347
COMPARAÇÃO DE CUSTOS DE CLASSIFICAÇÃO
EM CLASSIFICADORES ESPIRAL E EM CICLONES
I.T. Asatsuma ( 1 ); E.S. Campos ( 2 ); J.R.B. Lima ( 3 )

Este trabalho faz uma comparação dos equipamentos de
classificação mais usados no Beneficiamento de Minérios
ciclones e classificadore s espir al - quanto a suas aplicações e
custos. O c lassifi cador espiral, embora seja um equipamento usado
a décadas na indústria mineral, perdeu muito de sua importância
com o desenvolvimento dos ciclones. Apesar do custo de aquisição
elevado e de ocupar urna área muito maior, nos últimos anos,
verificou-se um crescente interesse neste equipamento pois este
apresenta certas vantagens sobre os ciclones tais corno:
possibilita a obtenção de sólidos mais espessados, apresenta um
"by pass" menor, apresenta grande durabilidade e custo
operacional mais baixo. O trabalho aborda os diversos aspectos
relativos aos custos de instalação, operação e manutenção destes
equipamentos, fazendo uma comparação critica dos custos
envolvidos.
COMPARISON OF CLASSIFICATION COSTS IN
SPIRAL CLASSIFIERS AND IN HYDROCYCLONES
This work is rneant to provide a cornparison between the rnost
cornmonly used classification equiprnent in the Treatrnent of
Minerals - hidrocyclones and spira l classifiers - considering
their applications and costs.
Although in nse for decades in the rnining industry, the spiral
classifier has lost a lot of its irnportance due to the
developrnent of cyclones.
This trend, however, is in rev ersio n and in the last few years
and there has been an increasing interest in spiral classifiers,
in view of their advantages over cyclones, such as:
- possibility of obtaining more thickened solids;
- less by-pass;
- great durability;
- lower operational cost.
This work approaches the different aspects r e late d to the
installation, operation and maintenance costs of these
equiprnents, carrying out a critica! comparison of the
involved
costs.
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INTRODUÇÃO
A classificação é

uma das mais

importantes

operações

unitárias do Beneficiamento de Minérios. Entende-se classificação
como a operação de separação de partículas por tamanho em um meio
fluído (líquido ou gasoso). Difere da operação de peneiramento,
que também visa separar partículas por tamanho por:
no peneiramento:
o fino ("undersize") tem limitação superior;
- considera-se para efeito de separação a segunda maior dimensão
da partícula.
na classificação:
- os produtos

grosso ("underflow") e fino ("ove rflow")

possuem

partículas de todas as classes de tamanho;
- a separação se dá por classes

de

tamanho de

acordo

com

seu

movimento num fluido;
para a sepação,

considera-se o diâmetro hidráulico que não t e m

qualquer sentido físico, mas é uma

abstração.

Diz-se que

duas partículas tem o mesmo diâmetro hidráulico quando tem a
mesma velocidade de sedimentação num fluido.
Considera-se que a separação granulométrica em peneiras pode
ser feita até determinados tama nhos de separação.

Este tamanho

mínimo de separação em peneiras é de aproximadamente 5 mm, embora
existam operações onde pode-se chegar a valores muito menores,
porém isto somente é conseguido em situações muito especiais.
Os classificadores,
separações finas.

por outro lado,

são empregados para

Estes podem realizar separações de partículas

até 0,005 mm aproximadamente. Os equipamentos de classificação
mais usados em Beneficiamento de Minérios são os ciclones e os
classificadores espiral.

o trabalho que se segue, compara estes equipamentos quanto a
suas aplicações na industria mineral e fornece parâmetros para
estimativas de custos.
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CICLONES
Ci c lone s ou hidrociclones são equipamentos de classificação
desenvolvidos recentemente.

