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> Lixo urbano, Carvão, Minérios, Entulho, Material 
 Triturado, Aparas de madeira, Vidro, Areia de fundição



Há décadas os extratores magnéticos suspensos da STEINERT têm 
extraído ferro e componentes ferrosos dos materiais citados aci-
ma, bem como de outros materiais a granel. Eles extraem sucata 
ferrosa ao mesmo tempo em que protegem trituradores, moi-
nhos e outros equipamentos dos processos posteriores. Os ex-
tratores magnéticos STEINERT caracterizam-se por seus campos 
magnéticos extremamente fortes e de longo alcance. As constan-
tes melhorias do produto asseguram construção e operação reco-
nhecidamente eficientes, assim como um design de manutenção 
bastante simples.

Na maioria dos casos, os extratores magnéticos estão suspen-
sos a uma distância de trabalho definida, acima de uma correia 
transportadora convencional. 
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O ferro contido no material transportado é atraído pelo ímã e 
assim retirado do fluxo. Os separadores magnéticos de limpeza 
automática (UME, UMP) levam o ferro separado para uma cin-
ta transportadora circulante. Os extratores suspensos simples 
(AME, AMP) são limpos manualmente, a intervalos definidos. São 
usados quando a quantidade de ferro emquestão é pequena, 
enquanto que os extratores magnéticos suspensos de limpeza 
automática são mais adequados para maiores concentrações de 
componentes ferrosos. Se os extratores magnéticos forem mon-
tados no sentido longitudinal e por cima do ponto de descarga da 
correia, a extração é mais confiável e pode, emalguns casos, ser 
conseguida com ímãs menores. Se o extrator for montado trans-
versalmente por cima da correia, o material transportado é me-
nos afetado. Neste caso, é necessário umímã maior.No entanto, 
freqüentemente o fluxo do material é aumentado.



Áreas de utilização
No que diz respeito à reciclagem, centenas de extratores magné-
ticos suspensos STEINERT separam, de maneira extremamente 
confiável, latas e outros tipos de ferro no processamento do lixo 
urbano ao redor do mundo. Um volume de ferro imediatamente 
comercializável também pode ser separado das embalagens cole-
tadas juntamente com o lixo seletivo. 

Os extratores magnéticos também são utilizados para o trata-
mento de escórias e de coque, provenientes do tratamento térmi-
co do lixo. Os extratores magnéticos suspensos STEINERT, princi-
palmente os modelos com ímãs permanentes, podem ser usados 
para processar entulho isento de ferro e transformá-lo em mate-
rial de construção de valor.

Os ímãs suspensos permanentes STEINERT removem o ferro das 
aparas de madeira antes que sejam submetidas à combustão 
ou reutilizadas. Eles podem remover peças ferrosas prejudiciais, 
como porcas e parafusos, do carvão, coque, minério e de outros 
minerais - com a correia a velocidades extremamente a ltas, a 
grandes distâncias de trabalho e grande altura de queda. 

Neste contexto são utilizados especialmente os tipos com refri-
geração ativa a ar UME LS e UME LR, em versões relativamente 
grandes. Freqüentemente, a fração residual é submetida a pro-
cessamento posterior pelo separ ador de metais não-ferrosos da 
STEINERT, o que agrega valor ao processo. As forças magnéticas 
dos extratores magnéticos STEINERT são criadas por ímãs per-
manentes ou por bobinas eletromagnéticas, conforme a necessi-
dade. Os separadores magnéticos electro suspensos da STEINERT 
(séries UME e AME) dispõem de potência e resistência térmica ex



tremamente altas, graças ao uso que fazem das tiras de alumínio 
anodizado ANOFOL - também um produto STEINERT - utilizado 
em todas as bobinas eletromagnéticas de nossa fabricação Além 
disto, as placas dos pólos estão integradas à carcaça, através da 
qual é concentrado o fluxo magnético. Tanto quanto as bobinas 
eletromagnéticas, a seção física, a estrutura, a forma e o tama-
nho destes componen tes são responsáveis pela excelente capaci-
dade de extração dos ímãs eletromagnéticos STEINERT.

