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armazenamento de grãos
Aplicação: Os grãos (trigo, milho, arroz, etc.) chegam à instalação e são armazenados em grandes silos antes 
de serem processados.

Desafios: Os grãos são armazenados em grandes silos, dificultando a medição precisa do volume disponível em 
inventário para garantir o fornecimento contínuo para o processo de produção de cereal.

Saber a quantidade exata de grãos entrando e saindo dos silos também é importante para calcular 
corretamente os custos de material para alcançar os requisitos dos relatórios financeiros trimestrais e anuais. 
Com o sistema BinMaster 3D Solids Scanner, leituras de inventário precisas e confiáveis são possíveis até 
mesmo em grandes silos.

SiloS de temperamento
Aplicação: Grãos cozidos são colocados para esfriar por várias horas, estabilizando o teor de umidade de cada grão.

Desafios: A condição de umidade dos grãos cozidos junto com o tempo em que os grãos permanecem armazenados 
nos silos de temperamento promove a formação de acúmulos nas paredes dos silos. A poeira adicional gerada 
durante o processo complica ainda mais a medição precisa do real volume do inventário.

O BinMaster 3D Solids Scanner fornece medição de volume precisa, independente do ambiente de armazenamento 
severo, e a ferramenta de visualização 3D gera uma exibição 3D em tempo real da distribuição dos grãos 
cozidos dentro do silo, permitindo uma detecção precoce do acúmulo de material. Isso permite a programação 
da manutenção e evita interrupções inesperadas no processo e perdas associadas ao tempo e dinheiro.

armazenamento de açúcar
Aplicação: O açúcar é um ingrediente importante na produção do cereal e é armazenado em silos antes de ser 
misturado aos grãos.

Desafios: O açúcar e a poeira de açúcar tendem a se acumular, criando acúmulos e vazios. Além disso, a 
natureza pegajosa do material desafia as medições de nível conforme precisam ser operadas mesmo quando as 
partes úmidas se tornam secas. Avaliar continuamente os níveis de inventário de açúcar é muito desafiador.

O BinMaster 3D Solids Scanner é capaz de trabalhar neste ambiente severo e mede com precisão a quantidade 
de açúcar no silo. A ferramenta de visualização 3D permite ao usuário ver a alocação de material dentro do 
silo em tempo real, incluindo acúmulos. Isso facilita a manutenção oportuna e reduz o risco de interrupções 
de produção.
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armazenamento de semente
Aplicação: Antes de ser processado em vários tipos de óleos, as sementes como girassol, palma, cártamo, 
soja, sésamo e canola e castanhas como amendoins, amêndoas e nozes, são levadas para a instalação e 
armazenadas em grandes silos para garantir um processo de produção contínuo.

Desafios: Os tamanhos dos silos que carregam essas matérias-primas podem ter diâmetros maiores que 15 m (50 
pés) e podem ter mais de 40 m (132 pés) de altura. Saber a quantidade exata de matéria-prima que entra nas 
máquinas de extração de óleo é a chave para rastrear e controlar a eficiência de produção. O acúmulo de material 
ocorre dentro do silo e pode danificar a qualidade dos grãos.

Uma vez que a temperatura nos acúmulos aumenta com o tempo, as sementes dentro dos acúmulos queimam 
e grudam entre si, formando volumes rígidos que não podem ser usados. Portanto, os operadores precisam 
detectar os acúmulos assim que eles começam a se formar.

O BinMaster 3D Solids Scanner fornece medições em tempo real precisas do volume de grãos armazenados nos silos. 
A ferramenta de visualização 3D permite que o usuário final veja a alocação de material dentro dos silos em tempo 
real, incluindo acúmulos, e programe a manutenção e limpeza antes que danos sejam causados ao produto ou que 
interrupções inesperadas ocorram ao processo de produção.

