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HOMODÈS  
Homogeneizador 
TRITURAÇÃO



WWW.VERDES.COM.BR HOMODÈS2 3

Os  Homogeneizadores 
Verdés podem ser aplicados 

nas indústrias de vários 
segmentos: cerâmica estrutural, 
mineração, cosméticos entre 
outros.

Para trituração primária e 
secundária, intensa mistura 
e amassamento, bem como 
filtrar impurezas como raízes 
de materiais secos ou semi-
úmidos até 20% com dureza 
até 3 Mohs.

Tamanho de entrada de 
entrada do material é de 
100 mm reduzindo para 
sua granulometria de saída 
conforme grelhas de acordo 
com as caracteristicas do 
material e produção requerida.

Funcionamento

Vantagens

As pás do rotor são equipadas 
com suplementos fabricados de 

material antidesgaste com uma alta 
porcentagem de cromo. As grelhas 
podem ser fabricadas em chapas 
de aço com resistência ao desgaste 
ou podem ser fabricadas em liga 
especial com maior resistência ao 
desgaste.

–  Os suplementos são ajustáveis 
para controlar a separação com 
as grelhas. 

–  Esses suplementos também são 
reversíveis para compensar o 
desgaste. 

–  Todo o conjunto, motor, redutor e 
câmara de britagem, é montado 
em uma estrutura robusta de 
perfis em aço laminado.

–  A alimentação pode ser efetuada 
com aglomerados, resíduos de 
filtros prensa com dimensões 
adequadas para a boca de 
alimentação.

–  Pode ser alimentado tanto com 
matérias-primas minerais, argilas, 
atapulgita, bentonitas, sepiolitas, 
gesso etc. e subprodutos e / ou 
resíduos: borra de óleo, de carvão, 
borra de polpa de papel, rejeitos 
da indústria alimentícia e de 
mineração entre outras.

O rotor (calculado com um programa 
de elementos finitos) é especialmente 
projetado para evitar que o material, 
normalmente com alto índice de 
umidade e plasticidade, se acumule 
provocando um excessivo consumo 
elétrico, bem como flutuações 
na produção do material a ser 
processado.

HOMODÈS  
Homogeneizador

Caracteristicas técnicas

Os Homogeneizadores Verdés 
realizam o trabalho de trituração, 

mistura e homogeneização de 
matérias-primas e aditivos úmidos 
ou semi-úmidos.  

A alimentação dos materiais se 
inicia pela boca de entrada que 
por meio de pás de introdução que 
direcionam o material a câmara de 
homogeneização e umedecido se 
necessário, triturado, misturado e 
extrudado através das pás do rotor, 
que na forma de cunhas, forçam o 
material a passar pelas grelhas. 

Este rotor gira e arrasta o 
material produzindo o efeito de 
homogeneização conforme indicado 
no esquema indicado acima.

O produto resultante serão pellets 
com comprimento dependendo das 
caracteristicas da matéria-prima.

Densidade do material considerada:  1,3 t/m3 

Dureza máxima do material a processar: 4 Mohs 

Granulometria máxima de entrada: 500 a 600 mm 

As produções podem sofrer alterações provenientes 
de granulometrias superiores a indicada

1 Chassis metálico: De fácil adaptação em diversas instalações

2 Câmara de homogeneização: Composta de um bastidor partido horizontalmente e revestimentos resistentes 
ao desgaste.

3 Rotor: E equipado com duas pás de amassamento com regulagem para compensar o desgaste e com 
raspadeiras que impossibilitam que materiais fiquem aderidos nas paredes internas.

4 Grelha: De material resistente ao desgaste são fixadas em suportes articulados de fácil acesso para limpeza 
e substitução.

5 Raspadeiras: Realizam a limpeza efetiva das paredes laterais internas, sendo possível ajustá-las para obter 
un melhor rendimento.

6 Acionamento do rotor: Efetuado mediante motor elétrico, acoplado por correias as polias da maquina.  
O redutor é separado do corpo da maquina para isolar os esforços fletores.

Opcionalmente o acionamento também pode ser fornecido mediante redutores planetários.

7 Acionamento de pás de introdução: Efetuado com acionamento independente mediante motorredutor 
acoplado direto ao eixo pás.
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1 Chassi metálico
2 Câmara de homogeneizaçao
3 Rotor
4 Grelhas
5 Raspadeiras
6 Acionamentos

Modelo 302 303

Dimensões  rotor ( Ø x comprimento)  mm 800 / 800 1.100 / 1.300

Pôtencia pás de introdução  CV 7,5 10

Potência rotor  CV 75 100 - 150

Produção  t/h 18 - 32 30 - 65

Manutenção

Na concepção deste equipamento, 
foi dada especial importância, 

entre outras caracteristicas, à sua 
robustez, ao seu consumo de energia 
relativamente baixo e à sua facilidade 
de limpeza e manutenção. Por ele,

– Os biombos são montados em 
montantes rebatíveis para facilitar 
a sua limpeza (função de filtro de 
impurezas) ou a sua substituição 
quando o desgaste o exigir.

– Fácil abertura manual destes 
montantes. Opcionalmente, 
eles podem ser ativados 
automaticamente por meio de 
cilindros hidráulicos.

– Os insertos reversíveis feitos de 
material antidesgaste montados 
no eixo do rotor são fácilmente 
ajustáveis   e removíveis.
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Quem é Verdés

Desde 1908 na Europa. 
Desde 1974 no Brasil.

A experiência Verdés desenvolvida por 
mais de 100 anos é uma garantia de 
qualidade, confiabilidade e soluções 
ideais para os clientes.

O profundo conhecimento das 
maquinas projetadas, aperfeiçoadas 
e construídas em Verdés, é a chave 
para compor a solução de engenharia 
mais adequada para o processo.

Ninguém pode nos dizer algo 
novo sobre maquinas ou soluções 
modernas para britagem, trituração, 
moagem, mistura ou extrusão 
que ainda não conheçamos. Está 
em nossos genes e conhecemos 
perfeitamente todas as soluções.

planta piloto  l  desenho fabricação  l  montagem  l  treinamento de operadores  
posta em marcha  l  peças reposição  l  assistencia técnica  l  modernização

Serviços ao cliente

EMPRESA

A Verdés fabrica a 
mais completa linha 

de maquinas para 
preparação de minerais 

da América Latina 
e projeta as mais 

otimizadas soluções de 
engenharia.  

PEÇAS ORIGINAIS

Peças originais: As 
maquinas Verdés 

merecem peças de 
reposição originais 
de alta qualidade e 
fabricação própria. 

Nosso armazém sempre 
à sua disposição.

GARANTIA

As maquinas e 
instalações Verdés têm 

garantia de 6 meses 
a partir da nota fiscal. 
Vocé pode contratar 

uma garantia  
estendida por  

2 anos.

SOLUÇOES

Quer aumentar 
sua produçao e/ou 

qualidade e reduzir o 
custo da energia? Tem 
perdas de produçao? 

Tem paradas de 
maquina ou trincas ? 

Temos a Soluçao.

ASSISTANCE

A través do Assistance, 
os clientes dispõem  
de uma completa 
gama de serviços. 

Você é o nosso 
bem mais valioso, 
queremos cuidar  
de sua instalação.

PROVAS  
INDUSTRIAIS

Planta Piloto + Ensaios 
Industriales a sua 

disposiçao no Centro 
de Desenvolvimento de 
Tecnologia Felipe Verdés  
Um teste industrial vale 
mais que mil palavras. 


