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WATER TREATMENT & WASHOUT SOLUTIONS

MINING, COAL AND IRON ORE

TRATAMENTO DE ÁGUA NO SETOR 
MINERÁRIO REJEITOS E CONCENTRADOS
No setor minerário, o filtro prensa é usado para 
rejeitos e concentrados.
Por exemplo, as minas de ferro (ou outros 
minerais) tem que lidar com o problema da 
disposição de materiais não econômicos, 
subprodutos do beneficiamento mineral. Em 
particular, os equipamentos Matec podem 
desaguar os rejeitos finos em suspensão na água, 
recuperando água limpa e eliminando bacias de 
decantação e barragens de rejeitos.
O filtro prensa Matec também é empregado na 
recuperação de concentrados. 

Nesta aplicação, o produto final deve ter uma 
umidade residual muito baixa, menos que 15%, 
e os filtros Matec podem alcançar isto através 
da instalação de placas com membranas, 
que comprimem mecanicamente as tortas, e 
sistema de secagem das tortas.

Rochas processadas, carvão e argila podem 
conter uma ampla gama de materiais
pesados, tais como:
• arsênico • manganês
• chumbo •  alumínio
• cádmio • níquel
• cromo • fosfato
• ferro  • outros

O PROCESSO DE FILTRAÇÃO
O processo de filtração ocorre no pacote 
de filtros, que consiste de um conjunto 
personalizado de placas. As lonas e sublonas 
cobrem a superfície de filtração da placa, que 
tem pequenos cilindros projetados formando 
canais de drenagem. Uma vez que o pacote 
de filtros está completamente fechado, o 
processo de filtração começa a partir da placa 
de cabeceira, com a bomba de alimentação 
injetando lama nas câmaras das placas do 
filtro. A torta se formará uniformemente em 
toda a superfície de filtração, e estará pronta 
para descarregar uma vez atingido o nível de 
umidade requerido.

Mina de ferro no Brasil 1500x2000 180 placas, espessador vertical e bifang Tortas secas de aplicações de mineração



GARANTIAS 
MATEC:
TORTAS SECAS
A umidade residual média é de 20%, mas 
podemos espremer tortas para obter 7-8% 
de umidade residual.

ÁGUA LIMPA
A água obtida com a desidratação é limpa e 
pronta para ser reutilizada ou descartada 
com segurança.

PLANTAS COMPLETAS
TURNKEY



WATER TREATMENT & WASHOUT SOLUTIONS

O FILTRO PRENSA

O cumprimento das leis ambientais tornou-se 

importante para os proprietários de minas na 

maioria dos países. Tecnologias de ponta foram 

desenvolvidas no campo de tratamento industrial 

de águas residuais e lamas.

A tecnologia Matec cumpre os últimos 

regulamentos ambientais, ao mesmo tempo em 

que maximiza os retornos da planta, através 

de economias e ganhos. Isso é o que os clientes 

pediram. A Matec oferece quatro faixas de 

filtros: ACQUAE, IGNIS, TERRAE, MAGNUM. 

Nossos equipamentos lidam com todos os tipos 

de capacidades e vazões, e são projetadas 

para projetos pesados. Automação, marcas 

renomadas, garantia de 24 meses, HPT e TT2 Fast 

são o que a Matec pode oferecer em comparação 

com nossos concorrentes.

AS CARACTERÍSTICAS DE NOSSOS 

EQUIPAMENTOS SÃO:

Fabricados em monobloco de aço, a partir de 

chapas de alta espessura; Processo de fabricação 

por plasma, laser ou jato de água; Drenagem do 

filtrado através de coletores externos;

Componentes dos principais fabricantes; 

Acessórios em aço inoxidável; Sistema hidráulico 

de alta velocidade e alta pressão

MATEC FORNECE PLANTAS TURNKEY 

COMPLETAS:

• 100% Made in Italy; 

   Com;

• HPT (Tecnologia de Alta Pressão);

• Batedores Gasser;

• Lavagem automática;

• Lonas de fácil substituição;

•  Descarga aberta do filtrado para identificação 

de danos nas lonas;

• PLC com controle e assistência remotos;

• Número variável de placas;

•  Diferentes modelos para a melhor solução 

técnica/econômica.

