Durável, robusto e extremamente confiável
nas condições mais severas.

Schenck Process Group – Competência na indústria de mineração

Schenck Process Group –
Seu parceiro a nível mundial

Atuando localmente para atender às suas necessidades,
o Schenck Process Group está presente onde você está.
Com uma rede global de unidades próprias e parceiros estratégicos,
o nome Schenck Process é sinônimo de excelência em solução
de processos e tecnologia comprovada nas áreas de pesagem, dosagem,
transporte, peneiramento, automação e tecnologia de filtragem de ar.
Nossas competências fundamentais incluem o projeto de sistemas
de processamento, dosagem e transporte de materiais a granel, controle
e registros de fluxos de materiais, pesagem de materiais e automação
de processos de transporte.
Membros do Schenck Process Group:

Soluções completas
para suas necessidades
Procurando soluções em serviços? Nosso amplo programa
PASS (Process Advanced Service System) oferece serviços
de suporte pós venda customizados para atender às suas
necessidades específicas.
A estrutura do nosso programa PASS é voltada para os
nossos clientes. Nossa experiente equipe de pós-vendas,
pode elaborar pacotes PASS em função de suas
necessidades. Eles podem incluir peças de reposição
originais, peças de desgaste, além de vários serviços
e componentes de alta qualidade.
O PASS baseia-se em um princípio modular, você pode
escolher produtos PASS individuais ou uma combinação
entre eles.
Fornecemos também consultoria individualizada, seja como
parte de um contrato do programa PASS ou mediante
consulta específica.
Independente de qual seja o seu conceito de Serviço
Completo, criaremos juntos!

Categorias de serviços PASS

			

Repair
Inspection
Management
Support

Especialistas em sistemas de peneiramento e muito mais.
Schenck Process – especialistas no manuseio de materiais a granel
As peneiras vibratórias Schenck Process podem processar
diferentes tipos de materiais na área da mineração – Seja
lump ou grão fino, úmido ou seco, nossos equipamentos
processam minério de ferro e muitos outros tipos
de minérios, desde metais básicos até metais preciosos.

Headline
Headline
Subheadline

A especialidade da Schenck Process consiste em
solucionar problemas tecnológicos. Nossas
soluções específicas para cada aplicação incluem
tecnologia de pesagem heavy duty e tecnologia
de pesagem estática – desde sistemas
de transporte, peneiramento, secagem
e resfriamento até equipamentos para
desaguamento. Atuamos em todos os processos,
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Legenda:
Etapa do processo fornecida pelo Schenck Process Group

desde a fase de planejamento até a construção de plantas
e implementação de controles confiáveis para a conexão
aos sistemas de dados.

Os trabalhos de exploração e preparatórios nas minas
exigem tecnologia de ponta e materiais de alta qualidade.

Anualmente, a Schenck Process está presente no transporte
de mais de 200 milhões de toneladas de minério, são mais
de 57 estações de carregamento de vagões instaladas nas
maiores mineradoras do mundo.

Revestimentos de chutes

A Schenck Process oferece aplicações e soluções para:
•• sistemas de classificação e peneiramento
•• sistemas de carregamento vagões e filtragem
•• balanças e sistemas de produção para a mineração
de minério de ferro, metais básicos e metais preciosos.
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Caixa de alimentação integrada
Os equipamentos Schenck Process
possuem uma caixa de alimentação
integrada, eliminando o custo adicional
de uma unidade separada e com alto
índice de desgaste.

