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USIItA DE PELOTIZAÇI.O ITABRASCO: RESULTADOS DE OPERAçAo E DE QUALIDADE
ALCANÇADOS NA PRODUCJíO DE PELOTAS OE ALTA BASICIDADE PARA ALTO-FORNO

ABSTRACT
ITABRASCO Pellet plant is operating in Brazil since 1977, supplying
bigh quality f~uxed pellets to the most modern italian Blast Purnaces.
This paper presentil the mllin features of the plant and stresses the
high metallurgical 'Standard of the product required to meet the blast
furnace specificatibns.
Good resulta were obtained 1n plant availability and ln energy savinq
maintaining under control the quality. A review of high temperatura
behaviour of ITABR.ASCO's pellets slaows that they are similar to good
quality high basicity sinter allowing their use up to 40\ in blast
furnace burden.
1.

INTRODUÇAo

A usina de pelotização da Companhia Italo Brasileira de Pelotização,
ITABRASCO, joint-ve~ture da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e da
FINSIDtR (Itália), prodWE desde 1977, pelotas autofundentes de alta
qualidade, principalmente para. utilização nos altos-fornos i~alianos.
Sua capacidade é de 3 milhÕes t/a e está localizada no complexo
industrial de Tubarão, Vitória (ES) ea proxillidade de cinco usinas
simi.lares, duas delas de propriedade da CVRD e tres de companhias em
joint-venture com a CVRD. A exportação é feita através do Porto de
Tubarão.
A ITJBRASCO opera com minério hematítico da região de Itabira , no
Estado de Minas Geraif. o pellet-feed é formado, principalmente, de
concentrado das jazidas de caué e Conceição com percentagens menores
de finos hematíticoa naturais.
A constância ·da qualidade química e granulométrica do pellet-feed é
mantida através do empilhamento do minério, em pilhas de homo.geneba ç~o
de 40.000 t que alimentam a , moagem.
2.

Dt:SCRiçAo DA USINA

A Figura l mostra o flow-abeet das instalações. O pellet-feed,
retirado das pilhas com recuperadora de caçamba, é envi.&do a doia
silos e depois, junto com o calcário, aliiM!nta os aoinhoa.
A q10agem é a úmido em circuito fechado: a ro~, na saída do's moinhos,
é diluida até a densidade de 1,5 g/cm3 P depois bombeada para dois
grupos de hidrociclones. O underflow (co~ d • 2,6 g/cm3) volta ao
moinho, enquanto que o overflow (com d • 1,2 g/cm3) vai para o
espesaador.

é bombeada para os
tanques de homogeneização t depois para os filtros de disca. A cal
hidratada, c0111 duas linhas de dosagem automática, é adicionada na polpa
retida, com umidade de ~ 8,St. A mistura ae polpa retidà e cal é •
homogeneizada sucessivamente em dois misturadores Simpson-Miller e com
um misturador Pekay antes de ser estocada nos silos que alimentam os
discos ~e pelotamento.
Em seguida a polpa decantada (com d • 2,26 g/cm3)
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Os discos ~ão cinco tendo diâmetro de 7,5 me trabalham com produção
normal de : 100 t/h cada. AS pelotas cruas são transferidas através
de correias transportadoras para o roller-feeder que alimenta a grelha
de queima. O roller-feeder é formado por 37 rolos, diâmetro 140 mm,
com possibilidade de ajuste de distância entre rolos, e atende a dupla
função de alimentar uniformemente os carros de grelha e de peneirar o
finn da pelota crua.
A grelha é um projeto Lurgi-Italimpianti; tem superficie total de
451,5 m2 (largura 3,5 m), com 44 caixas de vento e 4~ câmeras de
combustão que podem utilizar óleo ou gãs natural. O processo inclui
as seguintes fases:
a) secagem ascendente: realizada com gases quentes,que recirculam do
resfriamento secundãr~o, e ~om gases do
ventilador de recúperação.
b) secagem descendente: realizada com gases recuperados da zona de
queima.
c e d) pré..que:l.ma e queima: o ar quente do resfriamento primário ( 700-BÔ09C)
alimenta a combustão e os ~ases p~duzidos são·
áspirados através da camada .de pelotas,
transferindo o calor necessário para a queima.
e) pós-queima:
tem a função de completar a queima utilizando o·
ar quente da primeira parte do resfriamento
primário.
o ar frio é bombeado debaixo da grelha para
fl resfriamento:
recuperar o calor contido nas pelotas e
recircular esta energia para a zona de queima
(do res~,riamento primário) e para a zona d<:
sec~em ascendente (do resfriamento secundario).
Na salda do forno, as pelotas são peneiradas para eliminar o fino< 5 mm
e para separar uma parte do produto com qranu~ometria de 8-18 mm que
será utilizada como camada de forrament~. O estoque do produto é feito
por uma empilhadeira no pátio com capacidade de 150.000 t e dai
recuperado por meio de recuperadora de caçamba para carregamento nos
navios. Na Tabela I encontram-se os dados caraterlsticos dos principais
equipamentos (1):
Tabela I - Caraterlsticas dos principais equipamentos da ITABRASCO
n9

