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6. Redes de Poliuretano
 6.1. Poliuretano de tensão:
  Redes de tensão
	 	 Poliuflex®
	 	 TN	Flex®
  TN-DK
  Tipos de tensão
 6.2. Sistemas modulares:
	 	 TN®
  Indalo
  Misto
  Três Pontes
  Varetas
  Pinos
  Parafusos
  Auto-sustentados
  Cascata
  Com inserções de cerâmica
 6.3. Sistema TN-LW
  Sistema TN-BIN
 6.4. Escorredores
 6.5. Tabelas e cálculos para a crivagem
 6.6. Tipos de luz da malha

Superfícies 
Crivantes 
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Os elastómeros de poliuretano, pelo seu comportamento anti 
abrasivo e grande elasticidade, são muito utilizados para a 
classificação de todo o tipo de materiais, tanto por via seca 
como húmida.
Podem ser formulados com diferentes durezas, em função 
do tipo de trabalho a que se destinam.

Características 
• Máxima duração, quando se compara com os restantes 

materiais.
• Custo de manutenção mínimo.
• Instalação fácil.
• Baixa obstrução (perfurações cónicas).

Características mecânicas do PU TN:

A = Luz da malha (quadrada e rectangular).

H = Espessura total

h = Espessura de crivagem

As espessuras dependem da luz da malha solicitada e da carga de trabalho.

Gama de durezas possíveis: 45º - 90º Shore A

Redes de Poliuretano

A 

H 
Conicidade

h

6

Dureza Shore A: 55º 60º 65º 70º 75º 80º 85º 90º

Resistência à Tracção DIN 53504-Mpa 31 37 43 54 56 56 57 56

Alongamento à ruptura DIN 53504-% 615 550 530 520 520 520 515 515

Resistência ao rasgamento sem perfurações ISO 43-1-KN/m 37 48 61 73 80 92 105 120

Resistência ao rasgamento com perfurações ISO 43-1-KN/m 21 22 24 25 27 30 41 53

Resiliência DIN 53512-% 65 63 59 55 54 53 49 46

Desgaste por Abrasão ISO 4649-1-mm3 40 40 40 40 40 45 45 45

Resistência à Compressão ISO 815-1-% 46 44 41 39 38 25 25 25

Densidade 1,20 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,22 1,22
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6.1

Poliuretano flexível
Para se evitar a acumulação dos materiais crivados, são fa-
bricadas com duas durezas, sendo a face de trabalho de alta 
flexibilidade.

Características 
Tendo em vista conseguir fazer com que a malha de poliure-
tano tenha a rigidez suficiente para ser montada nas gavetas 
dos crivos, estas redes têm interiormente uma estrutura de 
cabos de aço rigidamente fixados sobre as cantoneiras de 
chapa dobradas, que desempenham a função de tensão.

Redes de Poliuretano de tensão
Rede Tensão PU

Poliuretano standard monocamada 
(dureza única)
Em função do trabalho a que se vai submeter a malha, esta 
terá uma única dureza.

Poliuretano bishore 
(duas durezas)
Para suportar a abrasão na sua face de trabalho e o esforço me-
cânico na sua base, são fabricadas com dois tipos de dureza.

Perfil de Borracha

21 Painel de PUTelha de Tensão

3

1

2 3
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6.1

Redes de tensão transversal
Interiormente reforçadas com cabos metálicos entre as 
unhas de tensão. Os cabos são esticados no sentido trans-
versal ao fluxo do material a crivar.

Tipo 1 Tipo 2

Redes de tensão longitudinal
Interiormente reforçadas com cabos metálicos entre as 
unhas de tensão, os cabos são esticados na direcção do flu-
xo do material a crivar.

Tipos de tensão

Tensão transversal Amarração central

Tensão longitudinal
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6.1

Propiedades
Têm uma elevada superfície de crivagem, semelhante às re-
des metálicas, no entantos a sua duração face ao desgaste 
por abrasão é muito superior.