O controle preciso do inventário é necessário para garantir um fornecimento suficiente de matéria-prima 
para atender ao plano de produção específico, levando em consideração prazos de entrega, que podem 
variar consideravelmente. Os sistemas BinMaster 3D Solids Scanner utilizam a tecnologia de mapeamento 
de superfície de vários pontos, fornecendo aos usuários finais medições precisas de volume sem contato, 
confiáveis e contínuas, permitindo um melhor gerenciamento de inventário.

armazenamento de CasCa
Aplicação: Os subprodutos do processamento de óleo (alimentos, cascas, lecitina, canjica, milho seco e 
outros) são armazenados em silos antes de serem enviados para uso na produção de fertilizantes, rações 
animais, cosméticos e outros produtos.

Desafios: O maior desafio, além da medição contínua do material dentro do silo, é a identificação precoce do 
acúmulo de material. Isso pode danificar a qualidade do produto, uma vez que a temperatura nos acúmulos 
aumenta com o tempo e os subprodutos dentro dos acúmulos queimam e grudam entre si, formando volumes 
rígidos que não podem ser usados. Para eliminar a perda, os operadores precisam superar esse desafio ao 
serem capazes de detectar o acúmulo assim que ele começa a se formar.

O BinMaster 3D Solids Scanner fornece medições em tempo real precisas do volume dos subprodutos
armazenados restantes nos silos, levando em conta tal acúmulo de material. A ferramenta de visualização 
3D permite que o usuário final veja a alocação de material dentro dos silos em tempo real, facilitando a 
programação de qualquer manutenção e limpeza necessárias antes que danos sejam causados ao produto ou 
que interrupções inesperadas ocorram ao processo de produção.
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armazenamento de farinha
Aplicação: A farinha é armazenada em silos antes de ser transferida para o processo de produção.

Desafios: Saber a quantidade de farinha armazenada é imprescindível para o fluxo de produção, uma vez que 
a falta dessa informação poderia interromper ou até mesmo parar a produção. Poder solicitar as quantidades 
certas e no momento certo irá prevenir sobrefluxos, assim como desperdícios em tempo de produção. A farinha 
tende a prender-se nas paredes do silo, criando acúmulos e vazios.

A detecção precoce facilita e reduz o custo da manutenção e permite um uso otimizado do conteúdo do silo. 
Diferentes tipos de farinha não podem ser misturados em alguns casos, e saber o real volume das farinhas 
armazenadas pode ser crucial para a qualidade do produto final.

O BinMaster 3D Solids Scanner fornece medições em tempo real precisas do volume dos diferentes tipos de 
farinha armazenados em silos separados, levando em conta tais acúmulos e vazios. A ferramenta de 
visualização 3D permite que o usuário final veja a alocação de material dentro dos silos em tempo real, 
facilitando a programação de qualquer manutenção e limpeza necessárias antes que danos sejam causados ao 
produto ou que interrupções inesperadas ocorram ao processo de cozimento.

armazenamento de açúcar
Aplicação: O açúcar é armazenado em silos antes de ser adicionado à mistura.

Desafios: O açúcar e a poeira de açúcar tendem a se agrupar, criando acúmulos e vazios, por isso, entender o 
conteúdo do material real se torna continuamente muito difícil. A natureza pegajosa do material desafia os sistemas 
de medição de nível, que precisam operar mesmo se o açúcar se prender à antena ou outras partes do sistema.

O BinMaster 3D Solids Scanner é capaz de trabalhar neste complicado ambiente. A ferramenta de visualização 
3D fornece uma tela 3D em tempo real da distribuição do açúcar dentro dos silos, incluindo acúmulos, 
facilitando a manutenção oportuna e reduzindo riscos de interrupção no cronograma de entrega e perdas 
associadas ao tempo e dinheiro.
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armazenamento de grão de cacau
Aplicação: Os grãos de cacau são armazenados em grandes silos antes de serem transferidos para 
processamentos posteriores.

Desafios: O grande tamanho dos silos de armazenamento combinados com o ambiente empoeirado e 
alocação irregular do material no silo tornam a medição precisa do volume de grãos armazenados uma grande 
dificuldade. A medição precisa do volume é a base para rastreamento de inventário contínuo, para garantir o 
suprimento de grãos para a produção.

