
Mineração do ferro – Visão geral

Produtos e soluções para a transmissão 
de potência na mineração de ferro 



Escolha a Rexnord para ajudá-lo 
a fornecer hoje o minério de ferro 
de amanhã. 
Da compra e instalação ao monitoramento de campo e aos serviços, a Rexnord 
ajuda a maximizar seu tempo de operação, produtividade e lucro. Mantenha sua 
mina produzindo com nossos produtos de alta qualidade e missão crítica.
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Conhecimento especializado em mineração.  
Trabalhe com uma verdadeira parceira, que entende suas aplicações, especifica os 

equipamentos certos e agrega valores a cada etapa. A Rexnord vem mantendo materiais 

em movimento em operações de mineração há mais de um século. Da extração ao 

manuseio de materiais e ao processamento de minerais – os operadores de minas, 

os fabricantes de equipamentos e engenheiros consultores recorrem à Rexnord para 

suas soluções de transmissão de potência.

A Rexnord está com você em todas as etapas do caminho.  
Da compra e instalação aos testes, monitoramentos, reparos e revisões gerais, 

a Rexnord oferece excelentes lead times e atendimento ao cliente. Conte com nosso 

produto de qualidade superior, nosso serviço de campo e o suporte técnico líder do 

setor para prevenir manutenções, reparos e paralisações de alto custo, maximizando 

seu rendimento sobre o ciclo de vida total do produto. Com operações de vendas 

e serviço em regiões mineradora de todo o mundo e uma vasta rede de distribuidores, 

entregamos exatamente o que você precisa, quando você precisa.

Produtos Rexnord, confiabilidade Rexnord.  
A Rexnord é líder na fabricação de componentes de sistemas críticos que operam sob as 

mais rigorosas demandas em aplicações de mineração de ferro, incluindo acionamentos 

por engrenagem, rolamentos, acoplamentos e correntes. Sempre com segurança em 

mente, nossos produtos são projetados para atender critérios de custo e desempenho 

de modo a assegurar a solução mais eficiente para aplicações específicas. 

Exatamente onde você precisa de nós.
Encontre soluções para minério de ferro Rexnord em 
todo o mundo.

•	Brasil

•	Canadá

•	China

•	Índia

•	Rússia

•	Estados Unidos

•	África Ocidental

•	Austrália Ocidental



MOINHO AG/SAG, BRITADEIRA 
SECUNDÁRIA E MOINHO DE 
BOLAS

Extração

Pilha de estocagem de concentrado 
e pellets de magnetita

Britadeira giratória primária

Correias transportadoras

Concentração 
e filtração

O mapa mostra uma instalação típica de processamento de minério de ferro.

Redutores e engrenagem

Redutor Falk 
V-ClassTM  

Limitadores de 
torque Autogard® 

Motorredutores 
Falk Ultramite®

Redutor 
planetário 
Rexnord 
PlanetgearTM 

Contrarrecuos 
Falk True Hold® 

Redutor Falk 
A-Plus® 

Rolamentos

Rolamentos 
estilo SAF  
Rexnord®

Rolamentos de 
rolos cilíndricos 
e esféricos 
Rexnord 

Rolamentos de 
rolos esféricos 
com adaptador 
Rexnord 
SHURLOK®

Redutor 
com eixo oco 
Falk® Quadrive® 
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MOINHO AG/SAG, BRITADEIRA 
SECUNDÁRIA E MOINHO DE 
BOLAS
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Moinho AG, britadeira 
secundária e ciclones 
classificadores

Forno de grelha

Lagoas de rejeitos

Espessador de rejeitos

Carregamento ferroviário até o porto

Correias transportadoras

Bombas de lama

Espessador 
de magnetita 

Acoplamentos Correntes industriais

Acoplamento 
de engrenagem 
Falk Lifelign® 

Protetores de 
eixos rotativos 
Falk Orange Peel® 

Acoplamentos 
de grade 
Falk Steelflex®

Acoplamentos 
hidrodinâmicos 
Falk True Torque® 

Acoplamentos 
elastoméricos 
Rexnord 
Omega® & Viva® 

Corrente de aço 
de engenharia 
Link-Belt & Rex 

Corrente de rolos 
Link-Belt® & Rex® 

Freios e limitadores de torque Peças fundidas de aço

Serviços
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T Acoplamentos 
elastoméricos 
Falk Wrapflex® 