Aplicados em praticamente todos os

setores de beneficiamento de minérios que op e ram a úmido,

este

equipamento apresenta características que o torna preferido a
todos os outros equipamentos de clasific ação , tais como:
baixo custo de aquisição;
- grande confiabilidade;
- alta eficiencia;
- permitem separações muito finas ( a té 0,005 mm)
- são relativamente simples de operar;
- apresentam altas capacidades de classificação por unidade;
- são extremamente compactos pelas suas capac idades;
- não possuem partes móveis ou acionada s ; e
- manutenção simples, dispensando pessoal especializado.
Suas principais desvantagens

referem-se aos

c ustos

operacionais que são relativamente elevados, devido aos custos de
bombeamento de grandes volumes

de polpa que precisam ser

manuseados; aos custos de manutenção , seja do s ciclones, seja das
bombas e acessórios. Além disto,

a pr inc ipal limitação para a

operação com ciclones refere-se a dificuldade de manter uma taxa
de aliment açã o est ável.

O ciclone op e r a c om eficiência muito

baixa se houve r var iações significativas na t axa de alimentação.
A faixa de aplicação dos ciclones var ia de aproximadamente
0,005 a 0, 3 mm, dependendo do mat er ial a ser classificado. Isto
vale para os ciclones convencionais.
fundo c hato,

Os ch a mados ciclones de

fundo pl ano ou ainda ciclones a utógenos,

faixas mais grossas.

A

rigor~

a tingem

estes e quipamentos não são

classificadores ma s separadores de meio denso.

Sua eficiência

como classificadores é normalmente inferior a observada nos
ciclones convencionais. Pode-se verificar que houve

recentemente

um crescente interesse nestes equipamentos para suprir a faixa de
separação mais grosseira que os çiclones convencionais não
atingem.
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CLASSIFICADOR ESPIRAL
O classificador espiral é
classificadores

mecânicos.

o mais utilizado dos chamados
Existem

diversos

tipos

de

classificadores mecânicos como os de arraste tipo ''rake", os de
raspadores de corrente e pâs,

entre outros.

O classificador

espiral, no entanto, é o mais empregado devido a sua simplicid a de
construtiva e operacional. Apresenta como principais vantagens:
- são extremamente robustos e confiâveis;
- são muito simples de operar
- toleram variações na taxa de alimentação, sem grandes perdas de
eficiência
- apresentam

baixo custo operacional, pois a potência

requerida

para seu acionamento é relativamente pequena;
- obtém-se a fração grossa ("underflow") com baixa umidade;
- em

consequencia da baixa umidade dos grossos, é minimizado o
arraste de finos para a fração grossa (efeito "by pass");

- eleva o material grosso,

podendo dispensar em alguns casos o

transporte desta fração (como no caso de circuito fechado de
moagem, onde o "underflow'' pode ser recolocado na entrada do
moinho sem o uso de outros transportadores); e
- manutenção simples, di s pensando pessoal especializado.
Apesar das vantagens citadas, seu emprego diminuiu muito nas
últimas décadas, perdendo terreno para os ciclones, em especial
na classificação em circuitos de moagem. As vantagens observada s
nos ciclones de menor éusto de aquisição, menor esp a ço que este s
ocupam, tornaram a operação com classificaqores espiral restrita.
A faixa de apl{cação dos classificadores es piral é de 0,070
a 1 mm,

dependendo do material a ser separado.

Comparado aos

ciclones, os classificadores atendem a uma faixa mais grossa de
separação. Os ciclones de fundo chato atendem a uma faixa mais
grossa, substituindo
Nos

últimos

~s

classificado~es

anos,

em diversas aplicações.

observou-se

maior

interesse

nos

classificadores espiral para determinadas aplicações. Assim, na
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industria do ferro,

este é largamente utilizado, sendo empregado

modelos muito grandes, como os classificadores de 84", de mais de
25 m de comprimento. São usados para a classificação das frações
mais finas, separando-se o "sinter feed" do material mais fino.
A industria de areia também começou a se interessar por este
equipamento. De fato, a produção de areia, especialmente quando é
feita por dragagem,
dificultando e,
ciclones.

gera uma alimentação muito irregular,

frequentemente,

Assim,

impossibilitando o emprego de

os classificadores espiral mostraram-se uma

alternativa importante para esta aplicação.
Outro uso consagrado deste é a recuperação de material de
meio-denso. Os classificadores, além da função de classificação,
para a

eliminação do material muito fino que prejudica a

separação em meio-denso,

ainda tem a

função de controlar a

quantidade de material formador do meio denso
barita,

etc.)

