Deswik.LHS
Relevo e transporte
& Solids MoDesign & Solids modeling

Compreenda a movimentação
de material como nunca
através da modelagem e
análise cenários.

Software inovador que
possibilita a otimização da
movimentação de materiais
Maximize o valor dos projetos
por meio da modelagem
criteriosa da movimentação
de materiais
Aproveitando ao máximo as ferramentas gráficas do Deswik.
CAD, o Deswik.LHS possui a capacidade, flexibilidade e
precisão para fornecer as soluções de movimentação que
você sempre precisou. Abrangendo todas as variáveis da
equação de movimentação de materiais, o Deswik.LHS inclui
análises dos acessos, a modelagem detalhada de caminhões,
correias transportadoras fixas e móveis e a modelagem de
custos. Oferecendo várias estratégias de movimentação, seja
a partir da minimização da altura de basculamento ou da
redução da distância de transporte, o assistente intuitivo gera
vários cenários com facilidade.
Faça a modelagem de fatores reais, incluindo restrições
de TKPH, gargalos e limites de velocidade dos acessos.
Um módulo abrangente para geração de relatórios que
revela dados cruciais por trás do seu sequenciamento de
movimentação, incluindo rotas de transporte detalhadas,
análise do tempo de ciclo e etapas da produção. Os
relatórios ambientais incluem a previsão de distúrbios e
reabilitação, simulação de condições de chuva e permitem a
análise do relevo final. O Deswik.LHS pode ser utilizado em
sequenciamentos, em qualquer horizonte de planejamento,
em qualquer setor.

Novos problemas pedem novas soluções
Com uma experiência profissional de décadas em
desenvolvimento de software e um histórico consagrado
de inovação em aplicativos para a mineração, a Deswik
oferece ferramentas de ponta para garantir que o plano de
lavra seja robusto, transparente e viável. Nosso software foi
desenvolvido com base nas mais recentes tecnologias de alto
desempenho e algoritmos de computação de última geração,
acessíveis por meio de uma interface flexível e intuitiva.

Ao contornar as questões remanescentes enfrentadas por
pacotes de softwares mais antigos, em conjunto com nosso
excelente atendimento ao cliente, conseguimos oferecer
soluções completas para atender às demandas da mineração
moderna. A Deswik tem como compromisso oferecer
ferramentas completas e suporte de qualidade para todos os
setores da indústria da mineração.

Planejamento de mina eficaz para oferecer
mais valor
»» A modelagem determinística de cada bloco de material
captura a variabilidade e os requisitos máximos para a
movimentação, deposição e estoque de materiais.

do GPS de equipamentos para obter modelos precisos
definidos de acordo com as condições reais da mina.

»» Exponha problemas ocultados pelo uso da média no
transporte de grandes volumes nos métodos tradicionais.

»» Gere pilhas de estéril precisas dentro e fora da cava
através do Deswik.CAD, ajustadas ao levantamento ou
projetos detalhados de curto prazo.

»» Avalie com eficiência os efeitos das variáveis de transporte,
aprimore as estratégias e identifique os fatores que
agregam valor através da simulação de cenários.

»» Modele rotas dinâmicas de transporte, paradas
obrigatórias e limites de velocidade, resistência ao
rolamento, gargalos e indisponibilidades de acessos.

»» Analise vários materiais em cada cenário; mapeie o
ROM e o estéril junto com os rejeitos transportados ou
bombeados dentro da cava.

»» Comunique todos os aspectos de um cenário de
transporte, desde um bloco de lavra até rotas de
transporte para pontos de despejo, por meio de
animações e tabelas.