Peneiras vibratórias lineares LinaClass® –
Aplicação universal de alto desempenho
Precisão na classificação de diferentes materiais:
Você precisa de confiabilidade na classificação de grandes
volumes de minério, coque, metais básicos ou rochas? Então você
precisa de soluções que possam ser especialmente adaptadas,
de modo a obter a máxima qualidade.
Nossas soluções:
As peneiras vibratórias lineares Schenck Process atendem com
perfeição a estes requisitos. Elas podem processar grandes
volumes de materiais e classificá-los com alto nível de precisão.
Acionadas pelos robustos excitadores de força DF, estas peneiras
são especialmente adaptadas para atender a uma ampla gama
de requisitos.
Peneiras de deck plano:
A versão clássica para a classificação de qualquer tipo de material
sólido a granel que seja adequado para peneiramento. Permite
utilizar qualquer tipo de tela. Disponível em modelos de deck
simples ou duplo.
Peneiras tipo banana:
O arranjo das telas em múltiplas inclinações desse equipamento
permite o peneiramento de maiores quantidades de material com
um alto teor de partículas finas. Quando comparada com as
peneiras convencionais, ela oferece a vantagem de um volume
de alimentação muito maior com a mesma área de peneiramento.
Disponível em modelos de deck simples ou duplo.
Peneiras de escalpe / peneiras de produto:
Para o carregamento e descarga automáticos de britadores.
Peneira de drenagem:
Variante da peneira vibratória linear de deck simples ou duplo
para a lavagem, drenagem, limpeza, classificação preliminar,
peneiramento úmido ou remoção de corpos estranhos.
Benefícios adicionais:
Facilidade de manutenção, longa vida útil, máxima
disponibilidade, qualidade consistente e confiável.

Desempenho testado e analisado na
fábrica da Schenck Process
Longa vida útil e desempenho assegurado.
Cada peneira passa por testes em nossas
fábricas e é regulada por meio da tecnologia
de análise de vibração da Schenck Process
e de procedimentos de ensaio exclusivos
para confirmar que sua construção e seu
desempenho estão de acordo com as
especificações.

Construção com parafusos HuckBolts®
Mais de 1000 parafusos HuckBolts® nas
chaparias laterais e sem soldas, tornando-as
livres de tensões residuais de soldagem e
eliminando as descontinuidades de material
que afetam a resistência ao desgaste do
equipamento. Esta importante característica
contribui para a vida útil excepcionalmente
longa que é típica dos equipamentos
Schenck Process.

Operação econômica e suave
O Excitador de força direcional da Schenck
Process é o acionamento ideal para peneiras
vibratórias de movimento linear.
A lubrificação com óleo, os mancais
de rolamento otimizados e o emparelhamento
de engrenagens, asseguram uma operação
suave e uma longa vida útil do excitador,
resultando em excelente economia.

A melhor tecnologia de isolamento
de vibrações
Uma estrutura de isolamento por contrapeso
assegura o máximo isolamento contra vibrações da
peneira. Isto torna a estrutura da planta um
ambiente mais amigável para as pessoas, além
de reduzir as cargas dinâmicas geradas pela
peneira, resultando em menor necessidade
de material na estrutura de suporte, menor custo
e menor geração de gases causadores do efeito
estufa para a construção da planta.

Desenvolvido para uma ótima produtividade
Os sistemas de acionamento Schenck Process
são projetados de tal modo que é possível
regular a velocidade operacional do equipamento
para obter um ótimo desempenho

Durável
Os eixos entre os excitadores
requerem manutenção mínima,
resultando em maior produção
e intervalos menores de parada.

Aumento da produção com máquinas maiores e não com
mais máquinas
O uso de um número menor de máquinas de maior tamanho
diminui o custo de investimento da planta, reduz as emissões
de gases causadores do efeito estufa e permite um menor
tempo de construção, resultando em menor consumo
de energia, menor necessidade de manutenção e uma menor
quantidade de peças de desgaste.
Equipamentos com largura de 3 m, 3,6 m 4,3 m e até mesmo 5
m constituem a base da linha Schenck Process de peneiras
vibratórias de grande porte que podem ser fornecidos com
alimentadores vibratórios acoplados visando otimizar
a remoção de material dos silos e sua alimentação na peneira.

Longarinas reforçadas
Os equipamentos Schenck Process são
projetados para aplicações heavy duty.
Isto significa uma vida operacional mais
longa, menos manutenção e menor custo
de produção por tonelada.

Telas para peneiramento
Visando adaptar, com perfeição, os
equipamentos de peneiramento às
necessidades específicas de cada
cliente, o Schenck Process Group
incorporou a Pentec Soluções em
Mineração em julho de 2011. Fundada
em 1975, a Pentec se tornou um dos
principais fornecedores de telas em
poliuretano e borracha do Brasil. Com
isso podemos oferecer aos nossos
clientes ainda mais qualidade e
segurança.

Soluções individuais para as condições mais extremas
As aplicações em mineração e o processamento de metais não
ferrosos demandam tecnologias e materiais capazes de suportar
as condições mais extremas.
Os produtos Schenck Process são duráveis, robustos e altamente
confiáveis nas condições mais severas.

