
Metais não ferrosos de:
>  cinzas 
> resíduos de trituradores de veículos (ASR) 
> resíduos eletrônicos 
>  flocos de PET 
> escórias de Alto Forno 

Separação de finos com o 
STEINERT EddyC FINES



Separação de finos com precisão através do novo STEINERT EddyC 
FINES. Trabalhos de manutenção facilitados com o novo conceito 
de troca de correias. 

COM CARACTERÍSTICAS DESENVOLVIDAS ESPECIAL-
MENTE PARA A ÁREA DE FINOS.

Novo Design 
com projeto desenvolvido
para facilitar as trocas de
correia permite 
- troca de correia mais rápida 
- menor períodos de inatividade
- nenhum equipamento de elevação  
 é necessário
- menor necessidade de espaço

Novo Defletor:
- garante um ajuste mais preciso e seguro 

para materiais mais finos
- ideal para a separação mais precisa

A janela de inspeção possibilita a configu-
ração segura do defletor com o equipa-

mento em operação.

Novo design
externo com:
- Altura reduzida
- Limite lateral personalizado
 para manutenção e limpeza
 mais simples

Acessibilidade 
e visão da área de separação 
otimizadas: 
-  Permite uma configuração precisa
 e maior facilidade para manutenção  
 e reparo

O Sistema de polos excêntricos 
personalizado permite:
- Ajuste contínua do sistema
 de polos entre 0-48°
- Rotação de até 4000 rpm e largura   
 de trabalho de até 2 m

Diferentes conceitos
de limpeza de correia
disponíveis

O novo STEINERT EddyC FINES combina características STEINERT consolidadas como o tambor de polo 

magnético excêntrico e o sistema de polos de alta frequência (1,3 kHz até 4000 rpm), com características 

desenvolvidas especialmente para a área finos.

O princípio:

O sistema magnético giratório de alta frequência de ímãs de neodímio forma um forte campo mag-
nético Eddy Current. Graças ao efeito de repulsão gerado pelo campo magnético oposto, é possível a 
separação dos metais não ferrosos. O novo defletor regulável, de acordo com a parábola de queda do 
material, garante a separação da fração não ferrosa.

Como criadora do sistema de polos excêntri-

cos e pioneira na separação de metais não ferro-

sos com a tecnologia Eddy Current, a STEINERT 

está ampliando a sua gama de produtos. O novo 

separador de metais não ferrosos  – STEINERT EddyC  

FINES – é recomendado para aplicações em finos 

com granulometria entre 0 e 10 mm:

 cinzas

 resíduos de trituradores de veículos (ASR)

 resíduos eletrônicos

 floco de PET

 escórias de Alto Forno

O sistema de polos magnéticos alocado no tambor 

de descarga concentra o efeito Eddy Current de alta 

precisão, garantindo maior eficiência na separação.

Polos excêntricos Rendimento com rpm crescente

Com até 4000 rotações por minuto e uma frequên-

cia de campo de aprox. 1,3 kHz, é possível aumen-

tar a recuperação de metais não ferrosos entre 20% 

e 30%, quando comparado a um separador Eddy 

Current com 2600 rotações por minuto. A rotação e 

frequência de campo podem variar de acordo com 

a granulometria do material, visando a máxima efi-

ciência na separação.
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São atingidos resultados ideais de separação graças 
ao ajuste do defletor em função das diferentes gra-
nulometrias de materiais e parábolas de queda.

Janela de inspeção do Sistema de Polos: Fácil acesso 
à área de regulagem do sistema de Polos que permi-
te maior agilidade durante o ajuste do sistema.

O Sistema de Polos pode ser ajustado a uma rotação de até 4000 rpm. Para configurar o regime de 

funcionamento ideal, o sistema de polos pode ser livremente ajustado, manual ou eletricamente, 

na área de 0-48°.

Regulagem do Defletor para o Sistema de Descarga de material

Ajuste do defletor em função das parábola de queda do material.