Assim, os separadores magnéticos suspensos atingem um eleva-
do rendimento, não obstante sua construção compacta, o baixo 
peso e o reduzido consumo de energia. A STEINERT aposta con-
sistentemente em extratores eletromagnéticos refrigerados a 
ar, “secos” sem carga de óleo. A bobina retangular e compacta de 
ANOFOL tem temperatura estável e preenche quase por completo 
todo o volume do extrator magnético. 

A transferência de calor para a parede exterior não é reduzida 
pelo isolamento elétrico. Outros extratores magnéticos usam 
principalmente bobinas redondas, que preenchem a caixa do ex-
trator magnético apenas parcialmente e que estão cheias de óleo. 
O óleo serve para a transmissão do calor e está sujeito a vazamen-
to, requerendo freqüentemente resfriamento externo e troca 
periódica. Os extratores magnéticos permanentes da STEINERT 
(séries UMP, AMP) utilizam ímãs potentes permanentes para a 
criação do campo magnético. Eles representam a tecnologia de 
ponta dos dias atuais. Exatamente como no caso dos extratores 
magnéticos elétricos, a forma e o tamanho do campo magnético 
também são decisivos para o desempenho.

Os princípios especiais de projeto e fabricação dos extratores 
magnéticos permanentes permitem a adaptação individual do 
campo magnético ao emprego específico. Assim, extratores de 
múltiplos pólos atingem níveis de desempenho de separação que, 
até recentemente, eram possíveis exclusivamente devido aos ex-
tratores magnéticos elétricos. No que diz respeito aos materiais 
leves, o extrator magnético permanente UMP de limpeza auto-
mática sofreu melhoria significativa na descarga, evitando que as 
peças ferrosas se colem, graças ao uso de painéis laterais em aço 
inox de grande superfície. Este extrator magnético de limpeza 
automática destaca-se pela facilidade de manutenção, com total 
proteção.

O acionamento pode ser especificado com motor elétrico e re-
dutor, ou motor hidráulico, ou po lias de transmissão com motor 
elétrico.

 
Modelos
 
A largura e a velocidade da correia transportadora são critérios 
essenciais para a escolha de um extrator magnético suspenso. 
Além disso, a altura da camada de material na correia, a granulo-
metria e o tipo dos componentes ferrosos a separar têm um papel 
importante. Por exemplo, pedaços de metal plano, como as cha-
pas de ferro, são relativamente fáceis de separar, enquanto porcas 
ou esferas requerem maior força. 



Para servir a uma ampla gama de aplicações, a STEINERT 
desenvolveu várias séries de modelos, tanto para extratores 
eletromagnéticos como para extratores magnéticos de imã per-
manentes. Os extratores magnéticos permanentes UMP e AMP 
são fornecidos com sistemas magnéticos de adaptação individu-
al e com larguras úteis de até 1300 mm e comprimentos de até 
1800 mm. Nos últimos anos, as séries eletromagnéticas UME..R / 
AME..R se tornaram populares no mundo todo. 

Além de um pólo central, apresentam um cárter como pólo ex-
terno. O campo magnético é especialmente intenso no centro 
do ímã, o que permite capturar seguramente as peças ferrosas, 
mesmo das camadas mais espessas. As séries de modelos UME P 
e UME L caracterizam- se por pólos longitudinais nos lados exter-
nos e por um pólo central alongado. Esta característica impede 
que o componente ferroso permaneça na extremidade do ímã e 
seja empurrado de volta. Estes ímãs têm se revelado eficientes ao 
longo de décadas, para velocidades e larguras de correia cada vez 
maiores. Nas plantas de processamento de minerais em todo o 
mundo, peças de ferro irregulares, como parafusos e barras, têm 
que ser extraídos.

 
Os extratores magnéticos suspensos de ventilação sob pressão 
STEINERT, que refrigeram diretamente e de forma ativa as bo-
binas (série LS) ou o cárter (série LR) foram projetados para su-
plantar essas especificações da mineração pesada. O resultado é 
um desempenho excepcional, a grandes distâncias de trabalho, 
produzindo baixa temperatura de superfície. Naturalmente que 
a STEINERT oferece retificadores potentes e corr eias especiais de 
limpeza, com proteção contra desgaste ou com resistência térmi-
ca ou química, além de outras opções. Os extratores magnéticos 
suspensos podem ser operados com sensores de metais, de modo 
que o ímã seja ligado apenas em caso de necessidade. Os resulta-
dos: melhoria do desempenho e vida mais longa!
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