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MIGRATECH – Da moagem a seco à microgranulação 

Depois de 40 anos de experiência e inovação no âmbito da moagem a seco da 
massa cerâmica, tradicionalmente feita com moinhos pendulares, a LB 
desenvolveu uma tecnologia mais eficiente fazendo uso do moinho vertical de 
rolos MRV e alternativamente do moinho tubular MCS 
 
O sistema de microgranulação LB MIGRATECH é constituído da combinação de 
três máquinas (moinho MRV ou MCS, GRC e EVF) e consiste de obter, do pó 
finamente moído, um microgranulado que apresenta uma boa fluidez e fácil 
desaeração durante a prensagem, garantindo uma compactação homogênea do 
produto prensado, sem alterações nos parâmetros convencionais utilizados na 
prensagem do pó atomizado. 



Uma MACRO 
Revolução 

 

Para MICRO 
grânulos 



O CONCEITO 

Partindo de diferentes matérias-primas… 
E considerando as características técnicas do produto 
final… 
Com a diretriz de obter o menor consumo energético 
e poluição ambiental. 

Da moagem a seco para o Migratech 4.0 



MIGRATECH 4.0: CONFIGURAÇÕES DE PLANTAS 

MOAGEM GRANULAÇAO 
COLORAÇÃO 

A SECO 
Composição da 

massa 
Umidade 
sugerida 

Matérias-primas 
Plásticas 

> 65% 

Matérias-primas 
Plásticas 

< 65% 

GRC/A + EVF 
Criador de grânulos 

por aglomeração 

GRC/A + EVF 
Criador de grânulos 

por aglomeração 

MRV 

MCS ECS/ 
ECB 



PLANTAS 1/2 

SISTEMA DE DOSAGEM DE MATÉRIAS-PRIMAS 
Mistura pouco 

abrasiva 
Mistura muito 

abrasiva 

MRV 
Moagem a seco 

GRC/A 

Secador EVF 

Peneira 

Silos (estocagem) 

Moinho de bolas 

Moagem a seco 

GRC/A 

Filtro 

Moinho MAM 

PLA NTA 
2 

PLA NTA 
1 



PLANTA 1 



PLANTA 2 



MIGRATECH 4.0 

CNR confirma que o granulado MIGRATECH 4.0 é compatível para a 
produção de GRES PORCELANATO 
- A produção de grandes lastras necessita de uma cura particular dos grânulos, visando 

obter valores ótimos de fluidez 
- Valores de absorção de água compatíveis com a normativa UNI EN 14411 para produtos 

pertencentes a classe BIa 

Comparativo entre grânulos atomizados e granulado LB 



O processo, a planta e o método são patenteados e estão nas fases finais de testes 
tecnológicos e industriais, tanto nos laboratórios LB, como nas linhas de produção 
industriais de importantes grupos de relevância mundial. 
 

Com a demonstração do escopo inovador da tecnologia MIGRATECH 4.0, que consiste 
de realizar todos os tipos de produtos cerâmicos, o Grupo LB obteve financiamento 
importante da Região Emilia-Romana e do Ministério do Desenvolvimento Econômico. 
 

Migratech 4.0 pode ser usado para produzir porcelanatos e grandes lastras com a 
tecnologia de coloração a seco e alimentação de prensa Freestile, que é o orgulho da 
oferta LB. 



ESTUDO DE CASO 

OBJETIVO 

Avaliar a viabilidade de produção de porcelanatos de cor de queima branca 

e vermelha utilizando a tecnologia Migratech (moagem fina a seco e 

microgranulação).  



EVF 
Secador de leitofluidizado empregado em inúmeros setores 
industriais para o tratamento de materiais em pó e granulados 

GRC 
Granulador horizontal, de operação contínua, produzido em 
vários modelos de acordo com a produtividade requerida 
 

MRV 
Moinho vertical a rolos que constitui a máxima expressão da 
tecnologia LB para a moagem 

MIGRATECH 



- MASSA BRANCA 

- MASSA VERMELHA 

CENTRO TECNOLÓGICO LB 



CENTRO TECNOLÓGICO LB 



MASSA BRANCA 

Matérias-primas % 

Argilas + Argilitos 51 

Filitos 40 

Talco 6 

Calcário 3 



MASSA BRANCA 

 Umidade de entrada = 4,5% 

 Umidade de saída = 2,0% 

 Resíduo #230 = 5,0% 

 Diâmetro médio = 7,7 µm 

 Fração > 45 µm = 12,2% 

 Fração > 63 µm = 6,7% 

 Fração > 74 µm = 4,5% 

 

     PRODUÇÃO = 24 ton/h 

 

MOAGEM 



MASSA BRANCA 

 Umidade de entrada = 2,0% 

 Umidade de granulação = 14,0% 

 Umidade para prensagem= 7,5% 

    

GRANULAÇÃO 

Tempo de escoamento = 15 - 19 seg. 