Personalize o seu sistema de filtração para suas 

necessidades.

HPT TECNOLOGIA DE ALTA 
PRESSÃO PARA A BOMBA 

DE ALIMENTAÇÃO

UP TO 21 BAR

TECHNOLOGY

21BAR

®



AÇO DE ALTA 
ESPESSURA

DESCARGA ABERTA 
DO FILTRADO

UMIDADE < 20%

TT2FAST O SISTEMA DE 
ABERTURA MAIS RÁPIDO

TESTADOS A 10.000 
PSI (700 BAR)

LAVAGEM 
AUTOMÁTICA BATEDORES 

“GASSER”
TECNOLOGIA ALLEN BRADLEY 

E SIEMENS PARA CLP
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WHAT MAKES MATEC THE BEST 
SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

PRESSÃO

MATEC é a única fabricante 100% HPT usando 

pressões de até 21 e 30 BAR

TEMPO DE ABERTURA

O sistema patenteado TT2 reduz os tempos de 

descarga de grandes máquinas de 15/20 minutos 

a menos de 3 minutos

CAPACIDADE

Nós projetamos e construímos plantas para 

processar de 0,5 a 100 m³/h, cada planta é 

automática e personalizada

AUTOMAÇÃO

A MATEC produz apenas plantas 100% 

automáticas e de alta tecnologia

ALTA QUALIDADE

Matec usa apenas as principais marcas: Siemens 

e Allen Bradley para componentes elétricos, 

Bosch Rexroth para componentes mecânicos 

e bombas de alimentação 100% fabricadas na 

Itália

GARANTIA E ASSISTÊNCIA

A MATEC conta com um escritório técnico 

com 5 engenheiros dedicados ao projeto e 

fornecimento de diferentes plataformas, 1 

engenheiro dedicado durante a instalação, 10 

técnicos para montagem e comissionamento de 

plantas, e para a assistência pós-venda dentro 

de 24/48 horas

PLACAS DE 400x400mm A 2500x2600mm

DE 3 A 220 PLACAS

MAIS 150 TPH

Magnum 2000x2000 com 4 cilindros
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As águas residuais do beneficiamento mineral são coletadas no tanque de recebimento 

de lama 1 A bomba submersível envia a lama ao espessador vertical do cone profundo 3 

O floculante preparado pelo Bifloc 2 c é injetado na tubulação de lama,antes de entrar 

no espessador vertical,  3 no qual ocorre o processo de decantação. A água purificada 

transborda do topo do espessador 3 e termina no tanque de coleta de água limpa 4. A 

lama espessa é enviada para o tanque homogeneizador Bifang. 5 O filtro prensa 7 fecha e 

a bomba HPT 6 envia a lama para dentro. O New TT2 Fast abre o filtro prensa 7 em seções 

(para máquinas com mais de 50 placas) e as tortas secas são descarregadas.

LEGENDA DA PLANTA
1. Tanque de Recebimento de Lama

2. Estação de Floculantes Bifloc

3. Espessador de Cone Profundo

4. Tanque de Água Limpa

5. Tanque Homogeneizador Bifang

6. Bomba HPT

7. Filtro Prensa TT2 Fast









Via Aurelia Ovest, 383 - 54100 Massa (MS) Italy
tel. +39.0585.831034 - Fax +39.0585.835598 
info@matecitalia.com - www.matecitalia.comWORLD OF FILTRATION
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RECYCLING AND SOIL WASHING
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DIVISION

20
years experience

120
dealers around the world

100
employees worldwide

6
factories worldwide

F n
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