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Equipamento para Ensaio de 
Redução sob Carga RUL e Colagem 
Automatizado 
 

O Equipamento para Ensaio de Redução sob Carga RUL e Colagem AN3230 foi desenvolvido para a realização de 

ensaios de pelotas de minério de ferro. Trata-se de um equipamento automatizado para cumprir as normas de 

Determinação da Redução Sob Carga (RUL) ISO-7992:2007 e Determinação do Índice de Agrupamento (Colagem) ISO 

11256:2007. São partes principais que compõem o equipamento um forno com aplicação de carga, painel de gases e painel 

de controle com PLC além de outros instrumentos e partes. O software Supervisório garante ao operador o controle e 

acompanhamento de todo o processo através das variáveis de temperatura, vazão, carga e compressão da amostra, que 

reunidos garantem maior repetibilidade do processo de teste das pelotas e permite a execução destes ensaios em meios 

térmicos de interesse das áreas de siderurgia, metalurgia física e da mineralogia. 

COMPONENTES BÁSICOS

 Forno Vertical Redução Sob Carga RUL e Colagem; 

 Grua para Movimentação da Retorta; 

 Sistema de Aplicação de Carga; 

 Sistema de Pesagem e Balança Eletrônica; 

 Painel de Controle de Temperatura; 

 Painel Controle de Gases; 

 Retorta para Teste Redução Sob Carga e Colagem; 

 Mesa de Manipulação da Amostra; 

 Carrinho de movimentação da retorta; 

 Esferas de Alumina; 

 Computador Dedicado e Software Supervisório. 

FORNO VERTICAL REDUÇÃO SOB CARGA E COLAGEM

 

Forno Vertical, usado para ensaios de redução de 

minérios de ferro, confeccionado em sistema de 

carcaça metálica dupla, com aquecimento através de 

resistências de FeCrAL, isolação de fibra cerâmica e as 

seguintes outras características: 

• Diâmetro da câmara quente: 220mm; 

• Comprimento da zona quente: 700mm; 

• Temperatura máxima de operação: 1100ºC + 10ºC; 

 

 
Estrutura de Sustentação 

Estrutura especial de sustentação do Forno, 

confeccionada em metalon pintado na cor grafite e 

dotada das seguintes outras características: 

• Alta rigidez mecânica; 

• Sapatas para ajuste de nível com pés reguláveis de 

aço inox; 

• Bandeja superior para acomodação da balança 

eletrônica; 

• Mecanismo de travamento da retorta; 

• Suporte para acoplamento da grua. 
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Dispositivos para Medição do Deslocamento 

Instrumentos e componentes para permitir a medição de deslocamento em ensaios de redução sob carga RUL composto 

dos seguintes itens: 

• Sensor de deslocamento linear, do tipo resistivo, com retorno por mola e curso de 50mm; 

• Dispositivo de fixação do sensor no cilindro pneumático; 

 

Monitoramento da Pressão Diferencial 

Instrumentos e componentes para permitir a medição de pressão diferencial em ensaios de redução sob carga RUL 

composto dos seguintes itens: 

• Transmissor de pressão diferencial, do tipo industrial, escala de -5 a 5kPa, exatidão de 0,04%; 

• Dispositivo de fixação do transmissor na estrutura do Forno; 

• Cabos, conectores e outros componentes para instalação do controlador no painel de controle; 

• Conectores e mangueiras para conexão de gás. 

 

SISTEMA APLICAÇÃO DE CARGA 

Instrumentos para aplicação de carga em ensaio de 

Redução sob Carga para ser acoplado entre a balança e 

a Retorta RUL, composto dos seguintes itens: 

• Quadro metálico para fixação dos dispositivos de 

aplicação de carga, balança e retorta acima de 200kgf; 

• Dispositivos pneumáticos e outros instrumentos para 

aplicação de força; 

• Indicador para monitoração da força aplicada 

conforme pressão no cilindro; 

• Peças de acoplamento necessárias para aplicação de 

carga na amostra; 

• Regulador de pressão para controle fino da pressão 

de acionamento do cilindro; 

• Tanque de armazenamento de ar; 

• Conexões, tubulações e acessórios necessários à 

operação. 