* Ref. Atomizado = 12 – 15 seg. 

Aberturas das peneiras (µm) % 

> 1000 4,3 

500 – 1000 19,3 

250 – 500 26,8 

125 – 250 19,7 

63 – 125 19,7 

< 63 7,6 



MASSA BRANCA 

CARACTERIZAÇÃO CERÂMICA 
Características Valores encontrados 

Expansão pós-prensagem (%) 0,45 

Retração linear de secagem (%) 0,11 

Resistência mecânica a cru – verde (Kgf/cm2) 12 

Resistência mecânica a cru – seco (Kgf/cm2) 26 

Densidade aparente a cru – seco (g/cm3) 2,035 

Absorção de água – 1195oC / 40 min (%) 0,3 

Retração de queima – 1195oC / 40 min (%) 6,6 

Perda ao fogo – 1195oC / 40 min (%) 6,5 

Resistência mecânica – 1195oC  / 40 min (MPa)  41 

Dilatação térmica 25 – 325oC (oC-1) 67,5 x 10-7 

Deformação piroplástica - 1195oC / 40 min (cm-1) 2,6 x 10-5 



MASSA BRANCA 

PORCELANATOS OBTIDOS 



MASSA VERMELHA 

Matérias-primas % 

Argilitos vermelhos 100 



MASSA VERMELHA 

 Umidade de entrada = 5,0% 

 Umidade de saída = 2,0% 

 Resíduo #230 = 15,5% 

 Diâmetro médio = 13,7 µm 

 Fração > 45 µm = 26,5% 

 Fração > 63 µm = 18,3% 

 Fração > 74 µm = 14,4% 

 

     PRODUÇÃO = 24 ton/h 

 

MOAGEM 



MASSA VERMELHA 

 Umidade de entrada = 2,0% 

 Umidade de granulação = 14,0% 

 Umidade para prensagem= 8,5% 

    

GRANULAÇÃO 

Tempo de escoamento = 15 - 19 seg. 

* Ref. Atomizado = 12 – 15 seg. 

Aberturas das peneiras (µm) % 

> 1000 3,6 

500 – 1000 16,1 

250 – 500 27,5 

125 – 250 22,6 

63 – 125 25,0 

< 63 7,7 



MASSA VERMELHA 

CARACTERIZAÇÃO CERÂMICA 
Características Valores encontrados 

Expansão pós-prensagem (%) 0,46 

Retração linear de secagem (%) 0,23 

Resistência mecânica a cru – verde (Kgf/cm2) 10 

Resistência mecânica a cru – seco (Kgf/cm2) 41 

Densidade aparente a cru – seco (g/cm3) 1,926 

Absorção de água – 1135oC / 35 min (%) 0,2 

Retração de queima – 1135oC / 35min (%) 8,0 

Perda ao fogo – 1135oC / 35 min (%) 3,6 

Resistência mecânica – 1135oC  / 35 min (MPa)  43 

Dilatação térmica 25 – 325oC (oC-1) 69,2 x 10-7 

Deformação piroplástica - 1135oC / 35 min (cm-1) 3,7 x 10-5 



MASSA VERMELHA 

PORCELANATOS OBTIDOS 



CONCLUSÕES 

 Migratech possibilita a fabricação de porcelanatos via seca 

 Porcelanatos de massa branca e massa vermelha são viáveis 

 Moagem fina via seca (MRV) permite reproduzir curvas 

granulométricas via úmida 

 Migrogranulação (GRC + EVF) garante fluidez e desaeração 

comparável a massas atomizadas 

 Porcelanatos de alto valor agregado (grandes formatos e polidos) 

com absorção de água < 0,5% podem ser obtidos. 
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