relatório de análise da
fragmentação

Especificações
Distância de Trabalho

0.5-30.0 m

Sensor de Imagem

1280x960 CCD (x3)

Campo de Visão (a 10 m)

8x6 m

Dimensões

30.8x20.3x7.0 cm

Menor Tamanho de Rocha Medido (a 10m)

3 cm

Peso

2.9 kg

Precisão da Medida de inclinação

+/- 0,5 deg

Conectividade de Rede

Wi-Fi / GPS

Resolução da Tela LCD

800x600 pixels
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Centralização de Dados

MetricsManager™ Pro
PARA A GERÊNCIA
MetricsManager™ Pro une dados de

Os dados de nossas soluções portáteis
ou baseadas em equipamentos são
coletados automaticamente.

diferentes equipamentos em uma única
plataforma centralizada na web. O pessoal
de mina pode acessar resumos gerais dos
equipamentos, relatórios de desempenho
e registros de atividade dos
equipamentos de qualquer lugar.
Seu equipamento e Operação

O que o MetricsManager™ pode fazer?

Status e Notificações em Tempo Real
MetricsManager™ Pro fornece status do equipamento em tempo
real. Os usuários são alertados de quaisquer eventos críticos, como
um incidente de perda de ponta, permitindo ao pessoal de mina uma
rápida resposta..
Notificações por e-mail também podem ser geradas para eventos
críticos, atualizações de relatórios e estado dos sistemas.

Relatório de Previsão de Desgaste de
Pontas
Usando dados de imagem do módulo de Monitoramento de
Desgaste de Pontas, datas para substituição dos dentes são
projetadas, otimizando a manutenção e possibilitando o
agendamento da troca.
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Centralização de Dados

MetricsManager™ Pro
PARA A GERÊNCIA
Acessa e analisa equipamentos/operação a
partir de qualquer dispositivo conectado.

MetricsManager™ Pro

Seus dispositivos (computador, smartphone, tablet ...)

"MetricsManager™ Pro revoluciona a forma de monitorar equipamentos de mineração."

Relatório de Produção da Escavadeira
Usando os dados do módulo de Monitoramento de Carga Útil,
KPIs são calculados para cada turno, visando melhorar a eficiência e melhores práticas para treinamento dos operadores.
Relatórios podem ser criados automaticamente a cada dia e
enviado aos assinantes.

Análise de Fragmentação de Rocha
da Caçamba
Imagens de rochas capturadas de dentro da caçamba durante
a escavação são analisadas para fornecer distribuições de tamanho de rocha diretamente do local do desmonte. Ao analisar
estas imagens e a localização da escavadeira, uma associação
entre a distribuição de tamanho das rochas e um desmonte
pode facilmente ser feita.
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PortaMetrics™
ShovelMetrics™ LoaderMetrics™

