Mineração de cobre – Visão Geral

Produtos e soluções de transmissão
de potência para minas de cobre

Escolha a Rexnord para ajudá-lo
a fornecer hoje o cobre de amanhã
Da compra e instalação ao monitoramento e serviços de campo, a Rexnord ajuda
a maximizar seu tempo de operação, produtividade e Lucro. Mantenha sua mina
produzindo com nossos produtos de alta qualidade em aplicações críticas.

Conhecimento especializado em mineração.
Trabalhe com uma verdadeira parceira que entende suas aplicações, especifica os
equipamentos certos e agrega valor a cada etapa. A Rexnord tem fornecido materiais para
operações de mineração por mais de um século. Da extração ao manuseio de materiais
e ao processamento mineral – os operadores de minas, 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 nossa qualidade
superior em produtos, nosso serviço de atendimento de campo e o suporte técnico líder
do setor para prevenir dispendiosas manutenções, reparos e paralisações, maximizando
o retorno sobre o ciclo de vida total do produto. Com operações de vendas e serviços em
regiões mineradoras em todo o mundo e uma vasta rede de distribuidores, nós fornecemos
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 em mineração de cobre, incluindo redutores,
rolamentos, acoplamentos e correntes. Sempre com a 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 Rexnord em todo o mundo.
• Canadá

• Peru

• Estados Unidos

• Europa

• México

• Austrália Oriental

• Brasil

• Austrália Ocidental

• Chile

• China
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O mapa mostra uma instalação típica de
processamento de minério de sulfeto de cobre.
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em motor
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Contra Recuos
Falk True Hold®

Aproveite a conveniência
de um único fornecedor
para uma linha completa
de transmissão de potência
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Os produtos Rexnord proporcionam suporte
para virtualmente todas as fases da mineração
do cobre, incluindo minérios de sulfeto e óxido.
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Processamento de minérios
Da britagem e moagem à flotação e ao desaguamento, a Rexnord irá
ajudá-lo a escolher os produtos de transmissão de potência certos para
sua aplicação. Nossos produtos de engenharia são projetados para as
rigorosas demandas de operações contínuas, minimizando o desgaste
e maximizando a eficiência de todo o processo.

Rexnord – mantendo seus moinhos em funcionamento para manter sua
receita em movimento.
Todos os dias, cerca de 4 milhões de toneladas de minério precisam ser britados e moídos para possibilitar
a extração de cobre para atender à crescente demanda mundial. Os produtos Rexnord garantem que
a produção de sua mina atenda a esta demanda.
A Rexnord coloca qualidade em seus anéis de engrenagem Falk, um produto líder do setor, desde o início
do projeto. Nosso compromisso em empregar regularmente tecnologias de ponta no projeto, nos materiais
e processos de fabricação, nos permite melhorar continuamente o desempenho, a confiabilidade e a vida útil
total de moinhos em todo o mundo.
A Rexnord é a única fabricante de engrenagens no mundo que oferece o pacote completo. De processos
próprios de fundição, tratamento térmico e cementação de engrenagens, a sofisticados cortes e retíficas
de precisão. Além disso, a abrangente linha de produtos Rexnord e o conhecimento especializado em
gestão de projetos nos permite conceber soluções completas de transmissão de potência para moinhos,
ajudando a minimizar o custo total de propriedade.
Eis uma lista de produtos de britagem e moagem para produzir hoje o minério de cobre de amanhã:
Acionamentos de engrenagem
Coroas de aço fundido e ferro fundido dúctil
Falk Pinhões para moinhos Falk
Redutores para moinhos Falk
Redutores de avanço lento/gradual
para moinhos Falk
Limitadores de torque
Limitadores de torque Autogard
Peças fundidas de aço
Cabeçotes e munhões de moinhos

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
Acoplamentos elastoméricos Falk Wrapflex
Protetores de eixos rotativos Falk Orange Peel

Coroas e pinhões Falk – Projeto de qualidade desde o início
O sistema 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 diâmetro,
fornos, moinhos de bolas, moinhos SAG e aplicações
de alta potência.