Ajuste da ponta do defletor
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NOVO SISTEMA DE DESCARGA
COM DEFLETOR AJUSTÁVEL

O novo defletor pode ser ajustado com precisão 

milimétrica, horizontal e verticalmente ao mesmo 

tempo. Isso aumenta a precisão da separação, ne-

cessária para a separação de finos.

O defletor pode ser ajustado com exatidão através 

de um sistema de engrenagens com três eixos dis-

tintos e pode ser adaptado com máxima precisão 

às parábolas de queda de diferentes materiais.

Vantagens:

 O Defletor pode ser ajustado com precisão de  

 acordo com o material alvo de separação.

 Permite maior flexibilidade às diferentes tare 

 fas de separação

0° - 48°
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TROCA DE CORREIA EM 10 MINUTOS 

A correia pode ser trocada em 10 minutos sem a 

necessidade de equipamento de elevação adicio-

nal, graças ao novo design construtivo. Bastam dois 

operadores e algumas ferramentas.

Vantagens:

 enorme economia de tempo 

 menor tempo de inatividade 

 nenhum aparelho pesado é necessário

 menor necessidade de espaço para a 

 troca de correia

 otimização do processo produtivo 

eddycfines.steinert.de

Filme explicativo 
para a troca da 

correia:

Remover 
portas & proteção 
contra contato

Soltar o tambor
da correia

Trocar a correia

Remover 
os suportes

Abrir a vedação 
lateral 
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Fração residual

Alimentação: cinzas

O ajuste preciso do defletor possibilita a máxima 

recuperação de metais não ferrosos, aplicados a re-

síduos muito finos (0 - 4 mm). Trata-se de resíduos 

provenientes de incineradores ou de usinas RDF. 

Para isso, a STEINERT fornece o  STEINERT EddyC 

FINES. Para a separação de metais ferrosos, existe 

o STEINERT MT (tambor magnético) e o STEINERT 

BR (polia magnética).

Vantagens:

 separação dos metais não ferrosos

 aumento significativo na recuperação de

 material com aumento mínimo de impurezas

 fração residual livre de metais 

PROCESSAMENTO DE CINZAS 
(CINZAS DA INCINERAÇÃO DE LIXO)

Produto: Metal não ferroso

STEINERT EddyC FINES
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Fração residual

Alimentação: ASR

Os processos de reciclagem nos ASR’s estão cada 

vez mais exigentes. A busca pela máxima recupera-

ção motiva as empresas a separar até os materiais 

mais finos.

O STEINERT EddyC FINES consegue separar mat- 

eriais de 0-10 mm e recuperar metais não ferrosos 

valiosos.

Vantagens:

 Maior valor agregado na separação com a  

 recuperação de finos

 Recuperação de materiais que eram perdidos  

 até o momento

 separação de metais não ferrosos

 redução dos custos com aterro

 Fração residual livre de metais 

RECUPERAÇÃO DE METAIS NÃO FERROSOS DE 
RESÍDUOS DE TRITURADORES DE VEÍCULOS (ASR)

AS
R

STEINERT EddyC FINES

Produto: Metal não ferroso



Fração residual

Alimentação: resíduos eletrônicos

A fração fina de resíduos eletrônicos é principal-

mente composta por metais não ferrosos. Após a 

trituração do material nota-se que as frações me-

nores que 10 mm possuem um conteúdo maior de 

cobre. Neste contexto, é especialmente interessan-

te a utilização do STEINERT EddyC FINES, que per-

mite a máxima eficiência na recuperação dos me-

tais não ferrosos. 

Vantagens:

 separação de metais não ferrosos

 aumento significativo na recuperação de

 material com aumento mínimo de impurezas

 fração residual livre de metais 

RECUPERAÇÃO DE METAIS NÃO 
FERROSOS DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS
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STEINERT EddyC FINES

Produto: Metal não ferroso



Fração residual

Alimentação: flocos de PET

A concentração de alumínio presente nas frações 

trituradas de PET, mesmo que em baixas quanti-

dades, podem causar grandes transtornos. Com o  

STEINERT EddyC FINES é possível separar tais im-

purezas.