a ser acrescentado na água,

(ferro-silício,

pois devid~ a suas

grandes dimensões, pode funcionar como um "pulmão" intermediário
e um "dosador" de material, permitindo um bom controle do meiodenso.
Além disso,
usinas piloto.
regular,

são muito usados em operações de laboratórios e
A operação com ciclones que exige alimentação

com as baixas vazões das usinas piloto é frequentemente

inadequada,

quer seja pela dificuldade de manter uma taxa de

alimentação constante para o ciclone, quer seja pelo fato que a
separação granulométrica no ciclone depende do seu tamanho, que
tem implicações na capacidade.

Assim torna-se

impossível

separações grossas em ciclones com taxas de alimentação baixas
pois_não se

c~segue

operar com ciclones de forma intermitente ou

com taxas de alimentação menores para as quais este foi previsto.
Nesta situação,
adequados,

os classificadores mostram-se muito mais

tanto por absorver melhor variações na taxa de

alimentação, quanto por permitir separaçõess mais grosseiras com
taxas

de

alimentação

dimensionamen~o

pequenas,

dependendo

correto para a operaçao em questão.

apel)as

do
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CUSTOS E ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS
O ciclone, conforme já destacado anteriormente, apresenta um
custo de aquisição muito menor que o classificador espiral.
A classificação com ciclones, no entanto, requer diversos
equipamentos para sua operação. Assim, além do ciclone
propriamente dito, são necessários distribuid ores, caixas de
coleta dos produtos do ciclone, válvul as , instalações de
bombeamento, sistemas de automação e control e , etc.
Os

classificadores

por

outro

equipamentos auxiliares para operação.

lado

requerem

menos

Necessita m normalme nte de

bases maiores e mais complexas qu e as instalações de ciclon es,
além de ocuparem muito mais espaço.
Outro aspecto importante refere-se a capacidade destes
equipamentos.

No caso dos ciclones,

é possível fa ze r

uma

estimativa de capacidade por tamanho do ciclone em função do
tamanho de separação estar situado numa faixa relati va mente
estreita, para cada diâmetro de ciclone.
para um certo material,
20" de diâmetro,

Ist o equivale dizer que

um determinado ciclone,

por exemplo de

pode fazer separações de tam a nh o num a faixa

restrita (entre 0,03 a 0,1 mm, por exemplo).
No classificador, isto não ocorre pois prati camente qualquer
mod e lo de classificador pode operar dentro de toda a fai xa de
separação dos classificadores. Sua capac id ade será determinada,
entre outros fatores, pelo tamanho de separa ç ão que se de se ja.
Assim,

não é po ss ív el a comparação ape n a s

pelo c usto de

aquisição. Deve-se estimar os equipamento s n ecessári o s para a
operação desejada e aí pode-s e fazer uma comparação de c ustos.
Classificadores
determinadas dimensões:

e

ciclones

são

identificados

por

os ciclon es são identificados pelo seu

diâmetro interno ao re ves t i mento,

na

parte c ilíndri ca e

classificador pelo diâmetro da espiral.

o

P ode - se p ercebe r
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facilmente que não existe qualquer correlação entre um ciclone e
um classificador espiral pelo modelo. Assim

~ada

tem a ver um

ciclone de 24" com um classificador de 24".
Este trabalho não pretende tecer considerações sobre a forma
de dimensionamento, mas fornecer subsídios para, uma vez definido
o equipamento

(ou equipamentos)

necessário a uma determinada

operação, o projetista tenha condições de fazer uma avaliação
preliminar de custos no sistema de classificação, obtendo dados
para a esco lha daquele que, somado aos aspectos técnicos, deverá
definir

o

sis tema

a

ser

empregado

(quando

couber

e sta

consideração), podendo- se estimar os custos envolvidos.
Para efeito de estimativas de custos, estes foram divididos
em três aspectos:

aquisição,

manutenção e

operação.

Vale

ressaltar que os valores são estimados e que no Brasil qualquer
tentativa de sistematização de custos é muito difícil, ainda ma is
numa época de vendas deprimidas como as agora observadas.

