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RESUMO 

AVALIAÇÃO DE CICLONES NO CIRCUITO DE TRIPLA CICLONAGEM DE PELLET 
FEED- PLANTA D~: MIN~:RIO DE FERRO CVRD- CARAJÁS 

Este trabalho apn.:senta uma avaliaçào do cin:uitll Lk tripla ciclonagem de pcllct feed na usina tk minéri o de 
ferro d<.1 Companhia Va le do Rio Dot:e cm ( 'arajús. por me io da a \'a lia~:ào comparati va e ntre os ciclones Cavcx 
ins talallos em três linhas de c i clonagem c o ( imax instalado em uma linha de cic lonagem visando demonstrar qual tipo 
de cicl one apn:scnta mt...•lhor n:cupcraçào cm massa ~..: qualidade tisicu do prod uto. Fl)ra m realizadas amostragens 
s istemát icas durante uma semana. bem como rea li zado o levantamento de dados operacionais como 1% de sólidos. 
pressão na alimentação, número de ciclones c efctuado tratamento dos dados para a cvidcnciur o equipamento mais 
tttkquado para a opcraçàn. 

A análises dos rcsultaUos n:vdou que o cqu ipa ml'n to com melhor desempe nho foi o ciclone G max 
propiciando rc~..:upc raçf10 cm massa de 9.4 pontos percentuais maior que o cichmc C'avcx c melhoria signiticativa na 
LJUalidaUc física do produt(), com aumento de 7 pontos percentuais na fraçào passante cm 4 5 um. 

PALA VRA S-Cili\ VI': Classilícaçào; Minério de Ferro; C iclonagem tripl a; Cavcx-Ci max . 
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I. INTRODUÇÃO 

A Ciclonagem Tripla é constituída por 4 linhas de ciclonagcm com três cstúgios de classificação: rougher. 
clean~r e scun·ng~r. Esta planta é responsável pelo processo de produção do Pe ll ct Fced Natural na usina de ferro 
Carajús . cuja produção g ira cm torno de 7% do ROM (nm o( mine ) alimentado na usina. o produto gerado é filt rado 
cm filtros disco fommndo o Pd/et Feet! Caraj ,is . O projeto teve iníc io com o start-up de três linhas . nos quai s são 
usados ciclo nes cavcx c, hú um ano. foi instalada mai s uma linha na qual se us<J os c iclones gmax . 

2. CICLONAGEM TRIPLA 

2.1. Descrição do Processo 

A alimentação da ciclonagem é constituída pelos "m •c,:flmrs" dos dassitícadon..!s espirais c ciclones 
classificadores de 26" do pcnciramcnto sccundúrio. apresentando t:nncentração múxima de 301~'Í• de só lidos c 
granulomctria < 150 um. esses /J\ '<!r/lmrs alimentam por gmvidadc um Ianque de polpa . de onde é homhcada para o 
primeiro estágio de ciclonagcm. chamado rougher, o ''undetf/o u·" destes ciclones a limentam ll ~stúgio clcaner com o 
"underflow" do estágio scavenger que por sua vez é a limentado pelos "o\'n.Jhn'<'s" dos estág ios clcancr c rougher. o 
"underflow" da cleaner constitui o produto final sendo encaminhado para Filtragem ú disco enquanto o "on'l./lo~r" da 
scavcngcr constitui o rejeito . sendo dirccionado para o cs pcssador de rcjcitns (Fi g ura I). 

Figura I. 

Jh· t~'l h > ]la r;J ,·spes,,lt l•lf 

0 \'r' l"f/, wdos 1\ lint..:nt<~~<l•• 

da,~ i !i c ador c·~ c' \)lif:ti) ~~~ 
l' ludn>l·irlnnl"i :!1>' 

!'rouhuo para h llr:IJ.!l'lll ;l d"f" 

Fluxo~:rama de procrsso da Cidona~:cm Tripla 

3. CICLONES 
3.1. Geometria 
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Os ciclones cavcx carm:ll' rizam -sc pela gcomdria da úrca de entradíl ser em rorma de espiral laminar tOm1ando 
uma espécie de rampa. o que possibilita um trajcto natural da polpa do inlet até ao cone reduzindo H turbulência c 
melhorando a dassilicaçào. l~ssa geometria também n.:du/_ o lksgastc na alimentação do ciclone e no vórtcx findcr 
(Figura 2). As fotos do ciclone insta lado na úrca encontra-se no Anexo I (Foto I). 

