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SDM - Densímetro Não Radioativo

O Analisador de Densidade SDM (Slurry Density Meter) utiliza tecnologia de Ultrassom e é 
produzido pela empresa holandesa Rhosonics. É um analisador utilizado para medição de 
Densidade e Concentração tanto em fluídos com baixo ou alto teor de sólidos (polpa). 
Pode ser instalado diretamente Linha ou em costado de Tanques metálicos. Substitui 
antigas tecnologias baseadas em fontes radioativas, com a mesma eficiência,  porém 
evitando riscos de graves acidentes causados pela radiação e reduzindo drasticamente o 
OPEX causado pelas inúmeras licenças de uso exigidas para os Radiométricos, e dos 
custos adicionais de pessoal devido a obrigatoriedade de adicional de insalubridade para 
os profissionais. 

SONARTRAC - Medidor de Vazão tipo Sonar
Passivo Clamp-On

O medidor de vazão SONARtrac da CIDRA, baseia-se na Tecnologia SONAR PASSIVO. 
Instalado por fora da tubulação, além de medir a vazão de Polpa também indica o 
Percentual de Ar incorporado no fluído.  Utilizado nas principais medições do processo 
para controle e/ou balanço de massa. Aplicado nos principais Minerodutos e Rejeitodutos 
do Brasil. MTBF de 10 anos.

FLEXIM - Medidor de Vazão para Fluídos com
Baixo teor de Sólidos

O Medidor da FLEXIM oferece medição não intrusiva virtualmente de qualquer tipo de 
líquido com baixo teor de sólidos e gases industriais. Devido a sua  tecnologia avançada, 
até  fluxos de apenas alguns litros por hora podem ser registrados com precisão.  Também 
aplicável a líquidos em  altíssimas temperaturas, acima de 500°C.

FLEXIM | PIOX S - Medidor de Fluxo de Massa,
Densidade e Concentração

A FLEXIM desenvolveu em seus medidores a tecnologia PIOX que permite medir de 
maneira não intrusiva a Densidade/Concentração de diversos fluidos como por exemplo 
NaOH, e praticamente qualquer ácido. O PIOX S721 determina a vazão mássica, a 
concentração,  a densidade e outros parâmetros por meio de transdutores ultrassônicos 
montados na parte externa do tubo. A tecnologia acústica não invasiva é o sistema a ser 
escolhida quando substâncias e processos exigem mais  segurança e confiabilidade.

SmartDiver - Analisador de Interfaces para
Espessadores, Decantadores e Clarificadores

O SMARTDIVER é um analisador que por meio da inserção sincronizada (mergulho) de 
uma sensor, NÃO RADIOATIVO, proporciona a ANÁLISE DAS FASES DE SEDIMENTAÇÃO E 
NÍVEL em tanques Espessadores, Clarificadores,  Lavadores e Decantadores de Alta 
Performance  até 120°C.  Permite a perfeita identificação dos níveis de Água Clarificada, 
Interface, Lama e Lama Espessa.  Os percentuais de sólidos da água clarificada e da polpa 
na alimentação do tanque também podem ser fornecidos considerando sondas 
adicionais.  Ajude seu Espessador a chegar na performance que você necessita.

Sonda para medição e controle de Nível em 
Células/Coluna de Flotação

Utilizando uma tecnologia única e patenteada, esta Sonda permite a medição do nível de 
polpa no tanque sem sofrer influência das variações no processo, como a adição de ar e 
sólidos na célula/coluna, ou até mesmo uma mudança na característica da espuma. 
Substitui com vantagens sistemas com boia e com exatidão muito superior a Radares.
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STONETHREE - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

PST - Sistema de Monitoramento de Tamanho
de Partículas em Ciclone

O Analisador de Tamanho de Partículas Online,  CYCLONEtrac PST  (Particle Sizing 
Tracking), da CIDRA baseia-se em uma técnica única de medição na qual sondas em 
cerâmicas especiais são instaladas  individualmente em cada tubulação de Overflow dos 
ciclones de uma bateria. A visão individual de cada ciclone propicia estratégias de 
automação e controle  que permitem aumentar a Produção ou Recuperação da planta, 
estabilizar o circuito de moagem economizando energia e insumos.

MQi - Analisador Online de Teor de Químicos, em
Linha, para polpa de Minério

Tecnologia NÃO RADIOATIVA, utiliza Espectroscopia Óptica combinada à Quimiometria 
para elaboração dos modelos matemáticos. É instalado diretamente nas linhas de 
processo, NÃO necessita de aparatos adicionais ou linhas amostragem para sua 
calibração.

StoneThree - Analisador de Granulometria
para Correias Transportadoras

StoneThree apresenta seu mais recente analisador de tamanho de partículas sólidas (PSA). 
Resultado de um profundo desenvolvimento, este analisador oferece elevados níveis de 
precisão na sua operação. O analisador PSA é um robusto sistema Machine Vision/ Deep 
Learning, confiável e robusto baseado em Inteligência Artificial utilizado para medir a 
distribuição granulométrica de um material a granel tal como minério em correias 
transportadoras. O PSA faz uso de um laser industrial de altíssima resolução e uma 
tecnologia de câmera com classe superior de exatidão e robustez. Os benefícios incluem 
continua medição em tempo real que permite o monitoramento do desempenho do 
processo sendo o ideal para uso com Sistemas de Controle Avançado para estabilizar e 
otimizar o processo. O sistema laser também provê medição da vazão volumétrica com 
um uma funcionalidade de auto calibração.