A tecnologia de mapeamento de diversos pontos do BinMaster 3D Solids Scanner supera esses problemas, 
permitindo a avaliação precisa do volume dos grãos restantes no silo a qualquer momento.

armazenamento de caScaS SeparadaS
Aplicação: As cascas separadas são armazenadas em silos antes de serem enviadas para uso, muitas vezes em 
adubo agrícola ou para produtores de fertilizantes.

Desafios: A umidade e a temperatura causam acúmulos e formações irregulares e podem gerar danos ao silo 
e à qualidade do produto, uma vez que a temperatura interna durante o acúmulo aumenta com o tempo e as 
cascas se queimam e grudam entre si, formando volumes rígidos que não podem ser usados.

A capacidade de visualizar os acúmulos conforme eles ocorrem e saber o quanto de material está disponível é 
crucial para o usuário final. O BinMaster 3D Solids Scanner oferece a solução para os desafios acima.

armazenamento do cacau em flocoS
Aplicação: O cacau em flocos é armazenado em silos antes de entrar no processo de produção do cacau.

Desafios: Os flocos alimentam todo o processo de produção de cacau, então, os usuários finais precisam 
monitorar com precisão os níveis de inventário para garantir um fornecimento contínuo e evitar interrupções 
inesperadas do processo e perdas em tempo e dinheiro associadas.

O BinMaster 3D Solids Scanner mede de forma precisa e confiável o volume em tempo real dos flocos de cacau 
restantes no silo, aumentando significantemente o gerenciamento de inventário e capacidades de controle.

armazenamento do cacau em pó
Aplicação: O material final é armazenado para granel e ensacamento.

Desafios: Medir precisamente o conteúdo dos silos é importante para fornecimento eficiente da produção aos 
silos finais.
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armazenamento de grãoS cruS
Aplicação: Antes de serem processados, os grãos são entregues à instalação e armazenados em grandes silos 
para garantir o processo de produção contínuo.

Desafios: Os silos podem ter mais de 15 m (50 pés) em diâmetro e mais de 40 m (132 pés) de altura. Saber 
a quantidade exata de matéria-prima que entra no processo de maltagem é a peça chave para rastrear e 
controlar a eficiência de produção. Os prazos de entrega da matéria-prima podem variar consideravelmente, 
portanto, é essencial garantir que haja matéria-prima suficiente para o plano de produção.

Os sistemas BinMaster 3D Solids Scanner, com a tecnologia de mapeamento de superfície com vários pontos, 
supera esse problema ao fornecer medições de volume sem contato de forma contínua, confiável e precisa. 
Além disso, a visualização 3D permite a detecção precoce dos acúmulos, para que seja possível controlar e 
fazer a manutenção oportuna.

armazenamento de grão maltado
Aplicação: Os grãos maltados (malte)/arroz do destilador são armazenados em grandes silos antes de
entrarem no processo de preparação da cerveja.

Desafios: Os grãos maltados/arroz destilador têm a tendência de formar acúmulos e vazios e criam grandes 
quantidades de poeira durante o processo de enchimento.

O sistema BinMaster 3D Solids Scanner pode gerar medições precisas de volume precisos para gerenciamento 
de processo e requisitos de controle de inventário em tais condições difíceis devido à sua tecnologia exclusiva 
de penetração em poeira e capacidades de mapeamento de superfície em 3D. A ferramenta de visualização 3D 
fornece uma tela 3D em tempo real, mostrando a distribuição real do conteúdo do silo, permitindo a detecção 
precoce de acúmulos na parede e vazio conforme eles ocorrem. Isso permite a programação da manutenção 
oportuna nos silos e evita interrupções de processo inesperadas.

Silo de maltagem
Aplicação: Os grãos passam por um processo químico e de maltagem antes de serem processados.

