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INTRODUÇÃO ABRASIVOS AGLOMERADOS
Desde as mós standard de óxido de alumínio para máquinas de bancada ou pedestal até às mós de abrasivo cerâmico 
para a retificação de superfícies, a Norton oferece soluções abrasivas de alto rendimento que podem maximizar a 
produtividade em praticamente todas as aplicações industriais.

A completa gama de produtos está desenhada para satisfazer todas as necessidades de desbaste e retificação de 
precisão, com as especificações mais adequadas, incluindo mós, segmentos, mós montadas, sticks, pedras de afiar.

Norton, a linha de produtos abrasivos aglomerados mais completa da indústria.

ÍNDICE POR PRODUTO

MÓS MONTADAS 
VITRIFICADAS

232

MÓS DE BANCADA 

239

MÓS PLANAS E  
TIPO TACHO 

253

BARRAS DE 
REAVIVAMENTO 

276

DISCOS  
NÃO REFORÇADOS

292

SEGMENTOS 

274

ESPECIALIDADES 

283

MÓS MONTADAS 
ORGÂNICAS 

237

MÓS PLANAS 

245

MÓS TIPO PIRES 

272

PEDRAS DE  
PRECISÃO

280

DISCOS  
REFORÇADOS  

292

CILINDROS 

273

PEDRAS 

278

MÓS MONTADAS MÓS DE RETIFICAÇÃO

FORMAS

BARRAS, PEDRAS E ESPECIALIDADES
DISCOS REFORÇADOS E NÃO-REFORÇADOS
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SELECIONAR A DIMENSÃO  
20 x 20 x 6,35mm

ESCOLHER A APLICAÇÃO  
RETIFICAÇÃO E AFIAMENTO
• Ferramentas
• Afiamento de Serras
• Esmeriladoras

REITIFICAÇÃO
• Interna
• Externa
• Superficial

COMO INTERPRETAR A SECÇÃO DAS MÓS 

1.

2.
IDENTIFICAÇÃO TIPO  
SUPERFÍCIE / MATERIAL  
• Ligas de Aço duro e HSS
• Aços macios
• Carboneto e não-ferrosos
• Ferro fundido

3.

PRODUTO IDENTIFICADO  
Por favor, contacte o seu representante Norton em caso de dúvidas e/ou necessidade de assistência.3

DISCOS REFORÇADOS E NÃO-REFORÇADOS
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Uma mó de retificação de precisão tem milhares de pontos 
de corte. Consiste em grãos abrasivos fixos em aglomerante 
e separados por poros. Os grãos abrasivos são os pontos 
de corte, enquanto a finalidade do aglomerante é manter os 
grãos individuais juntos. 

Os poros (espaços vazios entre os grãos abrasivos adjacentes 
e o aglomerante) servem para proporcionar espaço para a 
penetração do líquido refrigerante e para as aparas de metal 
removidas durante o desbaste. Quando a mó gira à velocidade 
de retificação e é aplicada sobre a peça de trabalho, os 
grãos abrasivos cortam o material que está a ser retificado, 
removendo-o em pequenas aparas. Com a ação das forças 
impostas durante a retificação, os pontos de corte abrasivos 
sofrem um desgaste, originando a quebra das arestas. Isto 
provoca aumento do atrito e acumulação de calor. 

O aumento da força de retificação causa a fratura do abrasivo, 
expondo novas arestas de corte, ou fratura as pontes 
aglomerantes que juntam os grãos abrasivos. No último 
caso, os novos grãos abrasivos são expostos ao corte da peça 
de trabalho. Em aplicações normais de retificação com mós 
vitrificadas, a mó tem de ser reavivada. Através da variação 
das propriedades do abrasivo, do tipo de aglomerante, e do 
revestimento, é possível produzir mós de retificação com uma 
gama variada de diferentes características.

O QUE É UMA MÓ DE RETIFICAÇÃO?

SELEÇÃO DE PRODUTOS ABRASIVOS AGLOMERADOS

TIPOS DE ABRASIVOS 
ÓXIDO DE ALUMÍNIO CERÂMICO  
Norton SG e Norton Quantum são tipos 
patenteados de óxido de alumínio cerâmico 
mais duros e afiados que os grãos abrasivos 
convencionais.

O grão cerâmico tem uma estrutura 
microcristalina única que quando se utiliza 
numa operação de retificação, auto afia-se.

Este reduz a necessidade de reavivamento 
da mó e proporciona uma ação de corte 
consideravelmente mais fria.

ÓXIDO DE ALUMÍNIO
Geralmente recomendado para retificação 
de  materiais de grande resistência, como 
aço inoxid ável e refratários, também pode 
ser utilizado em ligas de alumínio e bronze 
de grande resistência. Fabrica-se em várias 
qualidades.

CARBONETO DE SILÍCIO
Mais duro do que o óxido de alumínio, apresenta 
uma forma de grão muito afiada. Recomendado 
para retificar materiais relativamente macios, 
como alumínio ou fundição de ferro, assim como 
para retificar materiais extremamente duros 
como carboneto de tungsténio.

ZIRCÓNIO DE ALUMINA   
Para utilização em aplicações de desbaste 
grosseiro onde é necessária grande eliminação 
de material. Associado com aglomerantes de 
resina de alta tecnologia.

Abrasive Types
Emery (6)

Garnet (5)

Silicon Carbide (4)

Light Brown Aluminum Oxide (2)

Brown Aluminum Oxide (2, 7)

Heat-treated Aluminum Oxide (2)

Zirconia Alumina (8)

Ceramic Alumina (9)

Abrasive Types
Emery (6)

Garnet (5)

Silicon Carbide (4)

Light Brown Aluminum Oxide (2)

Brown Aluminum Oxide (2, 7)

Heat-treated Aluminum Oxide (2)

Zirconia Alumina (8)

Ceramic Alumina (9)

Abrasive Types
Emery (6)

Garnet (5)

Silicon Carbide (4)

Light Brown Aluminum Oxide (2)

Brown Aluminum Oxide (2, 7)

Heat-treated Aluminum Oxide (2)

Zirconia Alumina (8)

Ceramic Alumina (9)

Abrasive Types
Emery (6)

Garnet (5)

Silicon Carbide (4)

Light Brown Aluminum Oxide (2)

Brown Aluminum Oxide (2, 7)

Heat-treated Aluminum Oxide (2)

Zirconia Alumina (8)

Ceramic Alumina (9)

Abrasive Types
Emery (6)

Garnet (5)

Silicon Carbide (4)

Light Brown Aluminum Oxide (2)

Brown Aluminum Oxide (2, 7)

Heat-treated Aluminum Oxide (2)

Zirconia Alumina (8)

Ceramic Alumina (9)
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ESPECIFICAÇÕES DO GRÃO
A Esta é uma forma de óxido de alumínio 

particularmente resistente. A sua dureza deve-se 
à presença de 3% de óxido de titânio no abrasivo. 
Cozido a baixa temperatura o abrasivo mantém sua 
cor natural castanha. Cozido a alta temperatura, 
ocorre uma oxidação adicional do óxido de titânio que 
altera a normal cor castanha para uma azul cinza. Por 
causa da sua dureza, a alumina castanha é adequada 
para a retificação de materiais de alta resistência à 
tração, especificamente retificação manual (mós de 
esmeriladoras) e pedras de afiamento.

19A  Uma mistura dos abrasivos A e 38A. Este abrasivo dá 
uma ação de corte que pode ser comparada à média 
dos seus componentes. É fornecido em oficinas de 
manutenção, utilizado para desbaste superficial, 
cilíndrico, sem centro e geral em metais menos 
sensíveis ao calor.

38A  Óxido de alumínio branco (99,8% pureza). O corte mais 
friável e frio dos óxidos de alumínio. Este abrasivo é 
fornecido em todos os tipos de mós standard, ideal 
para uso em aços e ligas duras e sensíveis ao calor. 
Tradicionalmente, é usado para afiar ferramentas e 
cortantes de aço inoxidável e ligas de fundição. O 38A é 
usado para retificação cilíndrica, superficial e interior de 
ferramentas, matrizes e canais.

57A  Óxido de alumínio castanho semi-puro (98% puro). A 
maior pureza de 57A torna-o um bom abrasivo para 
uso geral. A sua versatilidade permite que seja usado 
para retificação de peças de aço em estados macios 
e duros, especialmente em grandes operações 
cilíndricas e sem centro.O U Tratamento (U57A) é 
um revestimento cerâmico aplicado a este abrasivo 
para aumentar a sua durabilidade nas mós com 
aglomerante de resina. É usado na gama avançada 
dos discos de corte resinóide.

86A O óxido de alumínio rosa é uma forma altamente 
refinada de alumina contendo uma pequena 
proporção de óxido de crómio. Esta adição torna 
o 86A um pouco mais resistente do que o branco 
puro, aumentando a resistência entre retificação 
superficial. Este abrasivo está disponível numa gama 
de mós montadas e discos.

SGB
3SG
5SG

Uma mistura de abrasivos premium que incluem uma 
concentração média, alta e muito alta de abrasivos 
premium SG. O SG tem uma estrutura microcristalina 
única que permite o auto-afiamento.

2NQ

3NQ

5NQ

Misturas que incluem concentrações médias, altas e 
muito altas de abrasivo premium NQ. O NQ melhorou 
as propriedades de auto-afiamento, permitindo 
uma ação de corte ainda mais fria do que o SG. As 
misturas NQ são especialmente adequadas para 
aplicações de baixa e médias pressões.

37C Misturas que incluem concentrações médias, altas e 
muito altas de abrasivo premium NQ. O NQ melhorou 
as propriedades de auto-afiamento, permitindo 
uma ação de corte ainda mais fria do que o SG. As 
misturas NQ são especialmente adequadas para 
aplicações de baixa e médias pressões.

39C Crystalon é o abrasivo de carboneto de silício de 
maior pureza. É ideal para retificar materiais como o 
carboneto de tungsténio, cerâmicas cozidas e vidro, 
demonstrando um desempenho avançado.
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SELEÇÃO DE PRODUTOS ABRASIVOS AGLOMERADOS

Os aglomerante vitrificados são os mais comuns na retificação de precisão. A porosidade e a força das mós feitas com este
aglomerante permitem altas remoções de material, enquanto a sua rigidez ajuda a conseguir alta precisão. Não são 
afetados pela água, óleo ou variações normais de temperatura.

OS TIPOS DE AGLOMERANTE VITRIFICADO MAIS COMUNS SÃO:

VITRIUM3 TECNOLOGIA AGLOMERANTE REVOLUCIONÁRIA

A exclusiva formulação química do aglomerante proporciona uma nova aderência do grão, dando-lhe
maior versatilidade e convertendo-o num produto adequado para uma grande quantidade de 
aplicações.
Permite corte a frio, manutenção do perfil, alta velocidade de corte e versatilidade nas diversas
aplicações de retificação de precisão.

VS É um aglomerante muito versátil de baixa temperatura e alto rendimento que se utiliza em quase 
todas
as aplicações de retificação de precisão.

VX / VXP VX / VXP Equivalente ao VS para abrasivos cerâmicos.

VQN / VQNP VQN / VQNP Estes aglomerantes estão associados à tecnologia Norton Quantum - tecnologia versátil
para aplicações de baixa, média e alta pressão.

TIPOS DE AGLOMERANTE VITRIFICADO

F G H I J K L M N O P Q R S T U

CILINDRICO / SEM CENTRO

RETIFICAÇÃO DE SUPERFICIES

RETIFICAÇÃO DE INTERIORES

RETIFICAÇÃO DE FERRAMENTAS

RETIFICAÇÃO DE ROSCAS 
E ENGRENAGENS

ORGÂNICO NÃO REFORÇADO

ORGÂNICO REFORÇADO

O número indicado na marcação da mó e que indica a
granulometria designa o número aproximado de espaços por
polegada linear no último tamiz usado para calibrar o grão.
Devem seguir-se estas indicações:

O grau de dureza indica o poder aglutinante do aglomerante
que mantém unidos os grãos abrasivos na mó. Este é indicado
na especificação do produto mediante letras, por ordem
alfabética, do mais macio ao mais duro. No que diz respeito
à dureza, recomendam-se as seguintes indicações:

UTILIZAR GRÃO GROSSO
• Para materiais macios, dúcteis e filamentosos,  

como o aço macio ou alumínio
• Para rápida eliminação de material
• Quando o acabamento não é importante
• Para grandes áreas de contacto

UTILIZAR DUREZA MACIA
• Para materiais duros, como aços de liga e tungsténio
• Para grandes áreas de contacto
• Para rápida eliminação de material

UTILIZAR GRÃO FINO
• Para materiais duros e quebradiços, como aços de liga, 

carbonetos de tungsténio e vidro
• Para acabamentos finos
• Para pequenas áreas de contacto
• Para manutenção da forma

GAMA DE DUREZAS

UTLIZAR DUREZA DURA
• Para materiais macios
• Para áreas de contacto pequenas ou estreitas
• Para obter uma maior vida útil da mó

GRANULOMETRIA GRAU
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Estes aglomerantes são utilizados em dois tipos de mós. Primeiro, são usados em máquinas fixas ou portáteis para uma rápida
eliminação de metal. Segundo, em discos de corte não reforçados ou reforçados. Os aglomerantes orgânicos mais comuns são:

MÓS PLANAS E TIPO TACHO DE DESBASTE

B & B3 Mós de fundição: aglomerante multifunções que apresenta resultados satisfatórios na maior parte das aplicações.

B28 Mós de fundição: aglomerante de alto nível adequado para aplicações mais técnicas que requerem 
máquinas de elevada potência.

DISCOS DE CORTE

BFX A tecnologia aglomerante Foundry X foi criada para aumentar a taxa de corte e o tempo de vida útil do 
disco em todas as aplicações de corte numa gama variada de materiais resistentes.

BF1 Aglomerante específico que garante a melhor qualidade em condições de corte a seco ou a húmido.

BF3 Nova geração de aglomerantes que garantem a máxima durabilidade do disco em operações de corte a 
seco; vida útil longa e versatilidade. Ideal para operações exigentes.

B24 Nova geração de aglomerantes utilizados em discos de carboneto de silício que proporcionam o melhor
desempenho e qualidade de corte em metais não ferrosos em condições a húmido.

B25 Aglomerante multifunções standard que oferece durabilidade e liberdade de corte numa vasta gama de
materiais e aplicações. Também pode ser utilizado em corte a húmido em durezas mais macias.

B26 Nova geração de aglomerante usada em discos de óxido de alumínio que proporcionam o melhor 
desempenho e qualidade de corte em metais ferrosos em condições a húmido.

B65 O aglomerante tradicional proporciona bom desempenho e ciclo de vida longo em condições de corte a seco.

TIPOS DE AGLOMERANTES ORGÂNICOS

SELECIONAR O PRODUTO ADEQUADO
EXISTEM NOVE FATORES A CONSIDERAR QUANDO SE ESCOLHE UMA MÓ DE RETIFICAÇÃO
PARA QUALQUER APLICAÇÃO:

• O material a ser a desbastado - a sua forma e dureza 
• A quantidade de material a eliminar 
• A geometria da peça e o tipo de acabamento superficial 

necessário 
• A máquina de retificação, o tipo de máquina, a potência 

disponível e as suas condições 

• Velocidade da mó 
• Área de contacto da retificação 
• Fluído de corte - saber se a operação é em condições a 

seco ou a húmido 
• A exigência da operação de retificação 
• O método de reavivamento

MATERIAL A SER RETIFICADO
O tipo de material influencia a seleção do abrasivo, a 
granulometria e o grau do grão. Os abrasivos do tipo alumina 
são mais indicados para desbaste de materiais de grande 
resistência como aço e ferro fundido não ferroso. Os tipos de 
alumina mais friáveis são preferenciais para metais duros e 
aplicações com grandes áreas de contacto. 

Materiais pouco resistentes e materiais não metálicos são 
mais eficientes no desbaste ou corte com abrasivos de 
carboneto de silício. 

A dureza do material determina a quantidade de penetração 
que pode ser conseguida pelo abrasivo. Por esta razão, mós 
com grãos mais finos são requisitados para desbaste de 
materiais duros e os materiais macios são melhor retificados 
por discos com grãos finos ou médios. Para operações mais 
eficientes, o grão deve ajustar-se à dureza do material. Como 
guia genérico, quanto mais duro é o material, mais macia deve 
ser a dureza da mó.

MATERIAL A SER REMOVIDO
Este afeta a escolha do tamanho do abrasivo e tipo de 
aglomerante.

Altas taxas de remoção de material de material, como 
operações de alisamento, requerem mós de retificação de 
grãos grossos, tipicamente com mistura de grãos 12 e 24. 

Acabamentos finos e restrições no acabamento da geometria 
da peça requerem grãos mais finos. O acabamento superficial 
é muitas vezes conseguido pelo término das faíscas. Não se 
aplica mais ataque e a mó retifica até acabarem a maior parte 
das faíscas de desbaste.



220  /  Abrasivos Aglomerados

AB
R

AS
IV

O
S 

 
AG

LO
M

ER
AD

O
S

Recomendado 
TAMANHO DO GRÃO

SUPERFÍCIE ACABAMENTO 46 60 80 100 120 150 180 220

42 1,10

32 0,80

26 0,70

21 0,50

16 0,40

14 0,35

11 0,25

8 0,20

7 0,17

6 0,14

5 0,12

4 0,10

3 0,08

2 0,05

FORMA METIC (mm) 0,75 0,50 0,40 0,25 0,20 0,18 0,13 0,10

IMP INS ,030 ,020 ,015 ,010 ,008 ,007 ,005 ,004

RETIFICAÇÃO SUPERFICIAL

O acabamento superficial conseguido em qualquer operação 
de retificação está altamente dependente do tamanho do grão 
na mó de retificação. O quadro seguinte mostra a variedade de 
acabamentos superficiais que podem ser alcançados quando 
se usam mós com diferentes tamanhos de grão em aplicações 
convencionais de retificação de precisão, juntamente com 
a forma do raio mínima que pode ser retificado em cada 
tamanho de grão.

