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BELZONA RECUPERA BASE DO 
MARTELETE ROMPEDOR DA BRITAGEM 
PRIMÁRIA

CLIENTE
Mina, Carajás, Brasil

DATA DE APLICAÇÃO
Julho, 2007

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO
Os chumbadores da base do martelete cisalharam, provocando o 
desprendimento e queda do martelete na moega da britagem primária.

PROBLEMA
Após o redimensionamento dos chumbadores, a empresa necessitava 
de um produto com excelente resistência mecânica, à vibração e com 
alta aderência a substratos metálicos e concreto, garantindo a fixação 
dos novos chumbadores.

PRODUTOS
Belzona 4111 (Magma-Quartz)
Belzona 4151 (Magma-Quartz Resin)
Belzona 4911 (Magma TX Conditioner)

SUBSTRATO
Base de concreto e contra-base do equipamento em aço carbono

MÉTODO DE APLICAÇÃO
Primeiramente, foram abertos furos com uma broca de diamante a 
uma profundidade de 1.250 mm para instalar os novos chumbadores. 
A base de concreto e os furos foram limpos com sabão e água para 
eliminação de todo o óleo e graxa residuais. Em seguida, a área foi 
seca e limpada adequadamente. Aplicou-se Belzona 4911 na base 
de concreto e dentro dos furos abertos. A base foi nivelada com 
Belzona 4111, deixando uma abertura de 0,5 cm entre os calços e a 
base. Após o jateamento a metal quase branco, a superfície foi limpa 
e condicionada, a contra-base do martelete e os chumbadores foram 
instalados sobre a base. Foi aplicado Belzona 4111 e Belzona 4151 nos 
furos dos chumbadores e injetado entre a base de concreto e a contra-
base de metal do martelete.

FATOS BELZONA
O reparo com Belzona permitiu o retorno do equipamento à operação 
sem a necessidade de demolição da base de concreto existente, o que 
ocasionaria um período maior de parada do equipamento e um maior 
custo do reparo.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS
1. Base de concreto com os chumbadores cisalhados.
2. Condicionamento da base de concreto com Belzona 4911.
3. Aplicação de Belzona 4111 e Belzona 4151 nos furos dos 

chumbadores.
4. Reparo da base, concluída.
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