AQUISIÇÃO
Segundo descrito por MularC 1 ), pode-se calcular os custos de
investimentos p a ra equipamentos industriais por fórmula do t ipo:
Ca

=

A X B ·

onde :
Ca

custo de aquisição

X

uma determinada característica do equipamento

A e B

constantes

No caso de ciclones, X ê o diâmetro interno do ciclone. Para
os

classificadores,

co n s idera-se

o

diâmetro

da

rosca.

Trabalhando-se com valores reais.obtidos com fabricantes,

foram

desenvolvidas as figuras 1, cus to de aquisição de ciclones e as 2
a 4 custo de aquisição de clasificadore espiral, que mostram os
custos de aquisição destes equipamentos.

354

FIG. 1 - CUSTO DE HIDROCICLONES
8000

··- -

i
- ~~res ob~i~~JI

N

ti"

6000

/;1
5000
-tFt
(/)

::>

4000

.~

i

lores re ais

_/:~=

7000

--,

I

----

I

/

....

/)III

3000
2000-

o
4

10
15
20
diametro do ciclone

6

----,--------,
26

30

FIG. 2 - CUSTO DO CLASSIF. ESPIRAL
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FIG . 3- CUSTO DOS CLASSIF. ESPIRAL
PASSO DUPLO
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FIG . 4- CUSTO DOS CLASSIF. ESPIRAL
PASSO TRIPLO

1---1

~elo 100

mod 100 cole

I.: :e!o

125

mod 125 cole
modelo 150

__.._

mod 1 50 cole

.

356

Observa-se que para o classificador, são empregados divers os
valores diferentes para A e B. Isto ocorre devido aos diferentes
modelos de classificadores existentes. Assim,

"passo"

(simpl es ,

duplo e triplo) refere-se ao número de espiras no eixo (urna, duas
ou três).

O "modelo" referido na tabela corno 100,

125 e

150,

indica o grau de imersão da rosca: modelo 100 rosca aflorante,
utilizado para separações mais grosseiras,

1 25 rosca imersa com

cerca de 25% do seu diâmetro abaixo 'd o nível da âgua no ponto
mais profundo,

indicado para separ a ções interm ed iári as e

finalmente 150, onde a rosca está imersa cerca de 50% do seu
diâmetro abaixo do nível da água no ponto mais profundo,

usad o

para separações mais finas.

Tabela I - Valores de A e B para o cálculo do custo de aquisição
de ciclones por unidad~
B

A

ciclone (de 3" a 30")

2,45

0,98

Tabela II - Valores de A e B para o cálculo do custo de aquisição
de classificadores espiral.
A

passo simples
modelo 100
modelo 125
modelo 150
passo duplo
modelo 100
modelo 125
modelo 150
passo triplo
modelo 100
modelo 12 5
modelo 150

B

2,35
2, 7 4
3,20

2,48
2,48
2,48

11,3
13,7
15,8

2,20
2,20
2,20

12,9
15 , 5
17,7

2,25
2,25
2,25

Ess es dois parâmetros implicam e m vari ações consideráveis
nos custos de aquisição, tendo em vista que o

~rau

de imersão tem

implicações diretas no comprimento do e ixo do equipamento que
aumenta todo o classificador com aumento s ignificativo de custos.
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O projetista dev e t e r

em mente que muitas vezes é

preferível

optar por um modelo maior a escolher um em que a rosca fique mais
profunda para um det e rminado tamanho de separação, tendo em vista
que isto pode ser mais económico. Vale a mesma observação quanto
ao número de espira s sobre o eixo (passo). Muitas vezes ocorre de
um modelo passo simpl es maior custar menos que um duplo menor.
Os c la ss ificado res também variam com a largura da "piscina"
ou em outras palavras com a in c linação das paredes laterais da
caixa, por é m isto implica em variações de custos muito pequenas.
Os ciclones a pr es entam uma grande gama de variação de
características como o comprimento da parte cilíndrica, diâmetros
de

"vortex"

e

"apex",

revestimentos,
apresentados,

material de construção,

dentre

outras

variáveis.