Montagem
A substituição da malha metálica pela Poliuflex® não requer 
qualquer transformação no crivo; não obstante, convém que 
se tenham em conta certos requisitos:
• Cada painel de Malha Poliuflex® deve ser esticado por te-

lhas independentes.
• A Malha Poliuflex® deve-se apoiar em todos as estruturas 

do crivo, revestidas com os respectivos perfis de borra-
cha, existindo na malha tramas cegas coincidentes com 
os apoios do crivo.

• A tensão exercida pelas telhas é semelhante à de qual-
quer malha metálica, procurando fazer com que as do-
bras laterais da Malha Poliuflex® não toquem, em caso 
nenhum, nas paredes interiores da gaveta do crivo.

• Caso a Malha Poliuflex® necessite de amarração central, 
não se cortarão, nunca, os cabos de tensão da malha.

Manutenção
Em função da produção e das horas de trabalho, recomen-
da-se que se verifique periodicamente a correcta tensão da 
Malha Poliuflex®. Para tal, é conveniente que se reapertem os 
parafusos das Telhas de Tensão com uma frequência relativa.

Em caso de aderência de agregados finos ou sujidade à Ma-
lha Poliuflex®, deve-se evitar a limpeza da mesma com ele-
mentos metálicos ou cortantes. Devem-se utilizar braços de 
descolmatagem. (Veja a pág. 120)
Obtém-se um resultado positivo quando se deixa o crivo a 
trabalhar durante algum tempo em vazio quando se montam 
as redes pela primeira vez.

Gama de fabrico
Luz da 

malha AxA a b c Sup.
Útil

15 8 6,5 5 56,3%
16 8,5 7 6 52,9%
17 8,5 7 6 54,6%
18 8,5 7 6 56,3%
20 9 7,5 6 59,2%
22 9 7,5 6 61,7%
23 10 8 7 58,8%
24 10 8 7 59,9%
25 10 8 7 61,0%
- - - - -

Luz da 
malha AxA a b c Sup.

Útil
5 5 4 3,2 37,2%
6 6 4,5 3,5 39,9%
7 6 4,5 3,6 43,6%
8 6,5 5 4,3 42,3%
9 6,5 5 4 47,9%
10 6,5 5 4 51,0%
11 7 5,5 4 53,8%
12 7,5 6 5 49,8%
13 7,5 6 5 52,2%
14 8 6,5 5 54,3%

Rede de Poliuretano de tensão
Poliuflex®

Malha Poliuflex® luz da malha 9 fio 4 m/m depois de 1150 horas a crivar por via húmida 
material de quartzito com 97% de SiO2

* Para outras luz da malha, consulte-nos.

a b

c
c

A

A
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6.1

Malha de Poliuretano de tensão
TN Flex®
Características 
Existem diferentes sistemas de classificação que, utilizam 
o poliuretano como material resistente à abrasão dos mate-
riais classificados, dispõem de técnicas concebidas para evi-
tar que estes materiais colmatem a malha, umas vezes por 
acumulação das partículas nos orifícios de passagem, outras 
vezes pela aderência dos agregados finos aos mesmos, e na 
maioria dos casos pelas duas circunstâncias.

Todos os sistemas se baseiam na tentativa de facilitar a pas-
sagem do material a crivar, alta percentagem de superfície 
de crivagem e durabilidade; a primeira consegue-se com a 
flexibilidade de determinado tipo de poliuretano com núcleo 
de cabo de aço; a segunda mediante a distribuição dos seus 
orifícios com conicidade adequada e a última com a utiliza-
ção do poliuretano.

O departamento técnico, juntamente com o departamento de 
I+D+i da NUBA Screening Media, tendo em vista avançar na 
área dos novos produtos relacionados com a classificação 
de agregados, concebeu e experimentou o novo produto TN 
Flex® que representa um grande avanço na área da classifi-
cação cada vez mais exigente.

