Revestimentos de moinhos

Máxima qualidade de processo

Revestimentos Pentec
Alto desempenho da moagem e redução dos custos operacionais

Um projeto adequado para as condições específicas de cada cliente
com uso de materiais de qualidade e serviços especializados,
são essenciais para aperfeiçoar o desempenho da moagem e
reduzir os custos operacionais. Pensado nisso, oferecemos
diversas soluções para revestimentos de moinhos utilizados em
diversas aplicações, tais como:
• Moinhos de Bolas para indústria de mineração;
• Moinhos de Barras para indústria de mineração
e indústria siderúrgica;
• Moinhos de Bolas para indústria de cerâmica.

Tecnologia comprovada para as
suas necessidades.
• Mais de 10 anos de experiência no
mercado de moagem;
• Mais de uma centena de
revestimentos fornecidos;
• Formulação e produção própria
dos compostos;
• Controle de qualidade das
matérias primas;
• A melhor solução para cada
aplicação.

Soluções completas
para suas necessidades
À procura de soluções de serviços? Nosso completo PASS –
Process Advanced Service System oferece ao cliente um
serviço de pós-venda orientado para atender às suas
necessidades individuais.
A estrutura do nosso programa PASS é especialmente
adaptada para os nossos clientes. Nossa experiente equipe
de pós-venda pode ajudá-lo a elaborar pacotes PASS para
atender às suas necessidades. Eles podem incluir a
substituição de peças e partes originais, peças de desgaste,
diferentes serviços e outros componentes de alta qualidade.
O sistema PASS funciona segundo o princípio modular:
Você escolhe produtos individuais ou uma combinação de
diferentes produtos PASS conforme sua necessidade. Quatro
categorias simplificam a procura do módulo adequado.
Estamos à disposição para aconselhá-lo – seja no âmbito de
um contrato PASS ou consultas individuais.

Nossas categorias
de serviço PASS

			

Independentemente do que você entende por um serviço
completo, nós vamos ajudá-lo a encontrar o que você está
procurando!

Repair
Inspection
Management
Support

Pesquisa & Desenvolvimento
Otimização do seu processo

Movimento da carga moedora

Trajetória das bolas

O perfil do revestimento influencia diretamente o comportamento
da carga, por isso é essencial um melhor entendimento do
movimento dos corpos moedores para aumentar a eficiência da
moagem.
Por este motivo, foi desenvolvido em parceria com a Universidade
Federal de Minas Gerais – UFMG, um software de simulação do
movimento da carga moedora no interior do moinho, com base
no modelo do elemento discreto. Isto permite identificar o tipo e
perfil de revestimento mais adequado para cada tipo de aplicação,
otimizando assim a duração dos revestimentos e a eficácia da
moagem.

Controle de Qualidade
Seguimos um rígido sistema de controle de
qualidade de matérias primas. Todos os lotes de
produtos intermediários passam por um rigoroso
processo de análise em nosso laboratório antes de ser
liberado para a produção.
Os ensaios rotineiros seguem
norma específica para análise de:
• Resistência à tração;
• Resistência ao rasgo;
• Dureza, shore A;
• Curva reométrica.

Quality
Management
System

ISO
9001 : 2008
CERTIFICATE BY TÜV SÜD

Ampla gama de fixações e perfis.
Oferecemos uma ampla faixa de fixações e tipos de perfis de várias dimensões.

Fixação para barra dupla onda

Fixação para barra onda simples

Fixação para barra K com chapa dobrada

Barra elevadora tipo F
200/210 F

Barra elevadora tipo F
160/140 F

Barra elevadora tipo F
135/165 F

Barra elevadora
dupla onda

Barra elevadora
dupla onda com cap

Barra elevadora
onda simples

Barra elevadora tipo A

Barra elevadora tipo H

Revestimentos de borracha.
• Menor custo;
• Redução do impacto sobre a carcaça do moinho;
• Redução do nível de ruído na operação.
• Menor peso do revestimento, gerando:
– Mais facilidade e rapidez na instalação;
– Redução dos riscos de acidentes.

Barra elevadora tipo K

Fixação para barra com alumínio

Barra elevadora tipo F
110/100 F

Placa de desgaste
dupla onda

Placa de desgaste

Revestimento híbrido (borracha + metal).
Utilizado para revestimentos de moinhos que operam com
minérios de alta abrasividade, o revestimento híbrido é
composto pela inserção de um “cap” metálico de alta dureza
nas barras elevadoras, o que aumenta de forma significativa à
vida útil do revestimento.
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