»» Utilize sequenciamentos de várias fontes, incluindo
produtos da Deswik, arquivos CSV e outros formatos
padrão.
»» Atualize automaticamente os arquivos Deswik.Sched
com as principais informações de movimentação para a
geração de relatórios.
»» Aumente o valor de projeto ao capturar problemas de
movimentação que antes eram desconsiderados na cadeia
de valor do planejamento pela modelagem tradicional do
transporte de materiais.
»» Calibre os tempos de ciclo teóricos com os registros

»» Personalize os relatórios de dados individuais ou globais
de movimentação, sequenciamento e limites de lavra.
»» Gere relatórios dos distúrbios causados pela lavra e
deposição dos materiais, preveja a reabilitação e deposição
seletiva de materiais a fim de gerenciar problemas como
drenagem ácida de mina e rejeitos.
»» Use ferramentas para geração de superfície para o
fechamento de mina, simule condições de chuva e gere
relatórios sobre captação de águas.

"Compreenda,
como nunca antes,
a movimentação
dos materiais pela
modelagem e
análise baseada no
cenário"

Modelagem de transporte
líder de mercado

Funcionalidade avançada
de sequenciamento

Descubra suas verdadeiras
necessidades de transporte

Mais controle e flexibilidade do que
nunca

»» Desenvolva sequenciamentos detalhados das pilhas de
estéril a partir de grandes volumes de dados, modele com
precisão a complexa movimentação de materiais e compare
diferentes estratégias de deposição de materiais.

»» Mapeamento detalhado de materiais que atrela origem e
destino em relação a cada tipo de recurso, para se ter uma
modelagem mais precisa.

»» Totalmente integrado com o sequenciamento de lavra
para maximizar as oportunidades e administrar o risco da
produção, tanto no curto quanto no longo prazo.
»» Modele draglines, projeção de material desmontado e
pilhas de estéril para tratores, assim como o transporte
convencional por caminhões ou correias transportadoras,
fixas ou móveis.

»» Restrição de destinos para forçar o transporte do material
para locais específicos de deposição.
»» Limite o uso de vias de transporte congestionadas
para que outra rota seja preferida quando o limite de
congestionamento for alcançado.
»» Varie o desempenho ao longo do tempo para modelar
variações sazonais de clima e refletir eventos reais de
atrasos com períodos de indisponibilidade de acessos,
praças e pilhas.

Precisão e escopo
ampliados
Detalhes significantes geram
resultados significantes
»» Método exclusivo de importação de dados de GPS de
equipamentos e calibração para modelar os tempos reais
de ciclo.
»» Tolerância de TKPH e limitação de viagens para garantir
que a troca por um novo fabricante de pneus, por exemplo,
possa ser avaliada.
»» Regras de resistência ao rolamento que preenchem
automaticamente as resistências dos acessos.

Cenários gerenciados
Compreenda os fatores que
influenciam a deposição de
materiais
»» O gerenciador de cenários e as ferramentas de comparação
permitem gerar cenários rápidos para análise de
sensibilidade e planejamentos eficazes de contingências.
»» Determine estratégias de destinação dos materiais que
podem ser alteradas ao longo do tempo, incluindo:
–– Minimize o tempo do ciclo
–– Minimize o RL
–– Minimize do consumo de combustível
–– Minimize os custos.
»» Gerencie a formação de pilhas de materiais e sua retomada
através da integração com o Deswik.Blend.
»» Investigue o impacto do transporte limitado por caminhões
quando integrado com o Deswik.Sched.

Modelagem de rotas
de transporte e projeto
detalhados
Encontre a melhor rota possível
»» Rota de transporte automatizada e ferramentas de conexão
de slots.

Comunicação eficaz
Ferramentas de geração de
relatórios de ponta para uma
melhor compreensão
»» Geração rápida de planos e limites de lavra.
»» Ferramentas completas de geração de relatórios para
atender às demandas da indústria, tais como:

»» Rotas de transporte dinâmicas que se deslocam com a
alteração do relevo durante o sequenciamento de lavra.

–– Exibição interativa dos resultados de transporte com os
sólidos em 3D

»» Audite de modo manual os tempos de ciclo diretamente a
partir de uma rota de transporte em 3D.