A novidade do produto TN Flex®, fabricado pela NUBA Scree-
ning Media, consiste na forma geométrica das aberturas que 
devem classificar os materiais. Até agora a forma quadrada 
era a forma de obtenção do corte mais correcto e, sem mo-
dificar este princípio, o que o TN Flex® faz é interromper um 
dos lados do quadrado, aumentando a vibração em todo o 
perímetro do mesmo, o que elimina uma alta percentagem 
de acumulação de partículas e facilita a passagem das mes-
mas.

Neste novo produto, tem-se em consideração a necessidade 
de se evitar a deformação da forma quadrada da abertura, 
pelo que a tensão dos cabos é exercida em sentido transver-
sal ao lado interrompido do quadrado.

Tipos de tensão Poliuflex® e TN Flex®

Gama de fabrico
Luz da 

malha AxA a b c Sup.
Útil

7 6,5 3,68 3,7 47,1%
8 7,0 3,73 3,7 51,5%

Luz da 
malha AxA a b c Sup.

Útil
5 5,5 3 3,0 40,9%
6 6,5 3,5 3,5 43,9%

* Para outras luz da malha, consulte-nos.

Dobragem transversal Dobragem AZDobragem longitudinal 25 Dobragem longitudinal 50

a b
c

c

A

A
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Propiedades
A malha de poliuretano de tensão TN-DK é uma malha que 
combina a alta resistência à abrasão do poliuretano TN com 
um material adicional que proporciona resistência à tensão, 
permitindo desta forma a consecução de um painel com uma 
grande superfície útil, resistente à abrasão, extremamente 
flexível, evitando a acumulação e o cegamento da mesma. É 
fabricada a pedido do cliente em qualquer tamanho, para ser 
utilizada em qualquer máquina e em luz da malha extra finas 
a partir de 300 mícrones.

Vista face inferior

Vista face superior

Rede de Poliuretano de tensão
TN-DK

6.1
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TN

Indalo

Misto

Três Pontes

Varetas

Pinos

Parafusos

Com inserções
de cerâmica

Auto-sustentados

Cascata

Sistemas Modulares de Poliuretano

6.2

* Para outros tipos de sistemas, consulte-nos.
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6.2

Sistemas Modulares de Poliuretano
Para se substituírem nas máquinas unicamente as superfí-
cies ou zonas de crivagem deterioradas pelo uso, dividem-se 
as superfícies totais em módulos.

A fixação destes módulos às armações dos crivos, deve ser 
feita através de suportes adequados para o acoplamento 
correcto dos módulos.

O tipo de suporte mais utilizado é o perfil metálico ranhurado 

com as dimensões de 40x40 ou 40x80. (veja a Fig. 5 pág. 
direita)

A NUBA Screening Media, no seu sistema modular paten-
teado, dispõe destes perfis ranhurados e utiliza-os como su-
porte.

Os sistemas modulares têm nas paredes interiores da ga-
veta do crivo molduras de fixação e cunhas de bloqueio, à 
excepção de alguns auto-sustentados.

Sistema Modular de Poliuretano
TN®

Características 

• O Sistema Modular TN® é totalmente plano, sem obstá-
culos que retenham os materiais finos, e adapta-se aos 
conhecidos perfis ranhurados.

• Foi concebido para ser acoplado a qualquer tipo de má-
quina, tanto de crivagem como de escorrimento.

• A fixação entre módulos é efectuada mediante cunhas 
de borracha e oferece uma segurança total, aumentando 
com a pressão dos materiais a classificar. Não obstante, 
a substituição e a extracção de qualquer módulo é muito 
fácil.

• O Sistema Modular TN® com módulo divisor foi concebi-
do para se obter, sobre o mesmo piso, dois tamanhos de 
classificação.