Para

tipos
os

considere-se ciclones confeccionados

de

custos
em

aço-

carbono, revestidos com borraçha natural, com "vortex" e "apex"
em tamanhos comerc ia i s fabricados em aço, revestidos de borracha
ou

cerâmicos

e

sem

a c e s só r i os

(vá 1 v u 1 as ,

ma n ô metros ,

controladores automáticos de abertura do apex, tubulações, etc.)

Distribuidores
Os ciclones são normalmente instalados com mais de urna
unidade. Esta é a si tuação mais comum e fortemente recomendada,
tanto pelo fato que o ciclone tem capacidade limitada e portanto
para um tamanho de separação deve-se acrescentar unidades,
sendo possível es co lh e r um modelo maior

não

de maior capacidade,

quanto para possibilitar elevada"disponibilidade e permitir
manutenção sem a parada da instalaÇão toda. Assim, normalmente os
ciclones
neces si t a m de distribuidores.
recomendados são os tipo radial.
Os distribuid ore s

são

feit~s

Os mais comuns e

sob encomenda para

cada

aplicação e seus custos são muito variáveis. Comparando-se dados
históricos, pôde-se estabelecer uma relação empírica de custos do
distribuidor corno sendo aproximadamente o mesmo valor da
somatória do

custo

dos ciclones a ele instalados.
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Este valor é urna aproximação e vai depende r
este distribuidor foi construido.

Assim,

muito de como

considerou-se como um

distribuidor padrão, como contendo o distribuidor propriamente
dito e as caixas receptoras do "overflow" e do "underflow", sendo
construidos em aço-carbono, r e vestidos internamente com borracha
natural de espessuras variáveis e sem vá lvulas.
Naturalmente que est es valores va r iam muito.

Pode-se também

observar que para distribuidor e s com poucas unidades,

o valor do

distribuidor pode superar a .somatória dos valores dos ciclones e
para muitas unidades, o . custo dos ciclones tende a superar o do
distribuidor.

Válvulas
Outro custo importante refere-se as v á lvul as . Para manuseio
de p0lpas abrasivas com material particulado em suspe nsão, pou cos
tipos de válvulas resistem a estas condiçõ es tão agressivas. As
mais usadas para ciclones são as válvulas de passagem reta que
não oferecem resistênci~ a p assagem da polp a e baix í ssima p er da
de carga .. Estas, no entanto, sã o

relativamente ca ras.

Deve-se destac ar que é fortemente r ec om end áv el que s e jam
usadas

válvulas nas e ntrad as de cada c i c l o ne a

nã o

ser em

instalações muito grandes de ciclones de pequeno diâmetro,

com

grande número de baterias. Neste caso pode-se parar a operação de
uma bateria toda para man utenções sem interrupção da produção.
Da mesma forma não

se recom e nda a utili zação de válvulas nas

saídas elos ciclones, seja no "overflow" ou no "underflow".
Procurou-se correlacionar os custos de a qui s ição d a válvula
com seu"diãrnetro em milímetros.

A figura

5 mostr a os valores

s tirnados e a c orrelação para as válvulas de passagem reta. Os
:ct lores de A e B par a válvulas de passagem reta pod e m s e r vistos
na tabela III.
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Tabela III - Valores de A e B para o cálculo do custo de
aquisição de válvulas de passagem reta.
B

A

válvulas de passagem reta

1,18

1,14

Bombas
Estimar os custos de aquisição de bombas é

extremamente

difícil seja pela grande variedade de modelos e tipos seja pelo
fato de que a capacidade poder ser aumentado ou reduzida para os
diversos modelos e consequentemente uma mesma bomba atingir
diferentes faixas de aplicação.
Mular apresenta a correlação do custo de aquisição da bomba
com o volume bombeado. Comparando-se com dados obtidos de alguns
fabricantes,

esta correlação mostrou-se adequada para uma

primeira estimativa. Porém, observam-se grandes variações quando
uma mesma bomba atende a uma faixa ampla de capacidade.
Normalmente os custos da bomba são separados dos motores.
Para o motor normalmente o custo é relacionado com a potência.
Observa-se na figura 6 os valores de correlação de custo de
aquisição pelo volume bombeado de algumas bombas de polpa para
uma altura manométrica previamente
arbitrada em
2 Kgfjcm 2 ,
(20m de coluna de água aproximadamente). Na mesma figura está
representado o custo de motores correlacionado com a potência.
Procurou-se neste trabalho também uma correlação de custos do
conjunto motor e bomba pelo volume bombeado, como pode ser visto
na mesma figura.
Os valores de A e B obtidos podem ser vistos na tabela IV,
tanto para bomba e motor separados, quanto para o conjunto.
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FIG. 5 - CUSTO DE VALVULAS DE PAS. RETA
6oo~