equipamento
Pátio de pellet-feed

empilhada ira
:recuperad.o ra
pilhas

1
1

2
2

Moagem • silos
2
moinhos
12
hidrociclones
1
Preparacão pelotas · espessador
tanques homogeneizadores
2
íiltros de disco
9
silos de cal
2
2
misturadores
discos de pelotamento
5
1
Queima . grelha
caixas de vento e carltaras de combustão 44/46
Peneiramento e
1
pátio de pelotas · peneira
1
empilhadeira
recuperadora
1
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oaraterlsticas
6000 t/h
1500 t/h
40000 t
320 m3
5.18 m ~ x 10.4 m
530 mm ~
50 rn 1{!, 2200 m3/h
1200 m3
2.5 m ~. 75 m2
90 m3
240 t/h
7.5 m 16
3.5 m x 129 m
6.Sm x 2. 7 m
750 t/h
6000 t/h

A Figura 2 mostra os sistemas básicos de controLe da usina, nas
vá.r ias fases do processo, desde a moagem do minério até a queima das
pelo tas.
Moagem
A potência dos motores dos moinhos é mantida constante com controle
semi-automático, através de adição de corpos moedores, a fim de que
o grau de enchimento dos moinhos fi~ue no nivel desejado.
A densidade da descarga é controlada manualmente em função da água

adicionada ao

mo~nbo.

A superfície especifica do overflow doa hidrooiclonea é controlada
em aemi-automático em função da taxa de alimentação de ainério e da
de calcário, que varia automaticamente em função do minério
alimentado .
Espessamento, Homogeneização e Filtragem de Polpa
A densidade da polpa espessada é controlada automaticamente em
função de vazão de polpa na descarga do eapesaador.
A densidade da polpa alimentada nos filtros a disco é controlada
automaticamente em função da densidade da polpa espessada e da
adição de água na descarga do homogeneizador.
A umidade da polpa retida é controlada em semi-automático em fun ção
da rotação do filtro e da densidade da polpa alimentada a este
filtro.

Pelotamento
A quantidade das pelota& cruas e a quantidade de finos
peneira de rolos são controladas em semi-auto.m ático em
superfície especifica da polpa, da taxa de alimentação
discos, da quantidade de água adicionada no disco e 9a
polpa retida.

passados na
função da
de polpa nos
umidade da

Queima
A altura da camada de pelot.a a cruas é controlada automaticamente em
função da taxa de pelotas cruas alimentadas e da velocidade da
grelha.
A qu~lidade das pelota& queimadas é controlada em função do perfil

térmico do forno e das caixas de vento, da qualidade das pelotas
· cruas e da taxa de alimentação da grelha.
3.

QUALIDADE

DAS PELOTA$

As pelotas da ITABRASCO são quase que totalmente utilizadas em
modernos altos-fornos de alta capacidade (5000 - 10000 t/d da gusal
da Nuova Italsider e da Oeltasider - Itália.
A porcentagem destas pelotas na carga está entre 10 e 20\, chegando,
no caso de um alto-forno, até 40\. o componente complementar da carga
é sempre sinter de alta basicidade. Dependendo da utilização, os
limites de qualidade são bastante severos, e~pecialmente aqueles
relativos às carateristicas metalúrgicas: redutibilidade, inchamento,
resistência a compressão após redução e resistência após redução em
baixa temperatura (ROI).
3.1 Objetivos de Qualidade
Para atender aos limites impostos pela utilização em alto-forno,
os limites de qualidade são muito rigorosos (Tabela III.
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Tabela II - Especificações de qualidade das pe1otas
queimadas da ITABRA5CO
65 . 0 .. o.s.
2.7 t-0.1 ..
0.6 ; 0.2t

Fet
5102
Al203
Ca0/5i02
- 5 mm
8 - 16 mm
Compressão
Abrasão
ROI, l -

1.2

+ o.o:;

<2.õ•

>92,
>450 kg/p

<4\

<12\

3 mm

Inchamento
Redutibilidade
Resistência apÔs redução

<14\

>65\
>75 kg/p

3.1.1 Especificações químicas
As pelotas da ITABRA5CO possuem baixos teores de elementos
nocivos para a operação de alto-forno:
5 ;

o.oos•

p ;

0.018\

Portanto as especificações químicas atendem principalmente
o teor e constância do 5102 e da basicidade Ca0/Si02· O
atendimento destes objetivos é bastante satisfatório. Em
1984 obtivemos os se~intes resultados:
5i02
Ca0/5i02

x
x

2.72\
1.20

desvio padrão

0.06
0.03

3.1.2 Especificaçõea ' fisicas e metalúrgicas
A resistência a compressão e o · Índic de abrasão
caraterizam as propriedades .das pelota& que causam a
formação 4e finos durante a movimentação. A \ de finos
junto com a granulometria das pelotas, influenciam a
permeabilidade da coluna de carga do alto-forno e,
consequ~temente, a produtividade e o consumo de coque.
A res istencia a compressão apõs a redução, o inchamento e o
ROI fornecem indicações da tendência das pelotas a perder
resistência na fase de descida da carga no alto-forno com
geração de finos. A redutibilidade é lndice da facilidade
com que o oxigênio é removido dos óxidos de ferro e,
portanto, influi sobre a utilização dos gases redutores
(reação CO ~ C02l que determinam o consumo de coke.

As condiçÕe' ~e execução dos testes.meta1úrgicos são
descritas em Anexo.
A obtenção das caraterísticas metalÚrgicas das pelotas
requeridas pelos utilizadores foi um dos maiores objetivos
da ITABRA5CO. No ano de 1984 este objetivo foi alcançado
com reaul tados plenamente satisfatórios·:

ROI

Inchamento
RedutibÜJ.dade
Resiatência a compressão
após redução

x

.

7.8\

x . 8.8\

desvio padrão

..

1.8
4.6

i •72.4\

• 1.8

i ·114.0,

·17 .2
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Na fase de projeto da usina ITABRASCO foram estudadas a
qualidade do minério a ser utilizado e as ca.r aterlsticas
dos equipamentos. Ficou definido que, para se garantir a
qualidade metalúrgica do produto, seria necessário trabalhar
com basicidaó.e CaO/Si02 >O, 9. o trabalho desenvolvido,
para alcançar e manter a qualidade metalúrgica nos limites
iJQPOstos pe.loe cllen~, contribuiu para alcançar progressos
senaiveis em todas as caraterísticas químicas e metalúrgicas.
o sistema e a frequência de controle rotineiro aplicado
sobre ás matérias primas, nas fases intermediárias de
preparação e sobre o produto final garantem a exportação
para o cliente de pelotas que rigorosamente correspondam às
exigências dos pedidos (Tabela III).
Tabela III - Testes diários de controle de qualidade na
Usina ITABRASCO
pellet apoa polpa pelota pelota calca- cal
t e a t e s
feed ID)8CJI!!III retida crua que.im. rio
P e t
Si02
Al203

1

6
6

6

1

1

6

cao

6

6

1

l

MgO
Perda ao fogo
Granulometria
Umidade
Abrasão
Compressão
Superfície específ .
Densidade aparente
NQ de quedas
Inchamento
RO I
Redutibilidade

6

6

1
1

1

1
1

6

l2

12

3

6
6

6

6

.

l

l

1

1

1

. 1

1

6
6

12

1
6

1
1

1

RESOLT1U>OS ALCANÇADOS NA OPERAcAO
1 Produção e consumos
A operação da grelha da ITABRASCO é caraterizada por uma
produtividade de 18,5- 19 t/m2 x 24 h.d.o.(Pigura 3). O consumo
de óleo ficou com valores acima de 30 kg/t até 1981 e passou para
24- 25 kg/t em 1982 e 1983, devido a utilização de carvão vegetal
moido adicionado nas pelota& cruas.
Em maio-julho de 1982 houve o teste industrial de injeção de carvão
vegetal na zona de resfriamento do forno (2) que determinou uma
diminuição sensível do consumo de óleo. Em out/nov- 1983 foi
utilizado carvão mineral nacional ele alto teor clG cinzas. Apasar dos
resultados animadores destes testes, não conseguimos continuar a
utilização de combustivel sólido devido a falta da garantia de
suprimento. Desde maio/84 uma parte importante do combustlvel
utilizado na queima é o gás natural, oan P.C.I. de 8900-9500 Kc:al)Nm3.
o aglomerante básico, que em fase de projeto estava previsto ser
100 \ cal hidratada, teve no t;empo, variações importantes devido a

352

_O(.,..,

..,.,.

2S

..

10

-=-

CClNIUOO Of

IS

Kt/U

10

-CCW

10

. ..,,,,.

.5

o r---~~--+-----~---;----------;-~~-----1~,
c:o«M) (I(

ODIIA

fl..tmoA _,..,_.
I(Wh/ t.p,

-------

~Qt
- - c.oL.t.flll)

)S

.......
..
lO

8 r---~~r-~c=~~----~----------~--~==~~~~

10

lO
~'~A• J JAI6NO~rMA ~ J J AI O MO~,-AMJJASON0

n "' .,.

10 • . , _ . . .. .

Desenvolvime~to

Figura, 3

'últimos anos.

.,

_.

------+---

da produção e consumos da ITABRASCO nos

-..
......
....

••o
uo
300

-~
... J ,

...

laCit ..

,.

uru:r.do -

001

IS

,.

lO

a

(j)

MMJm)

.

,..

.......a - . e • ...,..

~

ltWOA,..,..

11> ~ - -

~

~

CIO!IITANTI 0o1 '"'LIIA

~

~Aifff

-......,..
(i) -

-

c.~

_,..

_,... -

l'n.OTAI

-•OA

@ ""' lffl• - . l o ..... ....,.,..
(j) -ncocllo

Qo

li&UI;(Ia ••

(i)

IXI'OIIOiciA U 1 0 - - . . . _

(Ã)
(Ã)

U10 - - • CAl. -TADl
- ' O n:WUATUOAI ...... l

~

_ , _ . .-

o
o

--.\o -

fii:IN)

""'w.,..,_,

0/ .....

Cl.lo\UOAOl -

() ---TO --

__.... _ _- __-

•fl<ro
..

__,.,.

I'II..DTAI CU\1

ar - -

Figura 4 - Melhoramento da operação e modificaçôea dos equipamento•
com efeito aobre as principais performances da usina.

353

condições de disponibilidade de cal e para reduzir o custo
pelotas o melhorar a qualidade do produto.

das

•Apôs a utilização de cal hidratada em 1977 e 1978, no periodo de
1979 e 1980 tivemos que operar com aistura de cal e bentonita, em
decorrência da falta de capacidade de hidratação da cal, virgem (3).
Passamos a utilizar cal e calcário, de 1981 até agosto·l982, e
voltamos a operar com 100• de oal hidratada, de setembro de 1982
atê dezembro de 1983. Desde o inicio de 1984 a nossa operação
ficou estabilizada com cal hidratadA (.:30kg/tl e calcário (.:20kg/t).
4.2 Melhoramentos dos dados de operação e da qualidade das pelotas
Muito trabalho foi dedicado com a finalidade de melhorar a
utilizaçãÓ da usina e redução do consumo energético, sempre
mantendo o co~romisso fundamental com a qualidade das pelota&.
A Figura 4 res~alca as principais operações realizadas para se
obter estes resultados:
- Aumento da superfície especifica do minério moido de 1600 para
1750 cm2/g.
- Oim.l..nuição da temperatura máxima do forno de 1350 para 13209C,
para evitar formação de cachos e over-firing das pelotas.
- Regulagea automát'ica dos ventiladores de processo.
- Alimentação, ~uanto mais constante possível, das pelotaa cruas
na gre~ha.
- Reducão e constância da velocidade da grelha para melhorar a
.troca de calor en~re gás e pelotaa.
- Dim.l..nuição da depressão .do forno para reduzir a infiltração
de ar frio.
- Utilização de carvão.
- Utilização de 100\ de cal hidratada como aglomerante básico.
-Redução da Si02 das pelotas dft 3,0 para 2,7\ e aumento da
basicidade CaO/Si02 de 1,0 para 1,2.
- Aumento da tempe~atura do ar de recuperção direta e da secagem
ascendente, com' a utilização de carvão nas pelota& (redução da
relação gás/pelota&) e a interligação dos dutos dos gases
quentes do ventilador de recirculação.
- Diminuição da temperatura de controle dos ventiladores exaus~
e de recirculação para dim.l..nuir o volume especifico de gás que
passa através da cama4a de pelota&.
- Melhoramerlto da selagem entre as zonas de pós-~eima (CV 30) e
de resfriamento (CV 311 para melhorar a parte final da queima
das pelotas.
- Melhoramento da qualidade das pelotas cruas aprimorando a
composição do pellet-feed e reduzindo a quantidade de finos de
pelotae cruas reoirculadaa do roller- feeder para os discos.
- Diminuição da pressão da secagem deacenq,tnte de 30 para 7'lllm c.a.
com a modificação das paredes divisórias da secagem descendente
para pré-queima e da pré-que~a para queima, aumentando com
isto a área da secagem descendente em 15,75 m2.
Oa efeitos destas operações podem ser examinados com maior
detalhe nos diagramas de andamento médio mensal das condições de
processo o da qualidad~ das pelota• cruas das figuras 5 e 6.
Como resultado global de•todaa estas llftldidas, a qualidade das
pelotas que~adas (Figura 6) melhorou bastante de 1977 - 1980,
para a situação atual, como pode ser observado a seguir:
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Qualidade média
período 1977-80

Qualidade
atual

< 90\

Pelotaa na faixa 8-16 IIDII
J>.brasão
RDI
Inchamento
Resistãncia após redução

> 93\

= 4,5\

<4\
< 10\
< 10\

> 15\
>;LU
: 75 kg/p

>l20kg/p

Paralelanonte o consumo térmico caiu de valores acima de 300 MaU/t
para 280 Mcal/t em 1983 até valores de 250 Mcal/t em junho e julho
de 1984 (Figura 4). O índice de utili~ação (horas trabalhadas/
horas de calendário) alcançou em 1984, excluindo os meses com
paradas de manutenção, valores de 95\. O índice de RDI,
carater!stica metalúrgica mais dificil dé se controlar nas "pelotaa
da ITABRASCO, está atualmente estabilizado na faixa de 6-8\.
5.

COMPORTAMENTO DAS PELOTAS ITABRASCO NOS TESTES OE

ALTA

TEMPERATURA

Na siderurgia moderna é considerado muito importante o comportamento
apresentado pelos materiais ferríferos na região de alta temperatura
(l200-l6009C) do alto forno (4) (5).
Para se avaliar, em testes de laboratório, estas carateristicas
qualitativa• , chamadas de proprie~des ao amolecimento e fusão, foram
desenvolvidos equipamentos e metodologias experimentais bastante
complexos (6), (7).
AS pelotas em particular foram estudadas pela LKAB, NSC, BSC (8), (9)

e (lO).

•·

O Centro Speri mentale Metallurgico_ (Roma) , que é um laboratório de
pesquisa de alto n!vel no campo da siderurgia, pesquisou o
comportamento das pelotas ITABRASCO em alta temperatura, comparando
com o do sinter que constitui o seu componente complementar na carga
dos altos-fornos italianos. A descrição do equipamento e das
condições de execução do teste está apresentada em anexo .
o teste consta essencialmente da redução controlada a l0009C de uma
amostra de 500 g e do aquecimento erogresaivo até 16009C, em
atmosfera de nitrogênio, sob pressao. Continuamente são medidos o
grau de redução, a permeabilidade, a contração de volume da amostra e
a quantidade de material ~ue derrete e goteja.
Os lndíces utili~ados,para medir o comportamento do material durante
o teste,são:
- SST CSoftening Starting Temperatura) - Temperatur~ ·do 1nlcio do
amolecimento- Indica a•temperatura na. qual a ' perda de pressão do
gás através da amostra é de lKPa c.: 100 mm 112?1 .
- SDT CStarting Dropping Temperatura) - Temperatura do inicio do
gotejamento - Indica a temperatura na qual 5\ da amostra derreteu
e gotejou.
- NDH CNon Oropped Material) -Material não gotejado - Apresenta a
percentagem de material não gotejado a 15759C.
•

I

- IPT (Initial Permeability Temperatura) - Temperatura da
permeabilidade inicial - Indica a temperatura na qual a perda de
pressão do gás volta para 250 P4 c: 25 mm H20).
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De acordo com as relações entre o índice SST e os dados de alto-forno
(lll e com a teoria da fluodinâmica da zo~a coesiva do alto-forno, o
SST e SDT devem ser os mais altos possíveis; os valores de NDM e a
diferença entre IPT e SST, pelo contrário, devem ser os m.e nores
possíveis.
·

Figuras 7 e 8 mostram a comparação entre as pelotas IV.BRASCO, um
tipo de pelota ácida e dois sínteres de alta basicidade. As análises
químicas e os Índices do teste podem ser vistos na Tabela IV.
As

Tabela IV - Composição quimica e índices dos testes de alta
temperatura de pelotas e sinter
amostra
Pe.lota ITABR
Pelota ácida
Sinter A
Sinter B
Pelota ITAB.
+ Sinter A
Pelota ácida
+ Sinter B

análise química

(\)

SST

SDT

lPT

NO M

'

Fet

SiO;z

C aO

MgO

82

9C

9C

9C

65.2
56.0
55 . 6

2. 70
6.75
6.00
5.80

3.27
0.31
10.80
11.41

0.01
0.16
1 .20
1.30

1.21
0.05
1.80
1.96

1355
1260
1325
1315

1400
1375
1520
1530

1460
1535
1545
1570

6
15
31

60.4

4.45

7.32

0.65

1.64 1335

1475

1535

14

58.1

6.11

8.12

0.95

1.33 1330

1425

1515

7

64.5

3

Pode-se ver que as pe1otas ITABRASCO possuem um comportamento muito
melhor do que as pelotas ácidas que tem o índice SST muito baixo e o
IPT muito alto: isto $1gnifica uma zona coesiva, de baixa
permeabilidade, muito extensa em alto-forno.
Referindo-se aos s!nteres de alta basicidade examinados, as pelotas
básicas ITABRASCO possuem melhores índices SST e per.m éabilidade da
camada amolecida (quase derretida), mas derretem e gotejam numa
temperatura inferior, entre 1400 e 14609C, contra 1520 -15709C dos
sínteres.
A fim de que as condições do alto-forno sejam reproduzidas de uma
forma bem próxima às reais, onde pelotas e sinteres são misturados
para constituir a carga ferrífera, foram ana1izadas também as
carater!sticas de duas misturas, assim formadas:
a) 30% pe1otas ITABRASCO + 70• sinter com basicidade Ca0/Si02 : 1.8
b) 50% pelotas ácidas + 50~ sinter com basicidade Ca0/Si02 = 2.0
As misturas pelotas-sinteres aprebentam, em geral, um comportamento
melhor do que estes componentes estudados separadamente: o lndice
SST está bem próximo ao do sinter que é o componente que prevalece,
enquanto que a temperatura da fusão é melhor do que daquela do sinter
puro.

Porem, deve-se lembrar que, na prática, os componentes da carga
ferrlfera no alto-torno não são perfeitamente misturados mas se
apresentam em camadas: em consequência disto é conveniente que o
comportamento em alta temperatura das pelotas, seja bem próximo ao do
sinter complementar, para garantir que a zona de amolecimento e fusão
da carga, isto é, a zona de baixa permeabilidade, seja contida numa
faixa estreita. Testes experimentais indicam que pelotas básicas do
tipo ITABRASCO, com teores de MgO de Ca 1.3\ possuem étimo
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comportamento em alta temperatura com indicas tipicos doa melhores
slnteres:
SST • 13759C

6.

SDT •l4759C

IPT

e

15209C

NOH • 4l

FUTUROS PROGRAMAS

O objetivo principal da ITABRASCO é a redução dos consumos energéticoe,
mantendo e estabili%ando os nlveie qualitativos já alcançados.
O fator fundamental para diminuir os consumos energéticos é a redução
da relação volume de gás/peso de pelotas, que pode ser alcançado por
meio de uma melhor troca de calor gás-sólido que determina o proce1so
de queima dns pelotas.
Em geral um dos problema• de qualidade das pelotas queimndas é a
falta de homOgeneidade de queima das pelotas na grelha. Esta falta
de boaogenei~ade deve-se a:

- Carregamento não regular da grelha.
- Diferente pe~eabilidade aps gases em vários pontos da camada total
devido a presença de material fino ou grosso.
- Diferentes temperaturas nas quais as pelotas são queimadas.
Em consequênc~ destes acontecimentos, os histograma& de frequência
da resistênci# a compressão e da densidade aparente das pelotas
mostram uma dispersão (Sigura 9) que sabemos deve ser melhorada.

Verificamos a ~istência de uma relação importante entre densidade
àparente das pelot(s queimadas e propriedades metalúrgicas. Pelotas
com densidade aparente 4( 3.6 g/cml apresentam baixa qualidade
metalúrgica com lndice de ROI um pouco alto e !ndice de inchamento
muito alto (Figura 10). Testes em usina piloto mostraram que baixos
valores de densidade aparente são t!picos de pelotas mal queimadas,
que só alcançaram temperaturas de queima na faixa de 900 - 11509C.
Diminuir os consUIIOs energéticos ••• ter melhorado as condições de
homogeneidade do processo, pode então resultar em um perigoso
aumento das pelQbas mal queimada• de baixa qualidade.
Identificamo• as seguintes diretriaes de trabalho•
- Estre1taaento da faixa granulomitrica das pelotas cruas
alimentadas n.a grelha, eliminando o grosso e o fino, com
modif1cações na est&utura do roller-feeder.
- Melhoramento da distribuição das pelota& cruas no carregamento da
g~elha, também com modificações na estrutura do sistema atual.
- Retorno i utilhação de collbuetivel sólido (carvão veqetal ou
carvão mineral beneficiado) misturado ao pellet-feed em porcentagem
de até 1\ de carbono fixo na pelota crua.
- Melhoramento do controle das temperaturas do torno e das caixas de
vento.

7•

CONCLOSOES

Noe quese nove anos de operação, a XTABRASCO alcançou resultados de
operação de alto nivel, satisfazendo as eseeoificações de qualidade
mais severas, que têm•per~~~itido a utilizaçao de nossas pelotas noa
mais IIIOdernos altos-forAOS italianos.• Em 1984 a ITABRASCO conquiatou
os seus lllfllhores resultados c011 produção de 2. 920.760 t de pelota.s ,
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consumo energético de 270 Mcal/t, utilização da usina de 91,9\ e
qualidade do produto amplamente dentro dos limites.
Em fevereiro de 19S5 a !TABRA~O concluiu a sua melhor campanha de
refratário do forn.o , defde o começo das operaeõ,pa, com 6.028.570 t
produzidas.
Estes bons resultados só foram poasiveis graças ã alta qualificação
profissional dos técnicos e engenheiros da Cia Vale do Rio Doce, aos
quais a ~estão da usina é confiada e graças ao espirito de
cooperaçao que nunca faltou no momento de enfrentar as dificuldades.
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METODOLOGIA DOS PRINCIPAIS TESTES ME'l'ALORGICOS PARA CARATEJUPREM AS
PELOTAS ITABRASCO

• R O I

Teste de degradação após redução ea baixa
(Teste Nuova Italsider)

temperat~a

A amostra é reduzida num tubo vertical com gás de redução.

redução, a amostra é
peneirada. O indice
amostra:
reator:
gás de redução:
temperatura:
tempo:
tambor:

Após a
tratada mecanicamente num ta.bor e depois
RDI é apresentado pela fração em peso < 3 mm.
SOO g 1 granulometria 8 - 16 mm
f6 60 11111
900 l/h; co • 14\; co 2 • 26\; N2 ~ 60\
SS09C
30 ain
l • 130 mm; 0 • 200 mm; V • 30 r~

INCHAMENTO (Teste JIS)
A amostra é reduzida num tubo horizontal. O volume de cada pelota
é medido antes e depois do teste. o indice de inchamento se
apresenta de acordo com o aumento percentual do volume da amostra.
amostra:
3 pelotas, granulometria 12 ~ l mm
reator:
tubo em quartzo: f6 30 mm
gás de redução:
30 l/h1 co • 30\; N2 • 70\
temperatura:
9009C
60 nlin
tempo:
REDUTIBILIDADE (Teste JISl
A amostra é reduzida em tubo vertical. O indica de redução é
calculado pela perda de peso da amostra, de acordÓ com a percentagem
de oxigênio combinado com o ferro eliminado durante o teste.
amostra:
SOO g; granulometria 8 - 16 mm
reator:
0 60 mm
gás de redução:
900 l/h1 CO • 30\1 N2 • 70\
temperatura:
9009C
tempo:
180 min
Após o teste, as pelotas reduzidas são utilizadas no teste de
resistência a Compressão após a Redução (Teste Nuova Italsiderl
AMOLECIMENTO E FUSAo (Teste CSM)
A amostra é colocada entre duas camadas de coque, num reator em
grafite, e reduzida a uma temperatura de 10009C por uma hora.
Sucessivamente, ê aquecida em atmosfera de nitrogénio até l6009C com
graduação de temperatura de S9C/min sob pressão constante de SN/om2.
amostra:
SOO g 1 granulometria 10 - 15 mm
reator:
f6 70 mm
gás de redução:
3000 l/h7 CO • 40\J N2 • 60\
temperatura redução: 10009C
60 min
tempo de redução:
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