Cremalheira 
giratória Falk

Cabeçotes 
e munhões 
de moinhos

X

Y

Z Serviços de 
reconstrução 
e gestão de 
ativos Falk® 
RENEW® 
Prager® 

A B D E F H L M
Q R S T Z

A B C D F I J
K O P Q Y

A B C D F K
O P Q Y

E F M O P Q

C D O
P Q

N

M R

O P U

M
I

J R

G

E F M O P QG

F G
S T

Rolos livres de 
transportadores 
Rex

Rolos livres

W

W



Processamento de minério de ferro
Da britagem e moagem à pelotização e armazenagem, a Rexnord o ajuda 
a determinar os produtos certos de transmissão de potência para a sua 
aplicação com minério de ferro. Nossos produtos de engenharia são 
projetados para atender às rigorosas demandas de operação contínua, 
minimizando o desgaste e maximizando a eficiência de todo o processo.
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Rexnord – Mantendo suas minas operando
O ferro é um dos elementos mais comuns na Terra, representando cerca de 5% da crosta terrestre. 

Extrair o minério de ferro de sob a superfície rochosa e processá-lo com eficiência todos os dias requer 

um processo operacional organizado. Da britagem e moagem à pelotização e formação de pilhas, você 

necessita da parceira estratégico certa para dar suporte à sua operação.

Os especialistas em mineração da Rexnord sabem que a produtividade de sua operação e o tempo de 

funcionamento de seus equipamentos de mineração são críticos. A Rexnord irá ajudá-lo a determinar os 

produtos corretos de transmissão de potência para atender aos objetivos de sua aplicação. 

Os equipamentos de mineração e seus componentes devem ser confiáveis para sustentar as principais 

metas de produção da operação de minério de ferro, independente do local onde a mina se encontra no 

mundo. Do silencioso acionamento de engrenagem que fornece a quantidade certa de torque para seus 

transportadores de correia em campo, aos acoplamentos certos que transferem potência do motor das 

máquinas de sua mina, a Rexnord tem as soluções em produtos para sua aplicação. 

Eis uma lista de produtos Rexnord extraindo hoje o minério de ferro de amanhã:

Redutores e peças fundidas de aço
Redutores Falk V-Class 
Redutores Falk A-Plus 
Pinhões de acionamentos de moinhos Falk 
Coroas de aço fundido e ferro fundido dúctil 
FalkCabeçotes e munhões de moinho Falk 
 
Limitadores de torque  
Limitadores de torque Autogard

Rolamentos
Rolamentos estilo SAF Rexnord 
Rolamentos de rolos esféricos com adaptador 
Rexnord SHURLOK® 
Rolamentos de rolos cilíndricos 
e esféricos Rexnord 

Acoplamentos
Acoplamento de grade Falk Steelflex 
Acoplamentos de engrenagem Falk Lifelign 
Acoplamentos hidrodinâmicos Falk True Torque 
Protetores de eixos rotativos Falk Orange Peel® 

Sistemas essenciais de transferência de potência não podem parar de funcionar. É por isso que 

as minas em todo o mundo contam com as coroas e pinhões Rexnord para redefinir os valores 

de vida útil total. Instalações fabris de ponta com serviço completo nos EUA e Austrália oferecem 

uma excepcional disponibilidade mundial de soluções de qualidade 

internacional em transmissão de potência. 

 

Com técnicas próprias de fundição, tratamento térmico e cementação, 

e com sofisticados cortes de engrenagens e retíficas de precisão, fica 

claro porque a Rexnord é líder mundial na fabricação de coroas. 

É por isso que nossas coroas são utilizadas em 

instalações variadas, incluindo aplicações de grandes 

diâmetros, fornos, moinhos de bolas, moinhos SAG 

e aplicações de alta potência.

Coroas e pinhões Falk – Projeto de qualidade desde o início



De pequenas correias alimentadoras a grandes transportadoras de campo, 
as correias transportadoras oferecem variações ilimitadas para o transporte 
eficiente do minério de ferro. Nossos especialistas em produtos e aplicações em 
mineração irão ajudá-lo a determinar a configuração e seleção de componentes 
ideais para sua aplicação de transportadores de correia.