Vantagens:

 elevada pureza do PET

 menos sujeiras e problemas de desgaste nos  

 processos de produção seguintes

 Separação de alumínio altamente concentrado

REMOÇÃO DAS IMPUREZAS
NOS FLAKES DE PET
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STEINERT EddyC FINES

flocos de PET sujos

PET limpo

alumínio
Produto: Metal não ferroso



Fração residual

Alimentação: Escória

Escória de Alto Forno livre de Alumínio
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As escórias de alto forno flutuam no metal fundido. 

Elas evitam a oxidação e absorvem as sujeiras da 

sucata. Após a decantação, elas solidificam e a por-

centagem de alumínio presente na escória pode ser 

recuperada.

Após a trituração, os metais são reciclados como 

matéria-prima secundária. Para a separação de fer-

ro, existe o STEINERT MT (tambor magnético).

Com o  STEINERT EddyC FINES é possível separar 

os componentes de alumínio e processar a escória. 

Vantagens:

 Eficiente recuperação de alumínio presente  

 nas escórias de Alto Forno

RECUPERAÇÃO DE METAIS NÃO
FERROSOS EM ESCÓRIAS

0,6 – 1 mm

1 – 3,4 mm

3,4 –10 mm

STEINERT EddyC FINES

Produto: Alumínio
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 Larguras de trabalho de  1 m, 1,5 m, 2 m

 Adaptados à aplicação: Tipos de limpezas e

 espessuras para da correia transportadora

 Diversos formatos de defletores 

 Diversos de comandos  

 Defletor ajustável elétrica ou manualmente

 Sistema de polos ajustável elétrica ou manualmente

 Iluminação estroboscópica 

 Lado de troca da correia transportadora para

 a esquerda ou a direita

 Possibilidade de ponto central da lubrificação

 Pintura de acabamento à sua escolha

SUPORTE

OPÇÕES.

As suas preocupações são nossa tarefa. Para prote-

ger o seu investimento, a equipe de especialistas da 

STEINERT está a sua disposição.

Você pode ter acesso à nossa SERVICE-HOTLINE

Europa   +49 (0)221 - 4984  - 100

América do Norte     +1 (800) 595-4014

Austrália  +61 3 8720 0800

América Latina  +55 (31) 3372-7560

O nosso suporte global garante a disponibilidade 

do seu sistema:

 Suporte técnico

 Comissionamento, manutenção e reparo

 Peças de reposição

 Atualizações

 Manutenção remota online

 Treinamentos

Uma equipe de 30 técnicos e engenheiros está

disponível em todo o mundo. Com curtos tempos 

de reação de até 24 horas para serviços e entregas 

de peças de reposição, nós garantimos a funciona-

lidade da sua tecnologia.

No STEINERT Test Center em Colônia é possível testar o seu material. Marque um horário com 
o seu parceiro de contato na STEINERT.

Dados técnicos gerais:

Sistema de polos, neodímio, magnético, 

excêntrico

Rotação do polo: 2610 até 4000 rpm

Velocidade da correia: 1-2,5 m

STEINERT EddyC FINES



STEINERT Elektromagnetbau GmbH
Widdersdorfer Straße 329-331
50933 Köln
Deutschland

Telefon: +49 221 4984-0
Fax: +49 221 4984-102
E-Mail: sales@steinert.de
www.steinert.de

Outros equipamentos na gama de produtos da STEINERT:

 STEINERT BR (polia magnética)
 STEINERT MT (tambor magnético)
 STEINERT UM/AM (Extrator de Sucata)
 STEINERT NES (separador Eddy Current)
 STEINERT ISS (sistema de separação por indução)
 STEINERT KSS (sistema de separação por combinação de sensores)
 STEINERT XSS (sistema de separação por raio X)
 UniSort PR
 UniSort Flake
 UniSort Black
 UniSort BlackEye
 UniSort Film
 UniSort Analyser

E outras soluções para aplicações especiais.
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Revendedores e consultores da STEINERT em sua região:


