


As coroas de diamantes impregnados 
da Hayden são fabricadas com matérias-
primas de alta qualidade para um 
desempenho de perfuração ótimo. 

Com experiência de mais de 40 anos de 
experiência de nosso pessoal na indústria 
de perfuração, podemos especificar a 
coroa ideal para um ótimo desempenho 
em várias aplicações e condições. 
Várias opções de saída de água, ligas e 
qualidades de diamante estão disponíveis 
para um desempenho superior de 
corte e vida útil longa, resultando em 
menos manobras, reduzindo custos e 
melhorando a produção.

Hayden diamond Bit Industries, juntamente com seu distribuidor  SONDEQ,  estão empenhados 
em fornecer o produto de melhor qualidade ao menor prazo de entrega, constantemente. Trabalhamos em conjunto com nossos 
clientes, personalizando nossos produtos com materiais de alta qualidade usando engenharia de ultima geração e utilizando 
técnicas avançadas de produção, a fim de maximizar as relações de suporte com nossos clientes na indústria de mineração e 
exploração do mundo. 

Coroas Impregnadas

opções de saídas de água

ReTa
Configuração padrão utilizados em uma vasta gama de coroas para uma ampla gama de aplicações.
• Recomendado para operações de retirada do núcleo de propósito geral.
• Disponível em configurações estreitas e largas.

InCLInadaS
Esta  configuração tem uma evacuação de fluido muito boa.
• Ajuda com a remoção do material cortado e detritos, lavando os canais e mantendo-os livres e limpos.

TURBO
Recomendado para, formações duras e compactas. Diminui a pressão necessária na coroa para perfurar, 
reduzindo a área de superfície.
• Boa evacuação de fluidos e resíduo do material  para manter os cursos de água limpos.
• Proporciona maiores taxas de penetração na maioria das formações compactas.

FROnTaL
Adequado para formações de solo macio e fraturado.
• Reduz a pressão no diâmetro interno da coroa e direciona o fluido de lavagem direto na face do bit.



Conglomerados
Obstruções do Furo
Arenitos Abrasivos
Rochas Abrasivas Fraturadas
Xistos Arenosos
Calcário
Norite
Gabbro
Diábase
Dolorito
Mica Schist
Siststone
Granito
Hematita
Basalto
Quartzito Duro
Conglomerado de quartzo
Min. de Ferro (BIF)
Taconita
Quartzo Vítreo
Chert
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BAIXA                         sérIes                          ALTA
Rocha Macia           <   Rocha Média   >           Rocha Dura
Altamente Fraturado                                  Compacto
Extremamente Abrasiva                    Não Abrasiva

As séries das coroas Hayden, vão de 1 a 15. Quanto mais dura, compacta e não abrasiva for a rocha, mais alta deve ser a série. 
Por outro lado, quanto mais macia, fraturada e abrasiva, mais baixa deve ser a série da coroa.

seleção de 
sérIes
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Para uso em superfície ou no 
subterrâneo, nas versões standard, 
diamantadas ou full-hole.

manga TraVa

CalIbradores

Asseguram o contato de 360 graus na parede do furo, o que maximiza 
a estabilidade, aumenta a vida útil devido à suavidade da perfuração e 
ao calibre do furo mantido. Os anéis de diamante são reforçados com 
tungstênio na borda de ataque, o que reduz a erosão, direcionando o 
material cortado para os canais de saídas. Disponíveis nas opções com 
diamantes naturais ou sintéticos, com um, dois ou quatro anéis.

sapaTas Impregnadas

De design resistente e reforços internos e externos nos 
diâmetros, garante a calibração do furo em todas as 
condições abrasivas. Disponíveis em versões Heavy Duty 
e Super Duty.



roTaÇÃo X peneTraÇÃo (rpC)
RPC ( Rotação em RPM por avanço em Centímetro) é o fator mais importante a se considerar para otimizar a vida e a penetração 
da coroa. Mantendo-se um bom RPC, entre 80 e 100, assegura-se que os diamantes estarão expostos e o desgaste equilibrado. 

peso sobre a Coroa
O peso sobre a coroa deve ser suficiente para manter o RPC desejado sem danificá-la. Se muito alto, aumenta o desgaste da 
matriz ou pode causar quebra; se muito baixo, causa polimento dos diamantes requerendo afiá-los seguidamente (neste caso 
deve-se usar série mais alta).  O peso ideal é quando ocorre desgaste simultâneo da matriz e dos diamantes.

TaBeLa de ReCOMendaÇÃO de OPeRaÇÃO dIâMenTRO de COROaS/CaLIBRadOReS

TAMANHO ROTAÇÃO RPC
PESO s/ 
COROA

VOLuME
de FLuIDO 

DIÂMETRO
EXTERNO

DIÂMETRO
INTERNO CALIBRADOR

rpm ton l/min mm mm mm

LTK48 1500-2500 80-100 0,5-1,3 9,5-13,5 47,60 35,30 48,00

BWL 800-1600 80-100 1,0-2,2 23-30 59,60 36,40 59,90

NWL 600-1400 80-100 1,3-2,7 30-38 75,30 47,60 75,70

HWL 400-1200 80-100 1,8-3,6 38-46 95,60 63,50 96,10

PWL 300-800 80-100 2,3-4,5 68-87 122,10 85,00 122,60

Coroas espeCIaIs dIsCos de 
CorTe 
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