----~~-- - 1

cu~-.t()

j

• .
/ l iI ----

./I

500

.

400

.

tA

'

/

.. /

/
/

_c ust o

real

':_"_~j

f/
/

.><
/

/

/>·<"

Ul 300

;::J

/--'

~/

2 00

.. ... .

/;:

-----~

.___/
._/,

'1~25.4

.

50.8

·.

... .

6.1.5

76. 2

----,---·-------r--

101. 6

1 27

152.4

203 . 2

diametm da valv. (mm)

FIG. 6 - CUSTO DE BOMBAS DE POLPA
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Tabela IV - Valores de A e B para o cálculo do custo de aquisição
de bomba, motor e o conjunto.
A

bomba de polpa (GPM)
motor (HP)
conjunto - motor + bomba -

33,6
15,7

(GPM)

49,2

B

0,78
1,20
0,76

MANUTENÇÃO
A manutenção de ciclones consiste basicamente na troca de
revestimentos e do "vortex finder". A durabilidade média destes é
muito

variável

granulometria,

dependendo do material

da porcentagem de sólidos,

material dentre outros fatores.

Assim,

classificado,

da

da angulosidade do
somente a

prática

industrial permitirá uma avaliação correta da sua durabilidade.
Pode-se estimar que um revestimento de ciclones dure entre 6
a 24 meses. Além disso, o desgaste de ciclones ocorre em regiões
preferenciais e normalmente a troca de revestimentos é feita por
partes e não de todo o revestimento. Esse desgaste se intensifica
próximo a saída do ".underflow" ("apex") e na parte cõnica. É
intenso também no "vortex finder" devido as características dos
fluxos int e rnos.
Os custos dos revestimentos pode ser estimado como variando
entre 35 a 45% do preço de ciclone.
aproximação para a

part~

Pode-se estabelecer como

que se desgasta mais intensamente que é

o "apex" dura cerca de quatro vezes menos que os revestimentos do
cilindro e os revestimentos

mais solicitados (cones inferiores)

e "vortex", metade da vida da peça do cilindro. Os distribuidores
tem vida média variável,

podendo durar de 1 a 3 anos ou mais

dependendo das condições operacionais e do material que está
sendo classificado.
Os principais custos de manutenção de um classificador
espiral é o de substituição do revestimento da rosca,
custos de manutenção mecânica (lubrificantes,
mancais,

além dos

substituição de

etc.). Os revestimentos da rosca do classificador são
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feitos em NiHard, que é um material de pr e ço elevado.
Pode -s e dizer, que e stes reves timentos a presentam vida útil
entre 2 a 5 anos. Para minérios muit o agr e ss i vos como minério de
ferro, cascalho, etc., esta durabilidad e pode ser ainda menor e
para materiais pouco agressivos esta pode ser muito maior.
Por se trat ar de material de valor relativamente elevado,
reforç a a observação feita anteriormente: fr e quent em ente é mais
econõmico usar um classificador de passo simples maior do que um
classificador de passo duplo (ou triplo) menor, pois o materi al
de revestimento t e m custo elevado na aquisição e na manutenção.
A figura 7 r e laciona o custo de aquisição dos revestimento s
dos classificadorP. s por modelo (1 00 , 125 e 1 50 ). Quanto ao p asso,
basta multiplicar por dois para o duplo e três para o triplo. Os
valores de A e B obtidos são mostrados na tabe la V.

