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CORPOS MOEDORES DA MOAGEM OE MINtRIO DE FERRO
NAS USINAS OE PELOTIZAÇAO DA CVRD

L.A. BANDEIRA OE HELLO (1)
ADENIL SALAROLI (2)

RESUMO

Desde o start-up da orimeira unidade pelotizadora até
o final de 1987, as Üsinas da CVRD e Coligadas já
moeram mais de 170 milhões de toneladas de minério de
ferro em doze moinhos utilizando diferentes tipos de
corpos moedores, o objetivo deste trabalho é mostrar
testes efetuados com os diferentes pr·o dutos, rotinas
operacionais e de controle implantados bem como
resultados obtidos.

ABSTRACT

Since the start-up of the first pelletizinq line
until 1987, the CVRD Pelletizing Complex ground more
than 170 million t of iron ore in twelve grindinq
mills using many type•• of grindinq rnedia. This paper
presenta the tests made with different products, the
operational routines and the installed control as
well the resulta obtained .

(1) Engenheiro Metalúrgico, Gerente Geral de Operação da
Superintendência de Pelotização da CVRD.
(21 Engenheiro ~tecânico, Gerente da Divisão da Engenharia e
Controle de Produção da Superint. de Pelotização da CVRD.
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1.

INTRODUÇ~

O complexo pelotizador da Cia Vale de Rio Doce - CVRD, instalado
na Ponta de Tubarão, é composto por seis usinas, sendo duas de
sua propriedade e as outras, I'l'ABRASCO, HISPA!-1089..\S e NIBRASCO,
em associação respectivamente com grupos italianos , espanhóis e
ja poneses. Totalmente o~erado pela CVRD, pode produzir
anualmente cerca de 17 milhÕes de toneladas de pelotas de
diferentes carateristicas para alto forno e redução direta. O
i nvestimento, incluindo as utilidades, foi da ordem de 530 milhões
de dólares.

,

Além de 1.700 empregos diretos, este complexo garante o
funcionamento de unidades geradoras de insumos necessários à
produção de pelota&, tais como: calcário, cal virgem, corpos
moedores, bentonita, refratários, barras de grelha, e tc (Tab. II.
Tabela I - Insumos para fabricação de pelotas na CVRD
cal virgem
calcário
bentonita
corpos moedores
óleo oombustivel
gás natural
carvão
energia elétr ica

2.0

X

3.0

X

800 t/d
1.000 t/d
100 t/d
100 t/d
900 t/d
105 Nln3 / d
JSO t/d
10 6 kWh/d

O objetivo da pelothação é transforma.r o Jllinério fino 8!:1 produto
(iron ore pelletsl com caraterlsticas quÍJIIicas, físicas e
metalúrgicas bem definidas para posterior utilização nos altos
fornos ou processo de r edução direta. Para tal o minério fino
alimentado é submetido a diferentes fases do processo que são
moagem, filtragem, pelotamento, queima, peneiramento e estocagem.
A produção acumulada das usinas CVRD e Coligadas até o final de
1987 foi superior a 160 milhÕe s de t one ladas para atendimento aos
diferentes mercados consumidores (Figura 11.
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2. MOAGEM DO M!NSRIO OE FERRO NA CVRD

As usinas de pelotlzação da CVRD têm baa~camente doze sistemas de
moagem (dois por us~na) compostos de silo de minério com mesas
dosadoras, correias de al~mentação, mo~nhos de bolas e conjunto
de hidrociclones classificadores, tratando- se de moagem a úmido
em circüito fechado com hidrociclones.
o minério recuperado dos pátios de matér~a priaa i composto
basiciUilente por finos (pellet !eed) com cerca de 80\ abaixo de
100 mesh que após a moag . . deverão ter no aíni.Jio 90\ Mnor que
325 mesh com superfície especifica de 1800 cm2/g.
O pellet feed é alimentado i razão constante através de silos
dosa dores com corpos moedores e por tratar-se de moagem a úmido,
ad~ciona-se água de modo a obter-•• densidade da o r dea de 2.8 ltg/1
na carga do moinho.
O conjunto é acionado por dois motores cSe 2.2 mW cada que i razão
de 12.9 rpm proporcionam a fragmentação dos grãos. A descarga é
feita por transbordamento e a polpa é transferida para
hidrociclones onde o overflow é enviado para a etapa seguinte do
processo de pelotizaoão, sendo que o underflow por não ter
atingido a fa~xa granulométrica desejada retorna ao moinho
constituindo carga de recirculação do mesmo. Figura 2 mostra o
fluxograma do sistema.
O controle da adição doa corpos moedores é realizado ea função da
potência consumida pelos motores que acio~am os moinhos além da
produtividade (t/hl dos mesmos . Os dados dos principais
etJ'Úp...ntos para a 1110agem da CVRD estão 1110strados na Tabela U .
Na fase da 1110agem do processo de pe lotizaç io , os pr incipa~s i tens
de custo são os corpos moedores e a ene.r gia elitrioa.
Figura 3 mostrá a evol ução r elativa do cu sto dos corpos moedor es
nos últimos anos.
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3. CONTROLE DOS CORPOS MOEDORES NA PELOTIZAÇAO DA CVRD
Em função da capacidade de produção e do processo de moagem via
úmida, a CVRD detem um elevado consumo nominal de corpos moedores
da ordem de 35.000 t/a . os corpos moedores, portanto são
responsáveis por uma despesa anual em torno de dez milhões de
dõlares .
Es tes valores geram a necessidade de uma sistemática de contr ole
para o material, pois qualquer redução no consumo ou no custo
representa uma considerável economia. O sistema de controle
utilizado abrange os seguintes itens:
-

aquiaição e estocagem
plano anual de recargas
estudo do custo de moagem
acompanhamento do recebimento e estoque
avaliação dos indices de desgaste
análise dos principais parâmetros do circuito de moaqem
aplicação da garantia para os índices de desgas t e
testes com novos fornecedores ou corpos moedores com
carateristicas distintas

3.1

Aquisição e estocagem

Devido a grande demanda de corpos moedores, a CVRD, para maior
segurança, dispõe de um número suficiente de fabricante'•, aptos
ao fornecimento dos mesmos. As aquisições são realizadas .através
de concorrência aberta, sistema FOB e o transporte gera~nte é
ferroviário, com efetiva redução do custo.
Para garantia operacional são mantidos estoques que assegurem as
recargas em caso de falhas do fornecimento. Os corpos moedores
são estocados em área adequada, sendo classificados por tipo de
material e fornecedor de origem. São acondicionados eo tambores
de 200 1, com 800 kq de material em cada tambor. Este peso foi
fixado para favorecer o controle do material durante seu manuseio
na área industria l .
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3.2

Plano anual de recargas

Em geral, no segundo semestre de cada ano, é efetuado o plano das
recargas necessárias ao período subsequente. Verifica-se a
previsão do estoque inicia 1 (estoque de segurança), e em função
do programa de produção de pelotas e do índice de desgaste
previsto, é elaborado cronograma de recebimento para atender as
recargas nas seçõea de moagem. Este plano é dividido por usina,
podendo ser efetuado 1por fonte de consueo, isto i, por .oinho.
3. 3

Estud.o do custo de 1110agem

Após a realização do plano de recargas e da concorrência entre os
fornecedores, é efetuada análise das propostas para fornecimento.
Para efeito comparativo são considerados d.o ia parâmetros: consUIIIO
específico real (kg/t molda) de cada tipo de corpo moedor e custo
por kilo (Cz$/t). Com estes dois . parâmetros é calculado o custo
de moagem caraterlatico de cada corpo moedor (Cz$/t molda).
De ~o dos custos previstos, i efetuada a distribuição
aplicando-se a maior quantidade possível dos corpos mo~ores de
menores cuatos de moag•.
3.4

Acompanhamento do recebimento e estoque

Com a efetivaçio do programa de compras e a definição do
cronograma de recebimento é efetuado o diligenciamento dos
processos para a garantia da realização do programa estabelecido .
Com o acompanhamento é mantida vigilância nos estoques de
aequrança, podendo ser efetuada qualquer alteração no progr... ,
ae.m provocar perturbaçÕes ao processo de recaraaa da JDOaq-. o
controle assUIIIe maior importância considerando a eventual
aplicação' de Ulll tipo de corpo 1110edor em cada 1110inho.
3.5

Avaliação doa lndices de desgaste

Para avaliação aa performance dos corpos 'moedores é utilizado o
índice de kg/t moida que á obtido através do confronto do
somatório da• recargas efetuadas com a total tonelagem cio minério
alimentada ao moinho no período considerado.

\.
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Eabora sujeito a influência de alguns fatore s, este indice dentro
de uma amplitude normal de variação f.ornece valores
representativos se respeitadas algumas condições básicas, tais
OOJDOI

- utilização de apenas um tipo de corpo moedor em cada molnho, de
forma a haver homogeneidade entre a carga de enchimento e as
recargas
- ea caso de alteração do tipo do corpo moedor utilizado,
considerar o per!odo após a fase de transiÇão da carga Capós
adição de pelo menos duas vêzes a carga de enchimento com o
novo tipo)

a

avaliação do consumo espedifico de per!odos de séis meses
consecutivos após a transição
- verificar se existe alguma caraterística do equipamento ou do
processo que possa causar uma tendência nl t ida de variação do
!ndice de desgaste (normalmente fatores que provoquem variações
no mesmo sentido)
3.6

Análise dos prlncipais parâmetros do circuito de moagem

Além do Indice de desgaste, dentro da avaliação da performance ed
um corpo moedor é verificado a influêncla q ue o mesmo pode caus ar
no rendlmento da moagem. Para aná l ise são contro lados , e ntre
outros, os seguintes parâmetros operacionais do moinho:
- consumo de energia; kWh/t moid.t
-produtividade: t/moids / h operação
- superficie especifica do produto: cm2/g
- consumo especifico do corpo moedor: kg/t e g/kWh
3. 7

Aplicação da garantia

~ra

os indices de desg·aate

Inicialmente o controle de qualidade dos corpos moedores era
efetuado através de inspeções por f irmas contratadas. Após a
utilização de diversos tipos de corpos moedores, foi constatado
que a maior importância deveria ser conferida ao indice real de
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desgaste, ou seja, ao custo tinal de moagem IC~$/t moída),
independente da composição do corpo moedor.
Foi implantado a a!)licação de garantia para os tornecilllentos de
corpos moedores. Em geral, os Índices de garantia ba.ei--ae nos
lndices reais de desgaste e acompanhaJII os processos de 00111pra.
EDI caso . cSo não Cum!)rimento da garantia prevista, as reposições
aio negociadas em tunçio do contronto entre o indica real obticSo
e o de ga.r antia oferecido pelo tornecedor.
Bate processo possibilita aaior tlexibilidade para o
desenvolvimento dos corpds moedores e eltaina o õnus relativo
inspeções contratadas.
3.8

ia

Testes com novos tornecedores ou cOrpos moedores
com carater!aticaa distintas

Para o desenvolvimento de novos tórnecedores ou para a avaliação
de corpos moecSores com coa.poaição física I qulmica diferentes, são
realizados testes em escala industria.! . rnicial-nte aio testes
de laboratório com amostras fornecidas pelo fabricante para
verificação doa parâmetros básicos de ~alidade necessários.
O teste pode ser realizado com ou sem a troca da carga do moinho.
com a troca da carga, é necessário uma menor quantidade para
teste' I 1. 000 t) , pois eluina-ae a fase de transição, obtendo-ae
resultadas do inicio do teste. Este proceaao t8111 coao
inconveniente o manuseio da carga retirada do 1110inho, 300 a 350 t.
Sem a troca da carga do moinho o teste se processa através das
recargas normais ao circuito de moagem, tofnando-ae necessário Ulll
acriscillo à quantidade de material, para a obtenção de \III per lodo
de observ~çio após a fase de transição. Neste processo de teste
prevalece a avaliação do índice de garantia proposto pelo
fornecedor, baseado na qualidade do material a ser testado, bea
como experiinciaa com o produto em outras instalações
industriais. P'ra que haja interesse na realização do teste, o
custo de moagem r e lativo ao corpo moedor proposto deve ser
00111petitivo aos Mnores custos coçutadoa na ocasião da proposta.
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Enl caso da não aprovação do teste, cabe ao fornecedor ;>roceder a
devida reposição, e se bem sucedido o fabricante é automaticamente
cadastrado passando a participar das concorrências pa ra a aquisição
de corpos moedores.

4. CONSI DERAÇÕES FINAIS
Desde o inicio de operação de sua primeira usina, a CVRD vem
procurando, em carãter industrial, otimizar seus lndices na
util ização dos d iferentes corpos moedores.

,

Inicialmente utilizou-se unicamente bolas de aço e/ou ferro
fundido que, apesar de apresentarem durezas da ordem de até 60 Rc
resist i am de maneira satisfatória ao desgaste por abrasão, mas
apre sen tavam certa deficiência em relação à corrosão o que
associado aos preços de venda limitou sua utilização.
Com a i ntrodução dos corpos moedores com forma de tronco de cone
(cylpebs) que apesar de possuirem bai.xa dureza (50 a 55 Rcl
apr esentavam a vantagem de baixo preço de venda por serea
produzidos diretamente a partir do gusa liquido gerado nos altos
fornos sem necessidade po~~anto de refino mais apurado, associado
ao inicio da produção no Brasil de corpos moedores alta•ente
ligados, tivemos grande mudança no panora~a de fornecimento dos
corpos moedores para moagem de minério de ferro.
Hoje, a CVRD usa bolas e cylpebs, cujas caraterlsticas estão
mostradas a seguir :
• · caraterlsticas principa is

!!<'...!:!!________ -

~l::.!E!!:!!!.

________

forma

esférica
0 = 30 mm

tronco de cone
0 maior • 25 11'111
0 menor • 22 mm
altura • 25 11111

~~~aterial

F9F9 alta liga

F9F9
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coaap.

qu!mi~a

(\)

bolas

~~e!~!____

c

------------2.50 a 2.90

Si

o.so

a 1.00
0.40 a 0.60
0.04 máx.
0.04 mãx.
19.00 a 23 .o o

0.30 • 1.00

66

Martensita

55
ce-ntita

0.80

2.00

Mn
p

s
Cr

dureza (Rc)
matriz
desgaste (ltg/t)

3 . 50 a 4.20
0.40 a 0.80
0.10 aix.
0.10

aãx.

comparação •• função da forJU. geomitr ica
superf. de conta to :

superfície:

bolas apresentam s0111ente conta to
pontual enquanto que os cylpebs podem
apresentar contato pontual, linear e
facial.

Aa

Os cylpebs têm 14.5\ maior que as bolas com
-•mo peso unitário.

densidade a granel:

cylpebs em torno de 10\ maior que bola
com mesmo peso unitário.

Os cylpebs apresentam maior possibilidade de contato mútuo,
superfície e densidade superiores a bola, o que possibilita
aumento da superf lcie de moagem para o mesmo volume de carga
utilizada para os corpos moedores esféricos.
Finalmente, os cylpebs apresentam um desgaste uniforme durante
vida útil, enquanto que as bolas sofrem deformações
assumindo o aspecto poliédrico. Por outro lado, os moinhos
carregados com bolas, para o mesmo volume de enchimento (36\l,
trabalham com menor consumo de energia (ltWh /tl.

~ua

As figuras 4 e 5 mostram a evolução dos principais lnd1ces

relativos ao consumo destes corpos moedores no Complexo de
Pelotizaçio da CVRO nos últimos anos.

\
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O sistema de controle implantado per~te equilíbrio de custos
entre os diversos fornecedores de co,rpos moedores, sem prejuizos
operacionais.
A opção atual de utilização de cylpeba ooquilhados e bolas de
ferro fundido com alto teor de cromo apresenta-se a mais
econõmica e extremamente competitiva entre si.
Testes com novos fornecedores e produtos continuam sendo
efetuados, buscando otimizar os resultados já alcançados na
1110aqem da CVRO e fornecendo t .ambém subsldios aos produtores de
oorpos 1110edores.
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Tabela II - Principais equipamento s da moagem

..

equipamento

especificação

silo de aínêrio

volume • 320 a3; 800 t de D1nério1 • • 7,5 a; altura
12,2 111 controle nlvel e c élulas de carqa pa.r a deterainar
diversos nlveis de enchimento

.asas alt.entadoras

0 • 3 m; capacidade proj eto • 290 t/h; velocidade
variáv el por .aio de motores oor:tente continua contro lada
por balanças instaladas nas correias t .r ansportadoras; taxa
de alimentação (t/h) preestabelecida

correias transportadoras

c apacidade projeto • 290 t/h; velocidade • 1,05 m/s;'
larqura • 800 - ; alimenta 11inério nos moi nhos de bola

aoinhos de bola

0 • 5,18 m; comprimento • 10,56 m; taxa de alimentaç ão
220 t/h 1 total da descarqa incluindo carga de
recirculação = 810 t/h; teor de sólidos na polpa no
interior do 110inho • 10\ (aprox.) 1 velocidade do moinho "
12.9 rpm - 68\ da velocidade critica ; carga de enchi~~ento
mãx. • aprox. 382 t, 40\ (normal 36\1; acionamento: dois
motores elétricos com 2.250 kW, 1190 rpm cada

bombas de polpa

vazão • 1773 ml/h de polpa (+/- 825 t/h sólidos);
densidade de polpa • 1,55 kg/1 (+ / - 45' sólidos); r otações
• 1800 rpm; altura total • 34 m

bateria do ciclone

seis ciclones ~ SOO mm; overflow • 899 ml/b (20\ sólidos)
underflow • 274 ml/b (80\ sólidos)
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