Desafios: A condição de umidade dos grãos cozidos junto com o tempo em que os grãos permanecem armazenados 
nos silos de maltagem promove a formação de acúmulos nas paredes dos silos. A poeira adicional gerada durante o 
processo complica ainda mais a medição precisa do real volume do inventário.

O BinMaster 3D Solids Scanner fornece medição de volume precisa, independente do ambiente de 
armazenamento severo, e a ferramenta de visualização 3D gera uma exibição 3D em tempo real da distribuição 
dos grãos maltados dentro do silo, permitindo uma detecção precoce do acúmulo de material. Isso permite ao 
usuário final a programação da manutenção e evita interrupções inesperadas no processo e perdas associadas 
a tempo e dinheiro.



Diagrama De produção de Farinha

Produção de Farinha
Série de aplicações industriais

16

Diagrama de produção de farinha

Armazenamento de trigo

Armazenamento 
de farinha

Silos de temperamento

Armazenamento 
de germesArmazenamento do farelo

Moagem seletiva

Endosperma

Farelo Germes

Purificador

Moagem

Separador
Aspirador Lavagem

Centrífugas

Série de aplicações industriais

Produção de farinha



armazenamento de trigo
Aplicação: O trigo é classificado por classes, e cada classe é armazenada separadamente em silos diferentes.

Desafios: O trigo é armazenado em grandes silos, gerando uma grande quantidade de poeira durante a 
operação de enchimento. Diferentes classes de trigo não devem ser misturadas, portanto, o monitoramento 
contínuo dos volumes de cada classe de trigo restante em cada trigo é obrigatório. Os tamanhos dos silos, 
muito grandes e geralmente com vários pontos de esvaziamento, promovem a criação de formações irregulares 
e acúmulos dentro do silo, tornando difícil medir o volume de inventário com precisão.

O BinMaster 3D Solids Scanner fornece tecnologia exclusiva de penetração em poeira, fornecendo medições em 
tempo real confiáveis e precisas do volume do trigo armazenado mesmo em ambientes difíceis, e fornece uma 
imagem 3D em tempo real da distribuição de grãos dentro do silo. Isso permite a detecção precoce de acúmulos 
e vazios, facilitando a programação de manutenção e limpeza para evitar interrupções inesperadas do processo 
de produção e perdas associadas ao tempo e dinheiro.

SiloS de temperamento
Aplicação: O trigo temperado é armazenado em caixas por um período específico, dependendo do tipo de 
trigo: brando, médio ou duro.

Desafios: A condição úmida do material, junto com o tempo que permanece no recipiente, cria acúmulos. A 
poeira adicional gerada durante o processo torna a medição do conteúdo real difícil.

armazenamento do farelo
Aplicação: O farelo é um subproduto do processo de moagem do trigo usado para enriquecer alimentos e 
cereais matinais, assim como produzir farinha integral. Após a moagem, o farelo é armazenado em silos antes 
do envio a panificadoras e outras entidades para processamento.

Desafios: O farelo é um ingrediente essencial para a produção da farinha integral e vários processos em 
panificadoras. Os fabricantes de farinha precisam monitorar com precisão o inventário de farelo para evitar 
interrupções inesperadas no processo de produção de farinha ou prazos de entrega.

armazenamento de germeS
Aplicação: O germe de trigo, como o farelo, é um subproduto da moagem do trigo e serve como aditivo a vários 
tipos de produtos de panificação. Após o processo de moagem, ele é armazenado em silos antes de ser enviado.

Desafios: O germe de trigo é vendido e enviado em grandes quantidades, e fabricantes de farinha precisam 
monitorar com precisão o volume restante em inventário no silo para garantir que a embalagem e prazos de 
entrega sejam atendidos sem interrupções ao processo.



armazenamento de farinha
Aplicação: A farinha é armazenada em silos para envio e empacotamento.

Desafios: Para garantir a entrega eficiente do processo de produção através dos silos de armazenamento 
e para as entregas em grandes quantidades ou empacotamento, o acompanhamento do volume de farinha 
restante nos silos é crucial. Uma vez que a farinha gera uma grande quantidade de poeira durante o 
enchimento e esvaziamento e uma vez que isso tende a formar acúmulos nas paredes dos silos, uma estimativa 
real do volume é difícil de ser obtida.