StoneThree - Saúde da Correia

Gerenciar os principais ativos é sempre uma estratégia vital para manter os custos baixos 
na planta, especialmente quando se trata de correias transportadoras. Falhas na correia 
podem ser caras, perigosas, interromper o processo e até mesmo fatais - mas, felizmente, 
também podem ser evitadas. Por meio da solução Machine Vision/Deep Learning 
baseada em Inteligência Artificial, o StoneThree – Saúde da Correia, é possível identificar 
defeitos na correia transportadora tais como: cortes e rasgos, enquanto simultaneamente 
detecta deformações em emendas e desvios da correia. O sistema fornece alertas em 
tempo real quando não conformidades forem detectadas além dos limites pré-
estabelecidos limitando as falhas e reduzindo tempos de parada desnecessárias e a 
inatividade ao mínimo.

StoneThree | PSD - Analisador de Granulometria
para Caminhões fora de Estrada

Os modelos de Inteligência Artificial Deep Learning do PSA são particularmente úteis em 
Caminhões Transportadores Fora de Estrada. As técnicas de Deep Learning são muito 
robustas na detecção de sombras e luz do Sol na área da imagem. A região de minério é 
automaticamente detectada e áreas contendo finos são quantificadas e incluídas na 
análise do PSD para melhorar sua acurácia. O sistema usa múltiplas imagens durante a 
sequência de tombamento para construir uma medição de distribuição granulométrica 
representativa. O sistema é ideal para monitoramento de fragmentação que pode ser 
usado como feedback para as operações de detonação e desmonte e otimização dos 
Britadores.



StoneThree - Analisador Volumétrico para
Caminhões fora de Estrada

Identificar Sobrecarga ou Carga Insuficiente nos caminhões transportadores Fora de 
Estrada entre a Lavra e a Planta é uma tarefa desafiadora. Desafio este que o StoneThree – 
Analisador Volumétrico de caminhões Fora de Estrada foi especificamente projetado para 
solucionar. Com o sistema de Inteligência Artificial instalado todos os caminhões serão 
monitorados e contabilizados, com alarmes de sobrecarga ou insuficiência de carga em 
tempo real, permitindo que se gerencie qualquer perigo em potencial ou falhas custosas 
antes que se intensifiquem. Os benefícios incluem, entre outros, elevação da 
produtividade e mais controle da utilização da frota.

StoneThree - Sensor de Flotação

Por meio de imagens automatizadas e análise de performance individual de cada célula, a 
solução baseada no Sensor de Flotação proporciona melhoria na recuperação e uma 
operação mais consistente do circuito de Flotação. Uma solução software já comprovada 
calcula de forma robusta a velocidade de escoamento espuma. Um sistema Laser situado 
no topo da célula permite determinar a altura da espuma e rastrear o transbordamento 
desta espuma facilitando a identificação de células que não estão produzindo. Nossa 
tecnologia de Inteligência Artificial, alimentada com métricas de forma e tamanho de 
bolhas, é robusta contra mudanças da Luz Natural permitindo leituras confiáveis para 
todos os tamanhos de bolhas. Métricas de cores e estabilidade das bolhas permitem ir 
mais além na otimização do processo de flotação.
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StoneThree - Sensor de Polpa

Esta tecnologia única da StoneThree  é o primeiro e único sensor a fornecer o tamanho 
das bolhas, a velocidade de subida das bolhas na célula de flotação e o Gas Holdup. Isto 
abre uma nova dimensão no processo de monitoramento e controle individual das células 
de flotação para otimização da dosagem de reagentes. A configuração inovadora de 
câmera e iluminação fornece imagens in-situ (dentro da célula de flotação) com elevada 
taxa de quadros por segundo (FPS) e excelente qualidade de imagem torna possível 
rastrear as bolhas no interior do tanque. A solução mergulhada na célula esta encapsulada 
em um invólucro resistente a abrasão irá operar por anos com mínimos requisitos de 
manutenção. Instalação muito simples proporciona o comissionamento remoto.

StoneThree - Serviço de Suporte

A Stone Three dá ênfase significativa ao suporte técnico na hora certa, consistente e 
preciso e para tal  desenvolveu sistemas confiáveis e econômicos para atingir esse 
objetivo. A StoneTrhee fornece um contrato de Suporte  Técnico como parte de seus 
serviços a fim de agregar valor ao cliente que utiliza suas soluções. Suporte Técnico inclui 
atendimento remoto e rotina de visitas locais. Relatórios semanais são enviados ao cliente 
detalhando a disponibilidade da solução, OPC interoperabilidade e PSD indicadores de 
performance. Stone Three monitora continuamente a integridade do sistema com relação 
a quaisquer problemas entre  os Sensores com os equipamentos de comunicação, câmera 
ou iluminação. O monitoramento da integridade do servidor inclui espaço em disco, uso 
da CPU, uso da memória e monitoramento da integridade da conexão OPC.

VIVEMOS PELA INOVAÇÃO!

Somos uma empresa de tecnologia. A produtividade é um imperativo global e só com a 
adoção de parceirias inovadoras o mercado de mineração irá atingir seus objetivos e crescer.

www.yellowsolutions.com.br | Contato: 019 3461.0525


