DAS CONDIÇÕES DE ABRASIVIDADE MAIS SUAVES ATÉ AS MAIS DURAS:

PEDREIRAS
• Caliza
• Basalto
• Gneiss
• Cascalho de extrema abrasividade
• Ofita

O

• Dolomita
•…

RECICLAGEM
• Materiais de construção
• Asfalto de pavimentação viária
• Escórias (aço, cobre, resíduos de
incineração, escória, …)
• Vidro

· Possuimos uma completa gama de soluções de
britagem.
· Oferecemos suporte técnico em loco.
· Realizamos testes em suas plantas de produção.
· Analizamos os materiais a britar.
· Contamos com experiência, conhecimento e
desenvolvimento 100% Magotteaux.
· Possuimos tecnologias patenteadas pela Magotteaux.

A informação e os dados contidos nesta página fazem referência a nossos conhecimentos atuais. Os dados são puramente indicativos. As aplicações mencionadas
estão destinadas a ajudar o leitor a realizar sua própria evolução. Não constituem
em modo algum uma garantia e não podem tonar-se em nenhum caso como
garantia expressa à implícita na viabilidade real das aplicações mencionadas ou em
qualquer outra aplicação.

www.magotteaux.com
aggregates@magotteaux.com
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Processos de otimização de produtos e serviços
para alta abrasão em indústrias de extração.

OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE BRITAGEM
& CONTROLE DE CUSTOS

+ AÇOS MARTENSÍTICOS
Xwin® martensítico é uma solução de base composta,
desenhada à princípio para a reciclagem de materiais de
construção; utilizada e adotada durante muitos anos e com
grande reputação de mercado.
Frente as soluções tradicionais de fundição em cromo,
sujeitas a quebras, as soluções em Xwin® Martensítico
permitem reduzir este risco ao nível mais baixo para as
barras de impacto, em função das aplicações.

PONTOS FORTES:
• Aumento de vida (de 80 a 120%)
• Menor manutenção
• Mantem durante mais tempo o perfil de desgaste
inicial
• Aumento da produtividade

+ FUNDIÇÃO AO CROMO
Xwin® fundição ao cromo foi desenvolvido para moinhos
secundários e terciários em HSI & VSI.

PONTOS FORTES:
• Aumento de vida

A alta resistência ao desgaste combinada com a fundição
ao cromo permite melhorar o tempo de vida das peças
conservando as propiedades físicas das mesmas.

• Custos de produção reduzidos
• Mantem durante mais tempo o perfil de desgaste
inicial
• Redução do porcentual de rejeitos

Esta solução composta se baseia em uma matriz de alto
cromo/carbonetos com dureza de 62 HRc.

Recyx® é o resultado de uma frutífera investigação em
campo das tecnologias de compostos (Xwin®). É um
produto desenvolvido especificamente para a indústria de
reciclagem. Baseando-se nas solicitações apresentadas
por nossas equipes de vendas, nosso departamento de
I+D+I desenvolveu uma nova solução para:

Recyx® apresenta um percentual de carbono que nos
permite alcançar resiliências >100 J/ cm2 e um aumento
do tempo de vida. La onde nossos concorrentes tendem a
aumentar o porcentual de carbono, o qual tem como consequência a redução da dureza de 50 J/ cm2 e, assim, como
consequência aumentar o risco de quebra.

• Melhorar a vida das barras de impacto, mantendo o perfil
de desgaste ótimo (original).

PONTO FORTE:

• Manter o risco de quebra tão baixo como no caso de
nosso Xwin® martensítico nas ligas de uso padrão.

• Aumento do tempo de vida: superior a 60% em
comparação com nosso Xwin®

neoX® é a última tecnologia desenvolvida integramente na
Magotteaux.
No caso de alta abrasividade ou em casos de aplicações
especialmente exigentes neoX® permite a nossos clientes
alcançar seus objetivos mais ambiciosos de melhora de sua
produção, assim como uma redução de custos.

neoX®, formado de uma matriz de alto cromo/carbonetos, permite aumentar o tempo de vida das barras de
impacto, ejetores, couraças e, em um futuro próximo,
das placas de impacto, da ordem de 80-100% em
comparação com soluções monometálicas.
No caso particular dos britadores de eixo horizontal,
permite resolver o problema de desgaste lateral das
barras de impacto, como consequência disto obtemos
um perfil de desgaste mais uniforme (homogêneo) até o
final de vida da peça.