Manuseio de material a granel
Correias transportadoras



Do início ao fim... a Rexnord sempre está presente.
A Rexnord tem estado presente desde que a primeira correia transportadora foi utilizada para movimentar 

minério de ferro. A  experiência  da  nossa  empresa  remonta a  mais  de  um  século  e  nos  empenhamos  

diariamente em tornar aplicações  de  manuseio   de  materiais  mais  eficientes. Depois de mais de 

100.000 horas de projeto de engenharia, apresentamos o Falk V-Class, o redutor mais confiável já 

construído. Este é só um exemplo de como a Rexnord continua comprometida em oferecer a seus 

clientes os acionamentos de que necessitam para ter sucesso.

Nós mantemos seu minério de ferro em movimento.
Correias transportadoras são utilizadas todos os dias para transportar milhões de toneladas de minério de 

ferro em todo o mundo. As soluções de transmissão de potência da Rexnord estão ajudando a movimentar 

esse material.

A solução certa para as necessidades de suas aplicações.
As correias transportadoras oferecem variações ilimitadas para transportar seu minério de ferro com 

eficiência. Poucas organizações possuem a gama de soluções em produtos baseadas no conhecimento 

sobre o setor que a Rexnord oferece. Dezenas de milhares dessas soluções estão em operação agora 

mesmo transportando minério de ferro. Do silencioso redutor que mantém a transportadora funcionando a 

velocidades precisas, à conexão fundamental do acoplamento que transfere potência do motor para a caixa 

de engrenagem, e aos nossos confiáveis rolamentos que mantêm as correias em movimento, a Rexnord tem 

as soluções em produtos para a sua aplicação.

Eis uma lista de produtos da Rexnord em funcionamento, transportando hoje o minério de ferro de amanhã:

Redutores
Redutor Falk V-Class  
Redutor Falk A-Plus 
Redutor de eixo oco Falk Quadrive  
Redutor planetário Rexnord Planetgear 

Limitadores de torque
Limitadores de torque Autogard  
Batentes Falk True Hold

Correntes industriais
Corrente de rolos 
Link-Belt e Rex 

Rolos livres
Rolos livres 
de transportadores Rex

Rolamentos
Rolamentos estilo SAF Rexnord 
Rolamentos de rolos esféricos com adaptador 
Rexnord SHURLOK

Acoplamentos
Acoplamento de grade Falk Steelflex 
Acoplamentos de engrenagem Falk Lifelign 
Acoplamentos elastoméricos Rexnord Omega e Viva 
Acoplamento elastoméricos Falk Wrapflex 
Acoplamentos hidrodinâmicos Falk True Torque 
Protetores de eixos rotativos Falk Orange Peel

As marcas Falk e Rexnord de soluções industriais em transmissão de potência mecânica 

têm proporcionado a minas de ferro produtos de qualidade elevada, confiáveis e robustos 

há mais de 100 anos. Se sua aplicação requer um Redutor Falk A-Plus para correias 

transportadoras de campo, um Redutor planetário Rexnord Planetgear para alimentadores 

de correia ou esteira, um Falk V-Class para uma 

bomba de lama ou transportador interno, ou um 

motorredutor Falk Ultramite para células de 

flotação, a Rexnord tem os produtos certos para 

atender às necessidades de suas aplicações.

Redutores – Mantendo seus negócios em movimento



Bombeamento de lama
Depois que o transportador alimenta o minério no concentrador, 
a bomba de lama assume o trabalho de movimentar o material através 
do processo de beneficiamento. Nossos especialistas em produtos 
e aplicações de mineração irão auxiliá-lo a determinar a seleção ideal 
de componentes para manter o processo em funcionamento.



O acoplamento é uma conexão crítica entre o motor e a máquina em 

uma solução de transmissão de potência, e a Rexnord entende isto 

perfeitamente. Temos um histórico de inovações que 

remonta a 1919, desenvolvido sobre uma base 

instalada em inúmeros setores em todo o mundo. 

A extensa variedade de designs de acoplamentos da 

Rexnord possibilita um profundo conhecimento das 

necessidades dos usuários finais, o que nos coloca 

em fina sintonia com os detalhes da aplicação.