Outros fatores podem afetar a retificação superficial conseguida, 
em particular:

• Aplicações de produção de retificação, com elevadas gamas 
de maior eliminação de material darão acabamentos 
superficiais mais grossos do final da gama.

• As aplicações de retificação muitas vezes exigem um grão 
mais fino do que aquele que é mostrado.

• As técnicas de reavivamento e o tipo de material também 
podem afetar o acabamento superficial conseguido.

MELHOR ACABAMENTO SUPERFICIAL
Ao mudar a técnica de reavivamento da mó, é possível 
conseguir um acabamento superficial mais fino do que o 
mostrado. Assim como é possível reduzir a necessidade de 
reavivamento por ciclo da mó de retificação, também é possível 
reduzir a penetração e o movimento transversal quando se 
retifica, reduzindo assim a taxa de eliminação de material. 
Obviamente esta abordagem tem uma aplicação limitada na 
produção de retificação, mas pode ser muito útil na área de 
trabalho.

COMPREENDER
O PRODUTO
1  Pictogramas de segurança

2  Forte visibilidade da marca Norton

3  Dimensões do produto (mm)

4  Especificação do produto

5  Velocidade máxima

6   Nº artigo; para utilizar em novas encomendas

7   Certificado oSA Organização Segurança Abrasivos

8  Norma Europeia de Segurança EN12414 EN 112413
EN 112413

MAX: 2.230 rpm   
35 m/s

3NQ46JVQN

NQ
01_180X13X32

66253262031

2

4
3

65

7
8

1

SELEÇÃO DE PRODUTOS ABRASIVOS AGLOMERADOS
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MOROCCO
TEL: +212 5 22 66 57 31
FAX: +212 5 22 35 09 65

SAINT-GOBAIN ABRASIVES BV
GROENLOSEWEG 28
7151 HW EIBERGEN
P.O. BOX 10
7150 AA EIBERGEN
THE NETHERLANDS
TEL: +31 545 466466
FAX: +31 545 474605

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AS
KARIHAUGVEIEN 89  
1086 OSLO
NORWAY
TEL: +47 63 87 06 00
FAX: +47 63 87 06 01

SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SP. Z O.O.
UL. NORTON 1
62-600 KOŁO 
POLAND
TEL: +48 63 26 17 100
FAX: +48 63 27 20 401

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, LDA. 
RUA DE RODRIGO SILVA, 122
4475-187 MAIA
PORTUGAL
TEL: +351 229 437 940
FAX: +351 229 437 949

SAINT-GOBAIN GLASS,  
BUSINESS UNIT ABRASIVI
PUNCT DE LUCRU:  
LOC.VETIS, JUD. SATU MARE
447355, STR. CAREIULUI 11,  
PARC INDUSTRIAL RENOVATIO
ROMANIA
TEL: +40 261 839 709
FAX: +40 261 839 710 

SG HPM RUS 
58, F. ENGELS STR.
STROENIE 2
105082 MOSCOW
RUSSIA
TEL: +74 955 408 355
FAX: +74 959 373 224

SAINT-GOBAIN ABRASIVES (PTY) LTD
2 MONTEER ROAD
ISANDO 1600
P.O. BOX 67
SOUTH AFRICA
TEL: +27 11 961 2000
FAX: +27 11 961 2184/5

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, S.A.
CTRA. DE GUIPÚZCOA, KM. 7,5
E-31195 BERRIOPLANO (NAVARRA)
SPAIN
TEL: +34 948 306 000
FAX: +34 948 306 042

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB
GÅRDSFOGDEVÄGEN 18A
SE-168 66 BROMMA
SWEDEN
TEL: +46 8 580 881 00
FAX: +46 8 580 881 30

SAINT-GOBAIN INOVATIF MALZEMELER VE 
AŞINDIRICI SAN. TIC. A.Ş.
GOLD PLAZA, ALTAY ÇEŞME MAHALLESI,  
ÖZ SOKAK, NO:19/16 
34843 MALTEPE-ISTANBUL ,
TURKEY
TEL: 0090-216-217 12 50
FAX: 0090-216-442 40 74

SAINT-GOBAIN ABRASIVES
UNICORN HOUSE
UNIT 1, AMISON CLOSE
REDHILL BUSINESS PARK
STAFFORD 
ST16 1WB
UNITED KINGDOM
TEL: +44 1785 279553
FAX: +44 1785 213487
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