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combinados em laboratório
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2 3

Centaurus™ 

Unidade combinada 
de moinho e prensa

A única solução 
automatizada combinada 
capaz de moer e prensar, 
ou de apenas moer ou 
prensar.

O processo de preparação 
de amostras
completamente automático 
começa
•  O material da amostra é transferido 

para o sistema de alimentação.

•  Uma fração da amostra é inserida no 
moinho e moída como amostra para 
lavagem (limpeza ou amostra cega). 

•  O material da amostra para lavagem é 
descartado

•  A quantidade da amostra é 
volumetricamente dosada por um 
recipiente patenteado para amostras 
de dois volumes.

•  As pastilhas promovedoras para 
moagem são distribuídas

• A amostra é moída

•  A porção de amostra moída é 
transferida para um anel de aço.

•  A amostra é prensada no anel de aço 
por uma unidade de pressão pneumo-
hidráulica. 

•  O excesso de pó é removido da 
superfície das amostras do anel de aço

•  Opcionalmente, a amostra pode ser 
verificada a vácuo para garantir a 
preparação correta.

•  Dependendo da configuração, a 
pastilha prensada é encaminhada para 
a parte frontal ou lateral da máquina.

•  Após a análise, o anel de aço é 
devolvido para a limpeza e reciclagem  
automática.

Após todas as etapas operacionais, as 
superfícies de todos os componentes 
internos que estiveram em contato com 
o material de amostra são limpas por 
uma combinação de ar comprimido e 
sucção (desempoeiramento). 

Isto significa um nível mínimo de 
transferência de uma amostra para 
outra. O design básico e flexível permite 
tanto o funcionamento quanto as 
diversas maneiras de integração de 
automação, sem a necessidade de 
recursos adicionais.

Integrado com  
QCX/RoboLab
Na linha de frente do processamento 
completamente automatizado de 
amostras QCX/RoboLab, o moinho 
Centaurus desempenha o papel 
principal na preparação de amostras. 

Ao chegar à estação de recebimento 
automático e ser preenchido com os 
recipientes, o robô transfere a amostra 
para o Centaurus onde o ciclo 
completamente automático de 
preparação de amostras começa. 

A partir da posição de saída, a pastilha 
prensada é colocada sobre a correia que 
leva até a máquina de raio X.

Aplicação
A máquina para preparação automática 
de amostras Centaurus da FLSmidth 
combina as funções de moagem e 
prensa em laboratório em uma unidade 
compacta e fácil de operar.

A máquina é composta por um moinho 
triturador de finos automático e por 
uma prensa de pastilhas automática. Os 
componentes para essas duas 
funcionalidades principais são 
integrados em um gabinete compacto e 
ergonomicamente projetada ocupando 
uma área de apenas 1m2. 

O Centaurus completamente 
automático produz pastilhas de teste de 

pó prensado a partir de materiais 
granulares, como farinha crua, 
clínquer, cimento, minérios, escória e 
amostras de exploração de minas 
para análise XRF e DRX. Os sistemas 
de controle de qualidade 
automatizados ajudam a melhorar a 
qualidade do produto nos processos 
industriais. A FLSmidth levou a 
qualidade do produto a outro nível 
com a exclusiva máquina para 
preparação de amostras Centaurus. 
Funcionalidade
O Centaurus abriga um dispositivo de 
dosagem de amostras, um moinho 
triturador de finos automático e uma 
prensa de pastilhas automática em 
uma unidade à prova de som de 1m2. 
Ele se ajusta perfeitamente em 
configurações novas ou existentes de 
laboratórios de produção. 

Projetado para funcionar como um 
sistema independente ou para ser 
integrado a sistemas lineares ou com 

automação robotizada, como o sistema 
QCX/RoboLab® da FLSmidth, o 
Centaurus oferece suporte à 
alimentação automática de amostras 
diretamente para qualquer analisador 
por raio X.
O que torna o Centaurus único é a sua 
capacidade de moer materiais de 
amostra sem prensá-los, ou prensar 
esses materiais sem moê-los. 

O recurso "apenas moagem" é uma 
funcionalidade padrão, o recurso 
"apenas prensagem" é uma opção 
disponível. Antes do estágio de moagem 
ou prensagem, o tipo de material da 
amostra é identificado pelo terminal do 
operador, ou através da interface de um 
sistema supervisório de controle de 
qualidade como o sistema QCX®. 

Em seguida, o método de preparo e os 
parâmetros associados são selecionados 
e o processo de preparação de amostras 
completamente automático começa.
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Temperatura do Material de Amostra
Material de amostras

Diversos minerais, minérios, cimentos, matérias-primas, produtos 
químicos finos, etc.

Quantidade da amostra 6-18 cm3 (outras mediante solicitação)

Tamanho do grão < 100 µ

Desempenho  

Programas de processamento 100

Tempo de aumento da força de pressão 0-120 s

Tempo de manutenção da força de pressão 0-120 seg.