Acoplamentos – a conexão crítica

Rexnord – Garantindo que as bombas permaneçam em operação 
para que seus lucros continuem fluindo.
O processo de concentração é onde uma operação de minério de ferro gera lucro. Para atingir os mais altos 

níveis de qualidade e grau, o minério normalmente passa por um processo de separação, que utiliza uma 

bomba de lama para movimentar o minério, concentrados e rejeitos. Isso faz da bomba centrífuga de lama 

o coração do concentrador de minério e um centro de lucro crítico. Assim, fatores de custos de propriedade 

como vida útil, capacidade, eficiência e manutenção, são prioritários. Os produtos Rexnord são as soluções 

essenciais em transmissão de potência para manter as bombas funcionando. 

O Redutor Falk V-Class foi desenvolvido através de extensa analise das necessidade dos clientes para ser 

uma inovação revolucionária no setor em termos de tecnologia de redutores, bem como para ser a solução 

para os mais difíceis desafios. Respaldado por nossa garantia líder do setor, o Falk V-Class possui uma vida 

útil mais prolongada, o que significa maior produtividade e menos paralisações não programadas. O design 

robusto resiste aos mais difíceis ambientes e aplicações, com um desempenho térmico superior e eficiente. 

O redutor Falk V-Class é um substituto imediato para praticamente todo tipo de acionamento, e suas 

funcionalidades integradas facilitam a manutenção. 

Os acoplamentos Falk são a conexão fundamental da transferência de potência do motor para a da bomba. 

Nossas soluções de acoplamento irão auxiliar a evitar interrupções não planejadas. Os especialistas em 

aplicações da Rexnord podem personalizar uma solução de longa duração, pouca manutenção e grande 

confiabilidade para otimizar sua operação. 

Eis uma lista de produtos Rexnord em operação bombeando lama para processar hoje o minério 

de ferro de amanhã:

Redutores
Motorredutores Falk Ultramite 
Redutor Falk V-Class  
Redutor Falk A-Plus

Rolamentos
Rolamentos de rolos cilíndricos 
e esféricos Rexnord 

Acoplamentos
Acoplamentos de grade Falk Steelflex 
Acoplamentos de engrenagem Falk Lifelign 
Acoplamentos elastoméricos Rexnord Omega e Viva 
Acoplamentos elastoméricos Falk Wrapflex 
Protetores de eixos rotativos Falk Orange Peel

Entre em contato com a Rexnord ainda hoje para conhecer nossas soluções para mineração, 
que poderão ajudá-lo a aumentar seu tempo de operação, produtividade e lucro. 

866-REXNORD (nos EUA.) ou 414-643-2366 (fora dos EUA.) 
www.rexnord.com
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Rexnord Corporation
A Rexnord é uma empresa global presente em diferentes segmentos de negócios 
e voltada para o crescimento, sendo líder nos mercados que atua através de marcas 
altamente confiáveis e reconhecidas, atendendo à mais ampla gama de mercados.

Controle de processos e movimento
A plataforma de controle de processos e movimento da Rexnord projeta, fabrica, 
comercializa e presta serviços para componentes mecânicos de alta engenharia usados 
em sistemas complexos, onde os requisitos de confiabilidade e o custo de falhas ou 
tempo de paralisação de nossos clientes são extremamente altos.

Gestão de recursos hídricos
A plataforma de gestão de recursos hídricos da Rexnord projeta, aprovisiona, fabrica 
e comercializa produtos que oferecem e melhoram a qualidade, a segurança, o controle 
de fluxo e a conservação da água.

Por que escolher a Rexnord?
Quando se trata de fornecer produtos de engenharia de alto 
padrão que melhoram a produtividade e a eficiência de aplicações 
industriais em todo o mundo, a Rexnord é a mais confiável do 
setor. Compromisso com a satisfação do cliente e valor superior 
em todas as funções do negócio.

Proporcionando o menor custo total de propriedade
Produtos de alta qualidade projetados para ajudar a prevenir 
tempo de inatividade de equipamentos e aumentar 
a produtividade e a segurança das operações.

Conhecimento técnico valioso
Uma extensa linha de produtos é acompanhada por equipes 
globais de especialistas de vendas, atendimento ao cliente 
e suporte de manutenção disponíveis a qualquer momento.

Soluções para aumentar a facilidade de fazer negócios
O compromisso com a excelência operacional garante os 
produtos certos, no lugar certo e no momento certo.