Figura 2. 

Ciclone Cavcx c dcsign da área de alimentação 

Os cidoncs Gmax caracterizam-se por possuir uma área de alimentação em involuta completa. cones 
longos c uma otimizaçào do üngulo do úpcx (Figura 3). A combinação destes itens confere uma maior çapacidadc ao 
cidonc. com aumento da vcloridadc tangencial cm 1.onas críticas de separação do ciclone rcsullando nunm separação 
mais li na e eficiente. As fotos do ciclone instalado na área encontra-se no Anexo I (roto I). 

Figura 3. 

Ciclone Gmax (' dcsign da área de alimentação 
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3.2. Configuração 

A configuração dos ciclones cav~x c gmax que cnmpôcm os cstúgins de tripla ciclonagem encontra-se na 
Tabela I. 

Tabela I. 

fi aguraçao o os CIClones cavcx c gmax d or estagiO ~-- ·-· ····- -··· · 
Rougher C/eaner Scavenger 

Dimensões (mm Caxex Gmax Caxex Gmax Caxex Gmax 
Diâmetro ciclone (pol) 10,00 10,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Diâmetro área de entrada 73,00 70,95 27,00 28,40 27,00 28,40 
Diâmetro área do overflow 90,00 88,90 40,00 40,60 40,00 40,60 

Diâmetro área do underflow 44 ,00 44 ,40 28,00 28 ,00 25,00 25,00 
Distância entre underflow e 

overflow /Diâmetro do ciclone 4,46 6,65 6,43 10,00 6,43 10,00 
Diâmetro área de 

entrada/Diâmetro ciclone 0,29 0,28 0,27 0,28 0,27 0,28 
Diâmetro do overflow /Diâmetro 

ciclone 0,35 0,35 0,39 0,40 0,39 0,40 
Diâmetro do underflowiDiâmelro 

--- --
___ __cjclo~ c___<), H 0,17 0,28 0,28 0 ,25 0,25 

4. AVALIAÇÃO COMPARATIVA 

4.1. Metodologia 

!\mostrar a linha tlc ciclones Cavcx cm pawlclo com a linha de ciclones ( imax c <.k tcrminar ~.:om base nas 
amostragens qual dos cicloncs apresenta m<.~iur rccup~.:raç~1o cm massa c qualidade físi ca do produto. 

4.2. Amostragens 

Foram realizadas amostragens no pcríoJo de uma semana . na qual t()ram coktados os !luxos de alimentação. 
um.lertlow t: m·ef.flO\r dos estágios roughcr, clcwwr c sca,·cnger nas linhas de cic lones G.IVt.: X e gmax. A amostra de 
cada fluxo foi composta de R incrementos de 2 L colctados a cada IS min .. /\s cond içôcs operacionai s nos horãrios das 
coletas se cnwntram na Tabela 11. 

Tabela 11 
v _____ __ .. _____ _ _____ -· .. --~mn<'S por es1a . d . I 'lO 

Rou4her aeaner Scavenger 
Variávies Cavex Gmax Cavex Gmax Cavex Gmax 

Pressão 2,2 1,8 2.3 2 2,8 2.4 

N'Odones 11 11 20 20 25 25 

4.3. Análisl.' das amostras 

As amostras fo ram analisadas cm laboratório onde t(l i kita tktc.:nninaçüo da pc.:rc!.!nt~1gcm de sólidos. superfície 
específica , c realizaçào de análi se química c granulométrica para todos os !luxos coktados. A anúl isc granulométrica 
foi feita cm rcneira até 45um enquanto a percentagem passantl• nesta ma lha foi analisada em cicloclassificador. 
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4.3. Tratamento dos Dados 