Tabela V - Valores de A e B para o cálculo do custo de aqui s ição
de revestimento s de classificadores espir a l.
B

A

passo s impl es (*)
mode l o 100
modelo 125
modelo 150

13,8
1 6 ,3
18 ,3

1, 80
1, 80
1, 80

(*) passo duplo mu l tiplicar por 2; pa sso triplo multipli ca r por 3
A manutenção mecâ nica do classificador é

relat ivame nt e

simples, limitand o -se ao redutor e maricais. Estas peças são muit o
duráveis e os custos são relativamente baixos.
O custo de man utenção de bombas pode ser estimado pela troca
de revestimento s da carcaça,

rotor e manutenção mecânic a .

Estima-se que em condições médias um rotor dure de 4000 a 6000
horas

e

o

revestimento da

carcaça c er ca de

10000

(revestimentos de borracha), valendo a s c onsiderações já
A figura 8

r~lac io na

hor as
feitas.

o custo de troca de rotor, revestimento

I
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da carcaça e do conjunto pelo volume bombeado. Os valores de A e
B obtidos são mostrados na tabela VI.
As válvulas de passagem reta apresentam como principal custo
de manutenção a substituição do mangote. Este apresenta
durabilidade variável, normalmente de alguns anos. O valor do
mangote corresponde a cerca de 45% do valor da válvula e pode ser
tomado este valor estimativo para o custo de manutenção destas.

Tabela VI - Valores de A e B para o cálculo do custo de aquisição
de rotor, revestimentos da carcaça e do conjunto.

r o ter
revestimento da carcaça
conjunto

A

B

3,07

0,75
0,50
0,60

32,6
25,2

OPERAÇÃO
O custo operacional dos ciclones decorrem basicamente da
potência necessária ao acionamen to do motor da bomba.
potências são relativamente elevadas.

Estas

Na tabela VII pode-se ver aproximadamente as potências
requeridas para algumas vazões de bombas.
O custo de operação do classificador limita- se ao consumo do
motor elétrico. As potências requeridas são relativamente baixas,
para classificadores entre 24" e

84~.

Observe-se que estes valores valem para condições médias,

para

variando de 2 a 15 HP,

classificação de areia. Caso se opere com materiais muito densos,
como minério de.ferro ou concentrados de minerais pesados como
cassiterita, estes valores de potência são mais elevados.
Para um custo energético da ordem de US$ 0,044/kWh, pode-se
estimar os custos operacionais para classificadores e ciclones.
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FIG. 7 -CUSTO DO REVEST. CL. ESPIRAL
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Tabela VII - Potência de acionamento para bombas de polpa para
a l tura manométrica de 20 m (água) e densidade da polpa de 1,4.

----------------------------------------------vazão
potência do motor
BHP

vazão
(GPM)

(m 3 ;h)

500
1000
2000
3000
5000
6000
8000
10000

(HP)

(HP)

113
226
452
680
1135
1360
1820
2260

18
32
63
87
142
1 69
220
285

25
40
75
100
175
200
250
350

CONCLUSÃO
Este trabalho procu rou sistematizar uma série de informa ç ões
para estimativa de custos de aquisição, manutenção e oper ação de
instalações de classificação .
discuti r

Não é pretensão do trabalho

sobre qual dos métodos de classificação é o melhor ou o

mais econõmico, porque isto dependerá do contexto específico.
Pode-se

concluir

que

os

custos

com

aquisição

de

classificadores espiral é muito mais elev a do que o de ciclones .
Os custos operacionais, d epe ndendo do número de c lassifi cado res
necessários a substituir os ciclones , pode ser equivalente . Os
custos de manutenção podem ser superiores no classificador, pois
os revestimentos do classificador s ã o muito caros.
Embora os

custos com o classificador espiral sejam

normalmente maior es que os observados na operação com ciclones,
se for necessário a obtenção de um produto espess ado visando sua
utilização ou transporte,

pode ser que a

instalação de um

classificador torne-se mais econômica que a

correspondente

instalação de ciclones e equipamentos de desaguamento posteriores
eventualment e necessários, tais como espessadores, filtros, etc.
Outra condição onde o classificador pode ser mais adequado
ocorre em instalações onde é muito difícil manter a taxa de
alimentação constante, devido a dificuldades oper ac ionais .
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