–– Polígonos das áreas de distúrbio e deposição
–– Exportação dos resultados diretamente para o Deswik.
Sched para a geração integrada de relatórios.
»» Animações e plotagens da lavra por período para uma
melhor comunicação do plano.
»» Ferramentas de auditoria garantem que o material foi
transportado de forma prática.

Planejamento ambiental
Quantifique seu impacto
»» Simulação de condições de chuva, com a geração de
relatórios sobre a captação e o escoamento da água.
»» Destinação seletiva de materiais ambientalmente sensíveis,
como drenagem ácida de mina e rejeitos.
»» Gere relatórios sobre o consumo de combustível e as
emissões de CO2.

"Entenda a forma
final do relevo com
o balanceamento de
volumes e ferramentas
de planejamento para
o fechamento da mina"

Nosso software líder de mercado inclui
Deswik.CAD

Deswik.Sched

Projeto e modelagem de sólidos
Plataforma eficaz de projeto com excelente
manuseio de informações – ferramentas
avançadas de planejamento para mineração.

Deswik.AdvSurvey

Deswik.OPS

Pesquisa avançada
Processamento rápido e eficiente de nuvens
de pontos.

Deswik.Agg
Agregação de camadas de carvão
Simplificando processos complexos
de agregação para criar reservas ROM
específicas para cada tipo de projeto.

Modelagem do fluxo de materiais
Otimize o valor do seu produto com a
modelagem de fluxo de materiais tanto para
carvão, como para metais.

Geração automático de realce
Cria automaticamente realces viáveis para
depósitos de veios verticalizados de baixa
potência.

Deswik.SOT

Deswik.DD
Gerador de seção por Dragline & Dozer
Ferramenta de projeto de seção de draga
de arrastre automatizada com integração
direta nas ferramentas de projeto de lavra,
sequenciamento e gerenciamento de dados
da Deswik.

Deswik.DO

Ferramenta de otimização de
sequenciamento
Adquira mais valor do seu recurso com um
sequenciamento otimizado de acordo com
o VPL.

Deswik.IS
Cronogramador Interativo
Elimine a lacuna de planejamento entre o
projeto e o cronograma.

Deswik.LHS

Otimizador de escavação
Projeto de linhas de escavação otimizadas
para o controle de qualidade em minas a céu
aberto.

Deswik.OPDB

Relevo e transporte
Compreenda a movimentação de material
como nunca através da modelagem e análise
cenários.

Deswik.OPSTS

Módulo de perfuração e desmonte para
mina a céu aberto
Design rápido e eficiente de perfuração
e desmonte para métodos de lavra a céu
aberto.

Programação de Curto Prazo para Mina a
Céu Aberto
Ferramenta de controle de qualidade e
planejamento de curto prazo.

Deswik.MDM

Deswik.SO
Módulo de otimização de prospecções
Otimização de realces subterrâneos
utilizando a ferramenta líder de mercado, o
SSO v3.0.

Módulo de perfuração e desmonte para
mina subterrânea
Design rápido e eficiente de perfuração
e desmonte para métodos de lavra
subterrânea.

Planejamento e controle de operações
Ferramenta de planejamento de curto prazo
e execução de turno para monitoramento
e gerenciamento da conformidade com o
planejado.

Deswik.Blend

Deswik.ASD

Deswik.UGBD

Sequenciamento por gráfico de Gantt
Um sequenciador eficaz de gráfico de Gantt
projetado especificamente para superar os
desafios do planejamento de lavra.

Gerenciamento de dados de mineração
Uma ferramenta de gerenciamento de banco
de dados espacial e do fluxo de trabalho.

Deswik.Mapping
Aplicativo para mapeamento
Realize o mapeamento geológico em
qualquer lugar.

Módulos Avançados
Funcionalidade avançada focada em
soluções para as operações de setores
específicos da mineração.
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