1 2

7
8

Sistema Modular TN®6

Módulo de fixação lateral

Cunha de fixação lateral

1

2

Módulo TN Lateral

Módulo TN Central

7

8

Cunha de fixação módulos

Perfil ranhurado

6

5

5

Sistema Modular TN® com módulo divisor

Módulo TN central
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4

1

1

Módulo TN lateral

Cunha de fixação lateralCunha de fixação módulos

2 Módulo TN central 3 Módulo TN com módulo divisor

4 Módulo com deflectores

6

6

8

7

Perfil ranhurado (40x40)5 Perfil ranhurado (40x80)5

2

Módulo de fixação lateral7

35

8

x = 40
z = 13,8
e = 5
Peso = 4,7 Kg/m

1000

200

1000

Largura interior de gaveta = A

a a300 300

1000

e

a-5 300

x

x

z

e

x = 40
y = 80
z = 13,8
e = 5
Peso = 7,8 Kg/m

x

z

ey

6.2
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Características
A superfície de crivagem é de poliuretano e totalmente pla-
na, e acopla-se aos suportes ranhurados mediante um perfil 
indalo de poliuretano (1) ou com a forma do perfil indalo in-
corporado no módulo de poliuretano (2).

Características
Quando se pretende classificar com redes metálicas utilizan-
do os suportes ranhurados, este sistema dispõe de dois per-
fis de poliuretano que fixam os módulos de malha metálica 
em cada um dos suportes ranhurados.

Sistema Modular de Poliuretano
Indalo

Sistema Modular de Poliuretano
Misto

6.2

Sistema Indalo 2

Sistema Indalo 1

Perfil Indalo sem protecção

Fixação moldura 
lateral 1

Fixação moldura 
lateral 2

Perfil Indalo com protecção
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6.2

Características
Neste sistema, os painéis de poliuretano são fixados aos 
suportes ranhurados mediante um perfil de poliuretano equi-
pado com 3 pontes metálicas utilizadas para a fixação dos 
painéis mediante cunhas.

Sistema Modular de Poliuretano
Três Pontes

Características
A fixação dos painéis modulares de poliuretano é unicamen-
te efectuada mediante a pressão destes, que são equipados 
com canais circulares sobre varetas soldadas na armação de 
suporte do crivo.

Sistema Modular de Poliuretano
Varetas
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6.2

Parafusos
Neste sistema modular, a fixação dos painéis de poliuretano 
é efectuada mediante parafusos sobre a armação do crivo, 
tendo os painéis modulares semicírculos para a passagem e 
o alojamento das cabeças dos parafusos. Sistema Modular 
de Poliuretano.

Características
A fixação destes painéis modulares é efectuada sobre cha-
pas que são soldadas sobre a armação do crivo. Estas cha-
pas têm uma série de furos equidistantes, onde se alojam os 
pinos laterais dos painéis de poliuretano.

Sistema Modular de Poliuretano
Tornillos

Sistema Modular de Poliuretano
Pinos



NUBA Screening Media  ·  desde 1968

73

6.2

Características
Sobre um perfil angular com cabeça circular montam-se os 
painéis modulares em forma de cascata.

Sistema Modular de Poliuretano
Cascata

Características
Os painéis de poliuretano auto-sustentados não dispõem de 
nenhum sistema especial de fixação. Esta é efectuada me-
diante parafusos na armação do crivo.

Sistema Modular de Poliuretano
Auto-sustentado
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6.2

Características

Peças de poliuretanos com inserções de cerâmicas para di-
ferentes tipos de dispositivos de fixação modular.

Usado para aumentar a vida útil das linhas de produção.

Recomendada em áreas de alto impacto (primário, zonas 
de descarga, grande produção, assim como com materiais 
abrasivos)

Sistema Modular de Poliuretano
Com inserções de cerâmica
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6.3

Características
Fabricados em Poliuretano com a dureza de 70º Shore com 
espessuras entre 3 e 5 mm, fixados lateralmente sobre um 
sistema excêntrico que permite que o material a crivar seja 
sacudido, aumentando-se com isso a eficácia da crivagem e 
a eliminação da colmatação.

