
Gebr. Pfeiffer 

Passion for Grinding



A empresa Gebr. Pfeiffer

Fundação 1864

Pessoal ~ 500

Faturamento anual ~ 100 milhões de Euros

Exportação > 96%

Filiais e Service points 13 muldialmente

Indústria de atuação
Cimento, Mineração, Cerâmica, 

Calcário e Cal, Gesso e outros

Moinhos verticais vendidos 3000



Gebr. Pfeiffer - Pioneirismo em moagem, secagem, 

separação, hidratação e calcinação
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Moinho vertical MVRMoinho vertical MPS

Nossos produtos

A solução perfeita para a sua necessidade



Secador TriplexHidratador de Cal Moinho de Bolas

SeparadoresSeparador de alta eficiência

Nossos produtos

A solução perfeita para a sua necessidade



Estudo comparativo – Preparação de 

Massa Via Seca vs Via Úmida

(Porcelanato Esmaltado)



Comparativo de Rotas de Processo

Via Seca vs Via Úmida (Porcelanato Esmaltado)

Moinho Vertcal

de Rolos Pfeiffer

Granulador + 

Secador de Leito 

Fluidizado

VS

Moinho de Bolas Spray Dryer

Via Seca Via Úmida



Metodologia do Estudo

1ª Etapa

Testes de 
moagem –
Alemanha
• 2x Umidades de 

alimentação: 12 a 
20% 

• 2x Finuras de 
Produto: 2 e 10% 
R 45 µm

2ª Etapa

Granulação 
do produto 
moído 
• Parceiro: Eirich

do Brasil

3ª Etapa

Caracterizaç
ão e testes 
laboratoriais 
• Empresa 

contratada: CRC

4ª Etapa

Teste 
Industrial e 
de qualidade 
• Teste industrial 

no parceiro que 
cedeu a amostra 
(confidencial)

• Teste de 
qualidade 
contratado junto 
ao CRC

5ª Etapa

Estudo de 
Viabilidade e 
Comparativo



1a Etapa - Testes de Moagem



Amostra e Metodologia

Quantidade 6600 kg

Tipo
Massa Cerâmica Branca de 

Porcelanato Esmaltado

Densidade aparente 1,37 kg/dm³

Umidade 9,2%

67.10 % SiO2

13.89 % Al2O3

1.58 % Fe2O3

3.58 % MgO

2.86 % CaO

0.07 % SO3

6.60 % L.O.I.

Análise Química (XRF)

AMOSTRA

METODOLOGIA



Teste de Moagem – MPS 40 & SLS 320



Teste de desgaste

Rolos e Mesa de Moagem Jet Wear Test – Chapas de Desgaste 



Resultados

12% H2O 20% H2O

Moabilidade em

kWh/t (2%R45 µm)
7,5 11,0

Moabilidade em

kWh/t (10%R45 µm) 6,5 10,0

Umidade final 1% 1%

Vida útil inicial

 1400 h para a mesa

 1700 h para os rolos

Vida útil após 1° preenchimento de solda

 2700 h para a mesa

 3400 h para os rolos



2a Etapa - Granulação



Granulação 

 Aproximadamente 1,5 t de amostra moída (50% de cada finura)

 Umidade de granulação: 11-12% 

 Umidade final após secagem (ao sol): aprox. 9% (não foi utilizado um secador neste estudo)

 Coleta de 5 kg de caga amostra moída e 10 kg de cada amostra granulada para testes no CRC



3a Etapa – Caracterização e testes

laboratoriais (CRC)



Escopo de testes

 Composições químicas por fluorescência de raios X;

 Distribuição de tamanhos de partículas por sedimentometria de raios X;

 Teores de resíduo de moagem em peneiras de abertura de 45 µm, 63 µm e 74 µm;

 Morfologias das partículas (via análises de microscopia ótica e eletrônica de varredura);

 Densidade aparente após secagem;

 Retração linear de secagem;

 Expansão pós prensagem;

 Módulo de ruptura à flexão a verde e a seco;

 Curvas de gresificação após queima em 04 temperaturas 

(medidas de absorção de água, retração linear de queima e perda ao fogo);

 Coeficiente de dilatação térmica;

 Tendência à formação de coração negro;

 Módulo de ruptura á flexão após queima;

 Cor de queima (coordenadas cromáticas em espectrofotômetro);

 Índice de deformação piroplástica.



DTP ou PSD



Morfologia (MOD) 



Morfologia (MOD) 



Morfologia (MEV) 



Caracterização antes da queima



Características dos corpos de prova queimados



Características dos corpos de prova queimados



Conclusões

 curvas de PSD similares. Presença mais expressiva de partículas com diâmetros entre 20 e 40 µm nas massas de via seca, 

com mais intensidade na massa MS-R10;

 morfologias angulares e pouco distintas entre si;

 boa parte das diferenças observadas entre as massas via úmida e seca podem estar associadas ao processo de granulação 

(granulador+secador VS spray dryer) e não à moagem a seco;

 massas via seca recebidas com teores de umidades levemente superiores do que a atomizada. Isso é favorável, pois os 

grânulos de microgranulação são mais duros e a umidade mais alta facilita a sua deformação durante a prensagem;

 antes da queima, ganhos expressivos observados na densidade aparente dos compactos (maior fração de grossos entre 20 

e 40 µm e utilização de microgranulação);

 aumento de densidade aparente favorece o aumento da resistência mecânica antes da queima e especialmente a redução 

da retração de queima;

 menor deformação dos grânulos na prensagem gera maior retração de secagem, o que pode exigir o uso de curvas de 

secagem mais brandas para evitar a formação de trincas;



Conclusões

 elevada compactação obtida durante a prensagem também pode favorecer a formação de coração negro, em virtude da 

redução da permeabilidade das peças;

 as 3 massas atingiram a absorção de água ≤0,5% na mesma temperatura de queima (deslocamentos das curvas 

observadas na curva de greseificação refletem os efeitos da granulação e do maior resíduo);

 grânulos mais duros podem dificultar o preenchimento completo dos poros durante a queima, de modo que incrementos na 

absorção de água do produto podem ser observados. Nos testes, os aumentos verificados não foram expressivos;

 características como cor, dilatação térmica e índice de piroplasticidade mantiveram-se com valores muito próximos;

 é possível dizer que os testes semi-industriais das massas preparadas por via seca devem gerar peças com características 

equivalentes à produção atual de porcelanatos esmaltados, sendo que as peças devem apresentar tamanhos finais maiores 

e atenção especial deve ser dada às operações de secagem e pré-aquecimento no forno;

 a temperatura de queima no teste semi-industrial não deve ser alterada. Para aumentar a probabilidade de que a absorção 

de água especificada para o produto seja atingida, recomenda-se que o teste seja realizado com a massa MS-R2, caso 

apenas uma das massas possa ser testada em produção.



4a Etapa – Teste Industrial e de 

Qualidade



Teste industrial

 Realizado junto ao parceiro que cedeu as amostras para a Pfeiffer neste estudo;

 Aproximandamente 1,5 t de amostra utilizada (50% de cada finura); 

 Umidade de aprox. 9% do material granulado; 

 Ajustes na prensagem foram necessários no dia do teste e com parte das amostras de 10% R 45 µm;

 Ajustes na curva de secagem e queima realizadas durante o teste; 

 Maior parte das amostras aprovadas foram de 2% R 45 µm; 

 Amostras encaminhas para o CRC para caracterização 

final do produto acabado; 



Caracterização do Produto Acabado



5a Etapa – Estudo de Viabilidade

Comparativo (Apenas sob consulta

direta com a Pfeiffer) 