PENEIRAMENTO

LinaClass® SLG/SLK/SLS
Peneiras vibratórias lineares
•• Largura de até 4.500 mm
•• Comprimento até 11.500 mm
•• Excitadores DF
•• Projetos com deck simples, duplo
e triplo

PENEIRAMENTO

LinaClass® SLO
Peneiras tipo banana
•• Projeto com múltiplas inclinações
para a máxima recuperação de finos
•• Largura de até 4.500 mm
•• Comprimento até 10.800 mm
•• Excitadores DF confiáveis
•• Projetos com deck simples e duplo

PENEIRAMENTO

LinaClass®
Peneira para desaguamento
•• Inclinação reversa ou projeto tipo
banana reversa
•• Acionada por motor vibrador ou
excitadores DF
•• Largura de até 3,0 m (10 pés)
•• Comprimento até 8,0 m (26 pés)
•• Alta capacidade para uma ampla
gama de materiais

PENEIRAMENTO

Excitadores DF
•• Excitador econômico e de alta
potência para desempenho
excelente
•• Longa vida útil e operação
extremamente suave
•• Necessidade mínima
de manutenção
•• Ótima graduação de excitadores
e orientada para a aplicação
•• Baixo nível de ruído
•• Disponibilidade operacional
de 98%
•• Ideal para operação contínua

PENEIRAMENTO

Telas para peneiramento
•• Telas de poliuretano, borracha,
modulares ou hibridas
(poliuretano e aço), com grande
resistência ao desgaste
•• Máxima precisão dimensional
•• Dureza de 55 a 90 Shore A

ALIMENTAÇÃO

Alimentador vibratório
•• Plano ou divergente
•• Excitadores de força direcional
•• Projeto comprovado e de alta
confiabilidade
•• Diversos materiais de revestimentos
disponíveis

ALIMENTAÇÃO

Alimentador vibratório
•• Plano ou divergente
•• Excitadores de força direcional ou
motovibradores magnéticos
•• Projeto comprovado e de alta
confiabilidade
•• Diversos materiais
de revestimento disponíveis

CLASSIFICAÇÃO

Centrífuga
Obtenção de matérias-primas por
separação
•• Arranjo de mancal duplo
•• Calhas de descargas múltiplas
•• Calha de entrada bipartida
•• Sistema de extração do conjunto
de eixo
•• Umidade média de alimentação:
18-25%
•• Umidade média do produto: 5-9%
•• Taxa de alimentação de até 500 t/hora

PESAGEM

MULTIBELT®
Balança integradora de correia
•• Medição precisa de fluxo de massa
•• Projeto padrão e sob encomenda
•• Precisão de até ± 0,25% do valor real

CARREGAMENTO

Estação de carregamento
de vagões
•• Taxa de alimentação de até 6.000
t/h de carvão e até 20.000 t/h
de minério de ferro
•• Adequado também para outros
materiais a granel
•• Fornecimento no sistema turnkey
•• Elevada segurança de processo,
confiabilidade e disponibilidade
operacional

PESAGEM

MULTIRAIL® TrainLoadOut
Balança ferroviária dinâmica
•• Maior carga média por vagão
•• Desempenho otimizado das
operações de carregamento – sem
sobrecarga
•• Melhoria na eficiência da logística
ferroviária
•• Gerenciamento de transmissão
de dados e reprocessamento
•• Interface com o sistema
de carregamento de vagões
•• Cálculo da distribuição de carga entre
a dianteira e a traseira e entre o lado
direito e esquerdo do vagão

TRANSPORTE

Transporte mecânico e MoveMaster®
Transporte de materiais a granel
•• Transportador de correia tubular
•• Transportador de correia em U
•• Transportador de correia corrugada
•• Manuseio suave de materiais
•• Elevação e transporte horizontal
•• Projeto de manutenção otimizada
•• Transporte por corrente
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O Schenck Process Group é líder de mercado global no setor de
pesagem industrial e tecnologia de dosagem /// sistemas de classificação e separação de materiais a granel ///
captação de particulados e tecnologia de filtragem de ar /// soluções de transporte pneumáticos e mecânicas ///
tecnologia de automação e diagnósticos

