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GARANTIAS GARANTIAS 
MATEC:MATEC:

BOLOS SECOSBOLOS SECOS
A umidade residual média é de 20%, A umidade residual média é de 20%, 

mas podemos espremer bolos mas podemos espremer bolos 
para obter 7-8% de umidade residual.para obter 7-8% de umidade residual.

ÁGUA LIMPAÁGUA LIMPA
A água obtida da desidratação A água obtida da desidratação 

é água limpa, pronta para ser reutilizada é água limpa, pronta para ser reutilizada 
ou descartada com segurança.ou descartada com segurança.

PLANTAS COMPLETAS PLANTAS COMPLETAS 
“CHAVE NA MÃO”“CHAVE NA MÃO”
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LODO DE DESIDRATAÇÃO POR PRESSÃO
Matec é líder em tecnologia e líder na produção 
de máquinas para atividades de filtragem e 
mineração, além de purificação de água.
Matec projetou e fabricou sistemas completos 
de filtragem nos principais locais de recuperação 
de areia fina. Os filtros prensas são usados no 
tratamento de lodo resultante da lavagem, 
para recuperar e reciclar areias cujo valor está 
aumentando e para eliminar resíduos químicos. As 
estações de tratamento da Matec são projetadas 
para maximizar o retorno das estações de lavagem 
de areia, tratando o lodo de subprodutos de 
pedreiras de areia e cascalho.
O setor mineral inclui rochas como: Sedimentar, 
Ígnea, Metamórfica (como arenito, calcário, argila, 
carbonato, caulino, grosso, granito, mármore, tout-
venant).

CLASSIFICAÇÃO DE ROCHAS
• Sedimentar:
  Química (Calcário, Dolostona, Evaporitos), Clástico 

(Conglomerado, Breccia, Arenito, Siltstone, 
Mudstone, Xisto) Biológica (Carvão, Chert) 

• Ígnea: 
  Intrusiva (Gabbro, Diorito, Granodiorito, Granito), 

Extrusiva (Basalto, Andesita, Dacita, Riolito)
•	 Metamórfica:	
  Foliado (Ardósia, Xisto, Gnaisse), Não-foliado 

(Quartzito, Mármore)

O PROCESSO DE FILTRAGEM
O atual processo de filtragem ocorre no pacote de 
filtros, consistindo em um conjunto personalizado 
de placas.
Os panos e sub-panos cobrem a superfície filtrante 
da placa, que possui pequenos cilindros projetados 
formando canais de drenagem. Uma vez que o 
pacote de filtros esteja completamente selado, o 
processo de filtragem começa na placa principal 
com a bomba de alimentação injetando o lodo 
nas câmaras das placas de filtro. O bolo se formará 
uniformemente em toda a superfície filtrante e 
estará pronto para descarregar assim que o nível 
de umidade necessário for atingido.

AGREGADOS

Planta móvel o CUBE
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TECNOLOGIA DE ALTA TECNOLOGIA DE ALTA 
PRESSÃO HPT PARA PRESSÃO HPT PARA 

BOMBA DE ALIMENTAÇÃOBOMBA DE ALIMENTAÇÃO

UP TO 30 BAR

O FILTRO PRENSA
O cumprimento das leis ambientais tor-
nou-se importante para os proprietários 
de plantas de reciclagem na maioria 
dos países.
Tecnologias de ponta foram desenvolvi-
das no campo de tratamento de efluen-
tes industriais e chorume.
A tecnologia Matec está em conformi-
dade com os mais recentes regulamen-
tos ambientais, ao mesmo tempo em 
que maximiza o retorno da planta, atra-
vés de economias e ganhos. É isso que 
os clientes têm pedido.
Matec oferece cinco faixas de filtros 
prensas:
AQUAE, IGNIS, TERRAE, MAGNUM, 
MEGALITH. Nossas máquinas podem 
lidar com todos os tipos de capacidades 
e taxas de fluxo e são projetadas para 
projetos pesados. Automação, marcas 
de ponta, garantia de 24 meses, HPT e 
TT2 Fast, isso tudo a Matec pode ofere-
cer em comparação com nossos con-
correntes.