Os dados das an;'tlises l(xam conkridas para vcrili caçfio lk coerCncia c validação dos rcsultõ~dos. As curvas de 
Jistribuiç;lo gra nulométrica Ja alimentaç;Jo (estágio nmJ!.Iu:r). produlo (cstúgio dt~aner) c rejeito (estágio scal'enger) da 
cic lonagcm tripla de ambos c ic lones se encontram na tabela fll. As demais grandezas físicas c as grandezas químicas 
ana li sadas fora m ag rupados c se crKontram na Tabela IV. 

Tabela III. 
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Tabela IV. 
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% Ail).) 1.23 uo 
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SF.(cnÚg) 4286 .'\791 
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Fluxo AL 

Ciclone C.vcx gMax 

%1Fc 67,01 67,03 
~· 0,8 1 O,SI 

% AIA 1, 13 1,15 
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SE(cm'ig) 2730 2777 
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Fluxo AL 

Ciclone C1vex gM:lX 
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4.4. Balanço de Massas 

Para fechament o do bala n.yo dl' massas lüi nmsitkrada ~~ dis tribu ição granulo mél rica completa (pene ira e 
cicloclassifil'ador) para a ;'tgua considerou-se as den sidades medidas nas amostragens. Os dados do balanço de massas 
globa l da cic lonagcm trip la se ~ncon t ram na Tahda V. hcm como os valores de rccuperaçàos cm massa por estágio 
também ca lcu lados por g ranu l01nt:1ria . 

Tabela V. 

Balan!'_O de massas da ciclonagcm trip_la 
Ciclone Cavex G max 

Fluxo AI UF OF AI UF O F 
T/h sólidos 100 59,80 40,2 100 69, 17 30,X3 

T/h água 270 25 245 270 33 237 

0.50 o 0 ,0 o o 0,0 o 
0 ,25 o OJX o o 0,00 o 
0. 15 1,24 2.7X o 1,24 1,73 o 
0, 10 2.30 4 ,9lJ o 2.30 3.55 o 

0.075 4,31 X, 15 o 4 .3 1 6,43 o 
0 ,045 7.0X 13,6 1 o 7,0X 11,13 o 
0 ,03X 3.35 6,04 o 3,35 4 ,89 o 
0.026 X,42 14.3 X o X,42 11,7 1 o 
0.020 7.66 12,66 o 7,66 IO.X4 o 
0.01 4 9.1 9 13,90 o 9. 19 12. 91> o 
0.009 11.29 11 .9X 4.07 11 ,2lJ 14,59 2,43 

0 ,007 7.94 5. 1 X 12,40 7,94 X,X3 6,52 

0 .000 1 .'\7.22 5.94 X3.53 37.22 I 3,34 90.66 

Rt·cupcração cm massa por estágios 
Estágio Ca\ 'CX Crnax 

Roul.!,her 4~(~/~) 44%, 
( '/nm<'r ,)l)l~/;, X2°1ÍJ 

."Ú 'tfl'<'ltger 5X(% 70'% 

5. CONCLlJSÜ ES 

Co m b~1s~: nos resul tados obtidos na ava lia~·ào de <.:id ones é possível chegar as segu intes conclusões 
rdacilmadas a segu ir : 

- Os c iclonl.!s gmax apn .. ·sentam maior recuperação ~...·m massa no prod uto. cerca de 9.4 po ntos percentua is a ma is cm 

rel aç~lo ao cavcx; 

-Apresen tam corlL' ma is fi no. com maior percentagem passan te cm 45 mic rons; 

-Reduzem a percentagem de sú li dos 1Hl undcjlou· não necessitando de di luição pa ra o processo de fi lt ragem; 

- Possuem 1naior capac idac.h: cm li.mçüo do maior diúmetro do infct. 
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6. ANEXOS 

Foto I. 

Hidrociclones gmax r hidrociclonrs cavrx insta lados na Ciclonagcm Tripla 
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