Manuseio de materiais
a granel-correias transportadoras
De pequenas correias alimentadoras a grandes transportadoras de
campo, as correiras transportadoras oferecem variações ilimitadas
para o transporte eficiente do minério de cobre. Nossos especialistas
em produtos e aplicações em mineração irão ajudá-lo a encontrar
a configuração e seleção de componentes ideais para sua aplicação
de transportadora.

Do início ao fim… a Rexnord estará presente.
A Rexnord tem estado presente desde que a primeira correia transportadora foi utilizada para movimentar minério
de cobre. 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 acionamento de que necessitam para ter sucesso.

Nós mantemos seu minério de cobre em movimento.
Correias transportadoras são utilizadas todos os dias para transportar milhões de toneladas de minério de cobre 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 cobre 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 cobre.
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 cobre de amanhã:
Redutores
Redutores Falk V-Class
Redutores Falk A-Plus
Redutores de eixo oco Falk Quadrive
Redutores planetários Rexnord Planetgear

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

Limitadores e torque e contrarrecuos
Contrarrecuos Falk True Hold e BSD e limitadores de
torque Autogard

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

Corrente industrial
Corrente de rolos Link-Belt e Rex
Rolo livre
Rolos livres de transportadores Rex

Redutores – Mantendo seus negócios em movimento
As marcas Falk e Rexnord de soluções industriais em transmissão de potência mecânica
têm proporcionado a minas de cobre produtos de qualidade elevada, confiáveis
e robustos há mais de 100 anos. Se sua aplicação de cobre precisa de 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 bomba de lama
ou transportadora interna, ou um motorredutor Falk
Ultramite para células de flotação, a Rexnord tem
os produtos certos para atender às suas
necessidades.

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.

Rexnord – Garantindo que as bombas permaneçam em operação
para que seus lucros continuem fluindo.
A maioria das operações de processamento mineral em uma mina de cobre utilizam bombas de lama
para transportar minérios, concentrados e rejeitos. Isto faz da bomba centrífuga de lama o coração do
concentrador de cobre. Assim, fatores de custos de propriedade como vida útil, capacidade, eficiência
e manutenção, são prioritários. Os produtos Rexnord são as soluções essenciais de 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. O 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 o impulsor
da bomba. Nossas soluções de acoplamento confiáveis e líderes do setor 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 seus custos de propriedade.
Eis uma lista de produtos Rexnord em operação bombeando lama para processar hoje o minério
de cobre de amanhã:

Redutores
Redutor Falk V-Class
Redutor Falk A-Plus
Rolamentos
Rolamentos de rolos cilíndricos e esféricos
Rexnord

Acoplamentos
Acoplamento 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

Acoplamento – a conexão crítica
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.

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 (ligação gratuita) ou 414-643-2366
www.rexnord.com

+1 414-643-2366 (fora dos EUA)
www.rexnord.com

Porque 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 da mais alta qualidade, projetados para ajudar
a prevenir o tempo de paralisação dos equipamentos
e aumentar a produtividade e a confiabilidade das operações.

Conhecimento técnico valioso
Uma ampla linha de produtos é acompanhada por equipes
globais de especialistas em vendas, atendimento ao cliente
e suporte de manutenção disponíveis a qualquer momento.
Soluções para aumentar a facilidade de fazer negócios
O comprometimento com a excelência operacional garante
os produtos certos, no lugar certo e no momento certo.

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 oferece serviços para componentes mecânicos de alta tecnologia usados
em sistemas complexos, onde os requisitos de confiabilidade de nossos clientes
e o custo de falhas ou tempo de paralisação são extremamente altos.
Gestão de recursos hídricos
A plataforma de gestão de recursos hídricos da Rexnord projeta, aprovisiona, fabrica
e comercializa produtos que proporcionam e otimizam a qualidade, a segurança,
o controle de fluxo e a conservação da água.
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