AS CARACTERÍSTICAS DAS NOSSAS 
MÁQUINAS SÃO:
Todas feitas de aço de bloco único a partir de 
lajes grossas; Processo de fabricação de pla-
sma, laser ou jato de água; Água purificada 
drenada através de coletores externos; Com-
ponentes de primeira escolha dos principais 
fabricantes; Acessórios de aço inoxidável; Si-
stema hidráulico de alta velocidade e alta 
pressão

MATEC FORNECE PLANTAS 
COMPLETAS CHAVE-NA-MÃO:

100% Fabricadas na Itália;
Montado com: 

• HPT (Tecnologia de Alta Pressão);
• Agitadores Gasser ;
• Real washing automática;
• Panos de filtro fáceis de substituir;
•  Design aberto para identificar danos 

no pano;
•  PLC com controle remoto e 

assistência;
• Número variável de placas;
•  Modelos diferentes para a melhor 

solução técnica/econômica.

PERSONALIZE SEU SISTEMA DE FILTRO PRENSA PERSONALIZE SEU SISTEMA DE FILTRO PRENSA 
DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES.DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES.
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AÇO DE ALTA AÇO DE ALTA 
QUALIDADEQUALIDADE

DESIGN DE FILTRO DESIGN DE FILTRO 
ABERTOABERTO

UMIDADE < 20%UMIDADE < 20%

TT2FAST O SISTEMA TT2FAST O SISTEMA 
DE ABERTURA MAIS RÁPIDADE ABERTURA MAIS RÁPIDA

TESTADO 10.000 PSI TESTADO 10.000 PSI 
( 700 BAR )( 700 BAR )

REAL WASHING REAL WASHING 
AUTOMÁTICAAUTOMÁTICA

AGITADORES AGITADORES 
“GASSER”“GASSER”

TODA A TECNOLOGIA BRADLEY TODA A TECNOLOGIA BRADLEY 
E SIEMENS PARA PLCE SIEMENS PARA PLC
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O QUE FAZ DA MATEC A MELHOR 
SOLUÇÃO PARA A PRESSÃO DE SEUS 
NEGÓCIOS
MATEC é a única empresa 100% HPT usando 
pressão de até 21 e 30 BAR

TEMPO DE ABERTURA
O sistema patenteado TT2 reduz o tempo de de-
scarga de grandes máquinas de 15/20 minutos para 
menos de 3 minutos

CAPACIDADE
Projetamos e construímos plantas para processar 
de 0,5 a 100 m³/h, cada planta é automática e 
personalizada

AUTOMAÇÃO
MATEC produz apenas plantas 100% automáticas e 
de alta tecnologia

ALTA QUALIDADE
Matec usa apenas as principais marcas: Siemens e Al-
len Bradley para partes elétricas, Bosch Rexroth para 
parte mecânica e bombas de alimentação 100% pro-
duzidas na Itália

GARANTIA E ASSISTÊNCIA
MATEC possui um escritório técnico com 10 
engenheiros dedicados ao projeto de blueprint, 
engenharia de projeto e fornecimento de diferentes 
plataformas, 1 engenheiro dedicado durante a 
instalação, 10 técnicos para montagem e inicialização 
da planta e assistência pós-venda em 24/48 horas

Filtros prensas Matec 1300x1300 170 placas
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OPCIONAL
REAL WASHING: 
Sistema de lavagem 100% automático que lava placas 
20 por 20 para um processo rápido e excelentes 
resultados. Com o nosso sistema é possível lavar tecidos 
e tubulações. A melhor coisa é que o operador pode 
verificar imediatamente o resultado.

SEM BOMBA EXTRA, SEM DESPERDÍCIO DE 
ÁGUA EXTRA 

PLACAS DE MEMBRANAS: 
Placas especiais que podem ser enchidas com água 
para desidratar ainda mais a lama e obter bolos com 
menos umidade residual.

DRIP TRAY: 
É um escorredor especial posicionado abaixo o filtro 
prensa para recolher quaisquer gotas de água
das placas.

CORE BLOW: 
O sistema de sopro central é um sistema concebido para 
limpar a alimentação central lama líquida residual que 
permanece no conduto de difusão através as placas. 
O sopro ocorre quando o ciclo de filtração termina, mas 
antes de o bolo descarregar. Um sistema de válvula 
dedicado permite a lama soprada para contornar a 
bomba de alimentação de lama e para ser descarregada 
no tanque homogeneizador de lama novamente.

