
Secagem, moagem e classificação de 

material (alta umidade) em um único 

Moinho Vertical de Rolos



1925
Maior moinho de 

cimento do mundo

1890
Primeiro aeroclassificador

da indústria de cimento

1956
Primeiros moinhos MPS para a moagem

de cru e carvão

1864
Jacob e Karl Pfeiffer fundam a fábrica de 

máquinas e a fundição Pfeiffer

História da Empresa

1894
Primeira moagem de cimento

em um moinho Pfeiffer



2007
Primeiro moinho

vertical com MultiDrive®

1994
Evolução dos moinhos MPS por meio

da introdução da série B dos mesmos

2016
Maior moinho do mundo em fase 

de montagem

1979
Primeiro moinho vertical para

moagem de cimento

História da Empresa

2006
Primeiro moinho MVR para

moagem de cimento



A Empresa

Centro de Testes – Plantas Pilotos Laboratório para caracterização de materiais

Dimensionamento da instalação para o arranjo idealSoluções customizadas para cada demanda



A Empresa

Fabricação customizada de máquinas em nossas oficinas Alta precisão em nossas oficinas

Amplo galpão de montagem (17.000 m³) Fundição de peças de desgaste em nossa própria fundição



LafargeHolcim Barroso (MVR 6700 C-6)

11.500 kW / 450 tph@4300 Blaine (CP-II-E) 

Moinhos para capacidades acima de 1.000 t/h

Módulos de acionamento de até 12.000 kW

Maior moinho de cimento do Brasil e do Mundo



Moinho vertical de rolos MPS da PFEIFFER



Moinhos MVR

Acionamento Conventional

Até 7 000 kW
MultiDrive® até 12 000 kW



Hidratadores de cal

KLE, KLD e KLV

Secador Triplex

TRT

Forno calcinador de gesso

GK

Moinhos de bolas

MRE e MRD

Separador de alta eficiência

SLV

Separadores

SUT e SUV

NOSSOS PRODUTOS

A SOLUÇÃO PERFEITA PARA A SUA NECESSIDADE



Sistema de moagem modular ready2grind® -

Do Conceito ao Design Existente



Estudo de Caso

Mordov Cement



Moinho vertical de rolos MPS da PFEIFFER

Alimentação

Finos / 

Produto

Gases 

quentes

Classificador SLS de 

alta eficiência para  

cortes precisos

Carcaça

Tensores externos

Seção transversal otimizada

para o fluxo de gases

Rolos de moagem suspensíveis



Moagem, ssecagem e classificação de cru com

umidade de alimentação de 26%

KHD/ZAB, Mordov Cement 3, Rússia

MPS 5300 B

potência instalada 2.000 kW

material cru

composição do cru

calcita (88-92%)

argila (6-9%) 

pirita (0,5-2,5%)

produção 410 t/h

umidade de alimentação 26%

finura 25 % R 0,090 mm

em operação desde 2012



Planta de moagem de cru 

Mordov cement, linha 3, 410 t/h

moagem - secagem
pegajoso

Temperatura e volume
de gás antes do moinho

Projeto do moinho e da planta:

 maior carcaça do moinho e maior classificador

 500 °C antes do moinho

 rolos de moagem menores e mais largos

 sem silo/moega de alimentação

 maior inclinação dos chutes

trasporte

cru a base de calcita

26 % de umidade

turbina de gás
gases do forno
GGQ

410 t/h, 25 % > 0,09 mm, 

1 % de umidade 26

calor

ZAB / KHD / Gebr. Pfeiffer SE



Planta de moagem de cru 

Mordov cement, linha 3, 410 t/h

feed rate
temperature

moisture

°C

%

-5
551
26

t/h gas flow
temperature

gas flow
dust content

°C100
1004874
1518052

277
m³/h

classifier exhaust gas

nm³/h

g/m³

gas flow
temperature

gas flow
heat flow

°C99
1055117
1470895
139843,2 MJ/h

m³/h

exhaust gas

36dust content
water content
dew point

mg/m³

g/m³110,78
°C60

nm³/h

gas flow
temperature

heat flow
dust content
water content

°C

MJ/h

0
65

g/nm³

g/nm³

nm³/h

484
277000

197080,0

gas flow
temperature

heat flow
dust content

°C

MJ/h

275
364001

140140,4
30

nm³/h

g/nm³

gas flow
temperature

heat flow

°C

MJ/h

1500
97413

214795,7
heat power 59665,5 kW

hot gas generator

nm³/h

feed rate
temperature °C90

205 t/h

recirculated material gas flow
temperature

gas flow
heat flow

°C502
768649
2247800
552211,8 MJ/h

m³/h

mill inlet

nm³/h

-72 mbar -77 mbar 0 mbar -20 mbar-87 mbar

-5 mbar

feed material

turbine exhaust gas

rotary kiln exhaust gas

gas flow
temperature °C5

30235

fresh air

nm³/h

gas flow
temperature

gas flow
dust content

°C100
1004874
1543316

27
m³/h

gas fan inlet

nm³/h

g/m³

dust
product

moisture

finished product

heat flow
finenessto

wheel-
loader

box



Planta de moagem de cru 

Mordov cement, linha 3, 410 t/h

alimentação de 550 t/h, 

com umidade máx. de 

26%

MPS 5300 Bgases da turbina a gás

gases do forno de clínquer

Vazão do ventilador:

1.700.000 m³/h 

aprox. 40 m



MPS 5300 B - Diferenças Construtivas

Carcaça, Rolos, Mesa e Classificador

MPS 5300 B

Mordov

MPS 5300 B

AS Cimento MPS 5300 B

Mordov

MPS 5300 B

AS Cimento



MPS 5300 B

Diferenças Construtivas – Nozzle Ring



Planta de moagem de cru 

Mordov cement, linha 3, garantias

MPS 5300 B para umidade de alimentação de 26 %

410 t/h de produto
25 % > 0,090 mm

18 kWh/t
(moinho, classificador e ventilador)

20 000 h de vida útil das partes de desgaste (rolos / mesa)

moinhos de martelo: vida útil das partes de desgaste menor que 3000 h



André Cruz
Diretor de Vendas / Sales Director

Gebr. Pfeiffer do Brasil
Rua 7 de abril, 235 - sala 507
5° piso - República
São Paulo – Brasil CEP: 01043-000
Tel.: +55 (11) 3255-2681
Cel.: +55 (11) 98887-4242 

OBRIGADO!