 

DIMENSÕES 
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GRUA 

 

Grua para acoplamento direto na estrutura de sustentação do Forno RUL, utilizada para o içamento e movimentação 

horizontal da retorta. A Grua permite ao operador introduzir e retirar a retorta do Forno com mínimo esforço e máxima 

segurança. A movimentação vertical tem acionamento elétrico e a horizontal é realizada manualmente. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Estrutura em perfis de aço, pintada na cor grafite 

com tinta epóxi por deposição eletrostática, o que 

confere à pintura alta resistência à abrasão e à 

temperatura; 

 Velocidade de içamento controlada por inversor de 

frequência; 

 Proteção mecânica por meio de fusível mecânico 

instalado no acoplamento do motorredutor com o 

eixo sem fim da Grua. 

 Empunhadeiras instaladas na coluna de direção para 

facilitar movimentação no sentido horizontal. 

ESPECIFICAÇÕES MOTOR 

 Alimentação 220/380V; 

 1/3CV trifásico; 

 Rotação: 175rpm; 

 Capacidade de Carga: 40kg. 
 

 

DIMENSÕES 
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PAINEL DE CONTROLE 

Painel de Controle e Programação de Temperatura, 

montado em gabinete metálico com dimensões 1800 x 

800 x 400mm pintado na cor cinza claro Munsell N6.5. 

Todos os componentes de potência são montados em 

placa interna e os componentes de controle, 

visualização e acionamento são montados na porta 

frontal do gabinete. Os principais componentes desta 

unidade são descritos a seguir: 

 Controlador programável Micrologix – PLC, 

Rockwell, com interface serial RS232/RS485, ponto 

Ethernet 100Mbps, com memória para 

armazenamento, ajuste e leitura das vazões de gases, 

com saída para alarme e leitura em mililitros ou 

Litros/minuto, alimentação 120/240Vca;  

 Três controladores de temperatura para controle das 

zonas laterais, tipo PID, dimensões 48mm x 48mm,  

microprocessado, saída para controle 4-20Ma, relé 

contra excesso de temperatura e interface serial 

RS485; 

 Indicador de temperatura para alarme, tamanho 

48mm x 48mm, microprocessado, destinado a atuar 

como relê de excesso bem como indicador das 

temperaturas da câmara e do interior da retorta. Em 

caso de falha do controlador principal, o forno é 

desligado se a temperatura ultrapassar o limite de 

segurança; 

 Três Módulos de Potência tiristorizado, com 

capacidade para 12 kW; disparo em zero volt e 

proteção através de fusíveis ultra-rápidos e lâmpadas 

indicadoras de estado. 

PAINEL DE CONTROLE DE GÁS 

Painel para controle automático com quatro gases CO, 

CO2, H2 e N2, utilizando controladores de vazão 

mássicos de baixa e alta vazão para os gases e 

empregando os principais instrumentos a seguir 

listados: 

 Manômetros tipo Bourdon para indicação da pressão 

de entrada e pressão regulada da mistura gasosa; 

 Reguladores de pressão para painel, tipo posto, para 

fixação em painel, com fundo de escala de 2 

kgf/cm2; 

 Válvulas esferas de bloqueio para controle manual; 

 Válvulas solenóides para operação automática 

intertravada com o controle de temperaturas do 

forno. Os sinais de comando das solenóides serão 

gerados pelo controlador de temperatura do forno; 

 Controladores de vazão mássica, com o princípio de 

medição com base na capacidade calorífica 

específica do gás, independente de oscilações de 

temperatura e pressão; exatidão de 1% e 

repetibilidade de 0,2% do fundo de escala; 

dependência da pressão-temperatura: 0,1%/atm e 

0,1%C; 

 Conexões para tubo, confeccionadas em poliuretano 

de 1/4” e tubulações de interligação. 
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RETORTA RUL E COLAGEM 

Retorta especial para ensaio de Redução Sob Carga 

(RUL), de acordo com a norma ISO7992:1992, com 

duplo encamisamento, fabricada em aço refratário 

AISI310 nas partes sujeitas à alta temperatura e aço 

inoxidável AISI304 nas partes restantes, com os 

seguintes principais componentes: 

- Tubos em aço refratário AISI310, sendo o interno 

com diâmetro de 125mm e o externo com diâmetro de 

154mm e parede de 3mm: 

- Êmbolo de aplicação de carga com haste de tubo de 

32mm com grelha de aço refratário AISI310 reforçada 

com aletas do mesmo material; 

- Cesta porta-amostra em aço refratário AISI310 com 

grelha de fundo e tubo para inserção do termopar e 

içamento da amostra. 

- Flange superior em aço inoxidável AISI304, dotado 

de orelhas para fixação ao cilindro pneumático e 

conexão vedada para passagem da haste do êmbolo 

aplicador de carga; 

- Conexões do tipo engate-rápido para entrada e saída 

de gases e medição do diferencial de pressão. 

SISTEMA DE PESAGEM E BALANÇA ELETRÔNICA 

Sistema de Pesagem  
Na estrutura de sustentação do forno foram 

adicionados uma bandeja e acessórios para 

acomodação, fixação e ajuste da posição da balança. O 

ajuste de nivelamento é realizado automaticamente 

pela balança. O sistema de pesagem é constituído por 

estes acessórios e uma balança eletrônica, de modo a 

fornecer medições precisas das perdas em massa da 

amostra, sem influência de esforços de fricção que 

possam comprometer as pesagens. A resposta do 

sistema de pesagem poderá ser comprovada pela 

repetitividade e linearidade encontrada, quando da 

adição e retirada de pesos padrões na faixa de 

abrangência da amostra de teste. 

 

Balança Eletrônica 

Balança eletrônica, pesagem por baixo, campo de 

pesagem 60000g com sensibilidade de 1g, peso de 

calibração incorporado internamente, display 

destacável podendo ser instalado a uma distância de 

1m da balança, interface de comunicação RS232C. 

 

ESFERAS DE ALUMINA 

Para os ensaios de redução são utilizados esferas de alumina com diâmetro de 10 a 12,5mm. 
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SISTEMA SUPERVISÓRIO 

Computador dedicado 

Microcomputador dedicado de primeira linha Dell com no mínimo as seguintes características: Placa mãe Onboard 

com placa de vídeo, som e rede integrada; Processador Intel com dois núcleos Core iX 3 MB cache; Winchester de 

250GB SATA, 3.0Gb/s; 4 GB de Memória RAM; Gravador de DVD; Monitor colorido tela de 19” LCD Widescreen; 

Mouse ótico de dois botões; Sistema operacional Windows 7 e Microsoft Office Home and Business. 

No-break 

No-break 600 Watts / 1200 VA, entrada 120V / 230V, saída 120V, interface Porta USB, mínimo de 6 tomadas. 

Autonomia de 16 minutos para metade da carga. 

Supervisório 

O sistema de controle e aquisição de dados é realizado 

através de um software supervisório desenvolvido em 

plataforma Elipse E3 com servidor de dados, por um 

microcomputador dedicado e no-break. O software 

possui a função de comunicar com o PLC através do 

computador via rede Ethernet e este com os demais 

dispositivos instalados no painel de controle e de gases 

via interface RS232 ou RS485 para controle de 

temperatura, gases e outras variáveis que possam 

existir para execução dos ensaios. O software 

supervisório possibilita o monitoramento e controle 

automático de todo o processo com acompanhamento 

gráfico na tela e exportação dos relatórios em formato 

do tipo planilha. 

O Programa supervisório, é um sistema dedicado para 

aquisição de dados e controle automático do 

Equipamento para Ensaio de Redução Sob Carga e 

Colagem desenvolvido em plataforma Elipse E3. Este 

sistema é dotado dos seguintes recursos básicos: 

 Comunicação ethernet com o programa residente no 

PLC; 

 Configuração dos principais parâmetros de controle 

(temperaturas, peso, tempo e dados da amostra, etc.) 

para os 2 tipos de ensaios possíveis com o forno; 

 Armazenamento das receitas (1 receita para cada 

tipo de ensaio); 

 Acompanhamento gráfico das principais variáveis de 

processo (temperatura, vazão de gases, etc.); 

 Gerenciamento e configuração de alarmes (alarmes 

do usuário e do sistema, como temperatura baixa 

para início de ensaio, etc.); 

 Gerenciamento de usuários (criação de usuários com 

níveis de acesso); 

 Exportação dos dados para relatório em planilha 

Microsoft Excel (Necessário ter o Microsoft Excel 

Instalado no PC). 

PAINÉIS E SUPERVISÓRIO 

 

 