CAKE DRYER: 
O sistema de secagem de bolos é instalado para baixar 
a humidade residual do bolos, injectando ar na prensa 
do filtro. O ar seca os bolos e é descarregados através 
do sistema de drenagem.

DESTAQUES
HPT (Tecnologia de Alta Pressão):
Nossas máquinas trabalham com pressão mais 
alta que a dos concorrentes.
Pressão mais alta significa melhores componentes 
para sustentá-la, mas significa especialmente 
melhores resultados e ciclos mais curtos.

NUEVO TT2 FAST: 
O novo TT2 Rápido é o sistema de abertura 
mais rápida do mercado. Funciona em seções 
e através de dois pistões hidráulicos dedicados 
que movem uma barra de aço para prender as 
diferentes seções.

GASSER SHAKERS: 
Cilindros hidráulicos dedicados que levantam as 
placas para sacudi-las e descarregam alguma 
lama eventualmente ainda presa às placas.

®

TT22
TECHNOLOGY
FAST OPENING
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Fábrica	Matec	completa	chave	na	mão
(fixas	e	móveis),	que	consistem	em:

•		Filtros	prensas,	viga	lateral	400,	500,	630,	
800,	1000,	1200,	1300,	1500,	1500x2000,	
2000,	2500x2600	para	cerca	de	120	
modelos;	

•		Espessantes	verticais	(de	2	a	600	m3)	e	
horizontais	(de	8	a	50	metros	de	diâmetro)	
para	cerca	de	60	modelos;

•	Sistemas	de	dosagem	de	floculante;

•	Tanques	de	homogeneização.

BENEFÍCIOS

Assistência	24	
horas	no	local

24	meses	
de	garantia	total

Tecnologia	
HPT

24 10

10	anos	
de garantia 
em	produtos	

de	aço	inoxidável

HPT

Agitação	e	
lavagem	

automáticas

Os	melhores	
componentes	de	
alta	tecnologia	da	

marca

TT2	-	tempo	de	
abertura	rápida	
menor	que	
4	minutos
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JMOULD | UK - 2000X2000 / 200

®

TT22
TECHNOLOGY
FAST OPENING

n
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JMOULD | UK  - Ø 21 mt
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METZ | FRANCE - 1500x2000 / 190
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SIERRA SILICA | USA - 1500X1500 / 200
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A água residual da lavagem é coletada no tanque de água suja (1). A 
bomba submersa envia a água suja no espessador vertical de cone 
profundo (3). O floculante preparado pelo Bifloc (2) é injetado no tubo de 
água suja, antes de entrar no espessador vertical (3) no qual o processo 
de decantação ocorre. A água purificada transborda da parte superior do 
espessador (3) e termina no poço/tanque (4) de coleta de água limpa. 
O lodo espesso é enviado para o tanque homogeneizador Bifang (5). O 
filtro prensa (7) se fecha e a bomba HPT (6) envia a lama para dentro dela. 
O novo TT2 Fast abre o filtro prensa (7) em seções (para máquinas com 
mais de 50 placas) e os bolos secos são descarregados.

(1)  Poço de Água Suja
(2)  Estação Floculante Bifloc
(3)  Espessador de cone profundo
(4)  Poço/Tanque de Água Limpa
(5)  Tanque Homogeneizador Bifang
(6)  Bomba HPT
(7)		Filtro Prensa Rápido TT2

O PROCESSO

LEGENDA DA PLANTA
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Via Aurelia Ovest, 383 - 54100 Massa (MS) Italy - tel. +39.0585.831034 - Fax +39.0585.835598 
matec@matecitalia.com - www.matecindustries.com

MINERAÇÃO, 
REJEITO 
& CONCENTRADO
DIVISION

RECICLAGEM 
E LAVAGEM DE 
SOLO
DIVISION

CORTE 
DE PEDRA, 
MÁRMORE E 
GRANITO
DIVISION

TÚNEIS 
& CONCRETO
DIVISION

CERÂMICAS & 
VIDRO
DIVISION

INDUSTRIAL, 
QUÍMICA, 
PLÁSTICO 
DIVISION