O BinMaster 3D Solids Scanner fornece medições em tempo real precisas e confiáveis do volume de farinha, 
mesmo nessas condições desafiadoras. A ferramenta de visualização 3D permite ao usuário final ver a 
alocação vigente de material dentro dos silos, incluindo acúmulos. A combinação desses recursos aprimora 
o gerenciamento de inventário e capacidades de controle e permite a programação em tempo hábil de
manutenção e limpeza para evitar interrupções no cronograma de entrega.
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armazenamento de beterraba Sacarina
Aplicação: A beterraba sacarina é armazenada em depósitos antes de ser transferida para processamento.

Desafios: O material armazenado no depósito alimenta todo o processo. A medição precisa para garantir a 
produção contínua e leituras de inventário precisas são os principais desafios para o usuário final.

Os produtos BinMaster podem oferecer soluções para todos os tipos e tamanhos de silos de armazenagem, 
caixas e depósitos e pode gerar mapeamento 3D da superfície do material para uma saída de volume precisa e 
imagens 3D dos conteúdos armazenados para uma melhor compreensão da alocação de material no depósito.

silos de armazenamento de açúCar
Aplicação: Após o açúcar úmido ser seco, conferido e resfriado e enviado para grandes silos de armazenamento 
a granel/domos, cada qual podendo armazenar até 50.000 toneladas. Dos silos de armazenamento, o açúcar é 
encaminhado por caminhão ou transferido para silos de empacotamento para ser embalado em sacos.

Desafios: O açúcar bruto é armazenado em grandes silos ou depósitos em cúpula, onde é amplamente
distribuído para usar a capacidade máxima. A viscosidade do açúcar leva a formações aleatórias de acúmulos de 
material e vazios dentro do silo ou domo. O tamanho tanto do domo quanto do silo e as propriedades do material 
tornam extremamente desafiador para os usuários a avaliação contínua dos níveis do inventário de açúcar.

O BinMaster 3D Solids Scanner possui a capacidade de trabalhar neste ambiente difícil e contorna a superfície 
do material para medir com precisão a quantidade de açúcar dentro do silo. A ferramenta de visualização 3D 
permite que os usuários finais vejam a alocação de material dentro dos silos em tempo real, incluindo 
acúmulos, facilitando a manutenção em tempo e reduzindo riscos de interrupção no processo de produção.

silos de empaCotamento
Aplicação: O açúcar é enviado aos silos de empacotamento, onde é embalado em sacos e pacotes.

Desafios: O açúcar e a poeira de açúcar tendem a se agrupar, criando acúmulos e vazios, então, entender o 
conteúdo do material real se torna continuamente muito difícil. A natureza pegajosa do material desafia os sistemas 
de medição de nível, que precisam operar mesmo se o açúcar se prender à antena.

O BinMaster 3D Solids Scanner é capaz de trabalhar neste complicado ambiente. A ferramenta de visualização 
3D fornece uma tela 3D em tempo real da distribuição do açúcar dentro dos silos, incluindo acúmulos, 
facilitando a manutenção oportuna e reduzindo riscos de interrupção no cronograma de entrega e perdas 
associadas ao tempo e dinheiro.

silos de Cal
Aplicação: O cal é armazenado em silos antes de ser enviado ao forno e para o processo.

Desafios: O monitoramento contínuo de cal dentro do silo é desafiador, uma vez que o cal gera grande 
quantidade de poeira durante o processo, com uma tendência de aderir às paredes do silo, criando acúmulos e 
vazios. Obter uma medição de volume em tempo real e precisa do cal armazenado nos silos é fundamental para 
garantir a produção contínua.

A linha de produto BinMaster 3D Solids Scanner opera bem em condições de umidade e poeira, e também 
inclui uma ferramenta de visualização 3D para permitir ao usuário final detectar acúmulos conforme eles 
ocorrem.
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