Tempo de redução da força de pressão 0-120 s

Força de pressão 70-200 kN

Anéis de aço padrão 51,5x35x8,6 mm / 40 x 35 x 14 mm / 40 x 32 x 14 mm

Outros dados  

Fonte de alimentação 3*380-440V, 50-60Hz, 16A, 2kW, 3L+PE

Classe de isolamento B

Conformidade CE (outras mediante solicitação)

Peso 1250 kg

Dimensões 1000 x1000 x 1638 mm

Opções  

Kit básico 51,5x35x8,6 2437411000

Kit básico 40x35x14 2437412000

Kit 40x32x14 2437413000

Sistema de refrigeração a ar forçado 2437414000

Sistema de refrigeração a água 2437415000

Dispositivo de teste das pastilhas e de limpeza do anel 2437416000

Estrutura para piso duplo 2437417000

Padrão UL 2437418000

Dosagem do segundo aditivo de moagem 2437419000

Câmara interna de 5 anéis 2437420000

Limpeza com outras mídias 2437421000

Bypass do moinho (Apenas prensa) 2437422000

Bypass de pressão 2437423000

Câmara externa de 20 recipientes/anéis 2437427000

Interface de automação 2437426000

Dados Técnicos

Recursos
•  Tecnologia de ponta aplicada 

combinada com componentes 
comprovados.

•  Opções de funcionamento: moinho e 
prensa, ou apenas moinho ou prensa.

•  Sistemas de automação independente 
ou de integração.

•  Alimentação das amostras por 
operador, robô ou disposição linear.

•  Opção de 3 sistemas de refrigeração 
diferentes (sem refrigeração, ar 
forçado e refrigeração a água).

•  Design compacto e ergonômico

•  Caixa à prova de som de material 
isolante nas superfícies internas.

•  Nível de vibração muito baixo.

•  Indicação visual do status do 
dispositivo com monitoramento 
operacional.

•  Painel de controle touch screen 
simples de usar para as operações, 
incluindo início manual.

•  Interface TCP/IP para controle remoto 
por um computador supervisório.

•  Alarmes embutidos e configurações 
dos parâmetros protegidas por senha.

Benefícios
•  Resistente ao tempo com base no 

design modular que permite uma 
solução personalizada e futuras 
atualizações.

•  Menos espaço em laboratório 
combinado com a flexibilidade 
completa de duas máquinas em uma.

•  Apenas dois lados devem ser 
acessíveis para fins de manutenção, o 
que possibilita que o Centaurus seja 
posicionado em uma grande variação 
de configurações. No caso de 
manutenção, todos os quatro lados 
são acessíveis.

•  Mais capacidade em laboratório 
disponível devido aos ciclos de 
preparação completamente 
automática (câmara de entrada/saída).

•  A operação paralela manual e 
automática é possível. Em decorrência 
da divisão entre o operador e a 
automação lateral, não haverá 
interrupção do círculo do robô devido 
à operação manual unicamente da 
parte frontal.

•  Elevação da barra em segurança 
– separação clara entre operador e 
automação.

•  Saúde e segurança para o operador, já 
que não há necessidade do manuseio 
de ferramentas pesadas de moagem, 
pois todas as peças internas são 
limpas automaticamente

•  Um maior número de amostras 
significa mais efetividade na 
preparação de amostras.

•  Limpeza com outros meios (areia) 
possíveis a fim de obter um melhor 
resultado de limpeza para reduzir as 
contaminações cruzadas entre duas 
amostras.

•  Redução dos custos com pessoal em 
função da operação completamente 
automática.
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Lado da Automação

Lado do 
Operador

IMH touch screen

Entrada/saída de amostras

Alimentação do anel de 
entrada e de saída

Alimentação do recipiente de entrada e de saída

Por operador, robô 
ou disposição linear...

Entrada/saída das amostras 
realizada pelo operador, 
robô ou disposição linear.

Sistemas de automação 
independente ou 
integrado.

O lado da automação do moinho e prensa Centaurus

Na utilização independente, o 
operador introduz uma amostra em 
um recipiente utilizando uma cinta 
transportadora do lado do operador 
no painel HMI. Quando esse ciclo 
automático é finalizado, o anel é 
descarregado na posição de saída, 
pronto para transferir para o 
analisador. Durante a utilização do 
Centaurus em uma configuração 
linear, a amostra é introduzida em um 
recipiente da correia. O anel de 
pressão é transferido para o raio X 
através de uma correia. 

O moinho e prensa Centaurus oferece 
uma ampla variedade de opções para 
se adequar até mesmo às exigências 
muitos especiais dos clientes. Começa 
com a câmara de entrada para 
recipientes de amostra que não só 
acomoda 20 recipientes, como 
também o sistema completo de 
manuseio para despejo da amostra na 
entrada de dosagem. 

Seguindo o fluxo da amostra pela 
máquina, um invólucro de moagem 
refrigerado mantém a temperatura 
em um determinado nível.

O design do moinho e prensa 
Centaurus possui uma separação clara 
do lado do operador e da automação, 
permitindo o acesso seguro do 
operador à máquina a qualquer 
momento.

Quando a funcionalidade "apenas 
moagem" é necessária, a prensa pode 
ser ignorada. Uma verificação de 
integridade da pastilha detecta 
fissuras na pastilha prensada. No lado 
da saída há uma grande quantidade 
de combinações com diferentes tipos 
de correias e dispositivos de manuseio 
disponíveis, como corda e correias 
transportadoras, câmaras de anéis e 
dispositivos de arremesso com opções 
integradas.
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