Características
Fabricados em Poliuretano com uma dureza média de 65º a 
80º Shore, dispõem de um sistema modular de fixação sobre 
perfil metálico com cunha de fixação.

Sistema de Poliuretano
TN-LW

Sistema de Poliuretano
TN-BIN
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6.4

As areias e os minerais provenientes das classificações por 
via húmida são tratados nos escorredores vibratórios para 
o escorrimento correcto e posterior eliminação de argilas, 
fillers, etc.

As redes para o escorrimento são de PU de forma modular, 
de manutenção nula e alta resistência à abrasão.

A configuração dos módulos é efectuada com passos de luz 
da malha entre 0,2x11 - 0,3x16 - 0,4x11 - 0,5x16 - 0,6x11 y 
0,8x16 mm.

Escorredores

Paves
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Tabelas e cálculos aproximados para a crivagem
Tabela de cortes e redes para superfícies de crivagem de poliuretano:

Corte  = Malha (mm) x X (%)
100

Malha  = Corte (mm) x 100
x (%)

Averiguar o corte de uma malha
Tomar a malha sobre o eixo Y (luz da malha), seguir a hori-
zontal até à curva e tomar a % sobre o eixo X (coeficiente).

LU
Z 

D
A 

M
AL

H
A

LU
Z 

D
A 

M
AL

H
A

COEFICIENTE COEFICIENTE

Material natural

Averiguar a malha para um corte 
Tomar o corte sobre o eixo Y (luz da malha), seguir a hori-
zontal até à curva e tomar a % sobre o eixo X (coeficiente).

Material triturado

6.5
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(*) Exclusivamente no sistema modular INDALO.

         Luz da malha disponíveis para escorredores

Quadradas Retangulares

Luz da malha Poliuretano de Tensão e Modular

Luz da
malha

Espessura
Crivagem

Espessura
total Tensão

Espessura total
Modular

2,50 7 25 30
2,80 7 25 30
3,20 7 25 30
4,00 7 25 30
4,50 8 25 30
5,00 9 25 30
5,50 8 25 30
6,20 9 25 30
6,50 9 25 30
7,30 9 25 30
7,50 9 25 30
8,00 9 25 30
9,50 10 25 30
10,00 11 25 30
11,50 12 25 30
12,50 13 25 30
13,00 13 25 30
14,00 13 25 30
15,00 15 25 30
16,50 16 25 30
17,50 15 25 30
18,50 15 25 30
20,00 18 30 30
22,00 18 30 30
23,00 18 30 30
24,00 24 30 30
25,00 24 30 30
25,90 22 30 30
27,00 24 30 30
28,00 21 30 30
30,00 24 30 30
32,00 21 30 30
35,00 28 35 35
37,00 28 35 35
40,00 27 35 35
42,50 28 35 35
45,00 28 35 35
50,00 37 40 40*
55,00 40 40 40*
60,00 40 40 40*
65,00 40 40 40*
70,00 40 40 40*
75,00 40 40 40*
80,00 45 45 45*
85,00 45 45 45*
90,00 45 45 45*
95,00 45 45 45*
100,00 35 35 35
120,00 40 40 45*

Luz da
malha

Espessura
Crivagem

Espessura
total Tensão

Espessura total
Modular

0,20x11,00 8 30 30
0,30x16,00 7 30 30
0,40x11,00 8 30 30
0,50x16,00 7 30 30
0,60x11,00 8 30 30
0,80x16,00 7 30 30
1,00x11,00 8 25 30
1,20x11,00 8 27 30
1,50x11,00 8 25 30
1,50x20,00 8 25 30
1,50x25,00 8 25 30
2,00x20,00 8 25 30
2,50x20,00 8 25 30
3,00x20,00 8 25 30
4,00x20,00 12 25 30
4,50x20,00 8 35 30
5,00x20,00 8 25 30
6,00x20,00 12 25 30
8,00x20,00 12 25 30

6.6


