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Resumo

e granulometria do "overflow" da
ciclonagem. Será realizada uma análise
crítica da confiabilidade e
representatividade dos sistemas de
amostragem de algumas medições, assim
como, as técnicas usadas na calibração e
posta em marcha do sistema de
instrumentação.
Constará a descrixão dos testes sobre o
comportamento dinamico do referido
circuito de moagem e baseando-se nos dados
experimentais de campo serão apresentadas
as estratégias de controle mais viáveis.
Para cada estratégia de controle foi
realizada uma análise das respostas de
processo, com a planta em funcionamento e
escolheu-se a que apresentou melhor
"performance".
Finalizando, apresenta-se os resultados
obtidos e suscintamente comenta-se as
características para um controle com
utilização de mini-computadores de
processo.
·

Neste trabalho o autor discute os vários
aspectos de um sistema de controle e
instrumentação para um circuito de moagem
mineral.

Em especial, é apresentado o processo de
moagem de uma grande planta de concentração
(Projeto Goiasfértil - 600.000 t/conc.)
onde será implantado todo um sistema de
instrumentação e controle para se obter
uma ótima distribuição granulométrica e ao
mesmo tempo, a máxima produção ou uma
produção estável. Serão discutidos os
critérios para a seleção da instrumentação,
para os loop's de controle de peso e % de
sólidos para o moinho de barra~, pressão,
densidade e t/h de sólidos na entrada da
classificação, nível e vazão de água nas
caixas de bomba de polpa, potência para
moinho, de barras e bolas e % de sólidos

1.1ntrodução
O circuito de moagem, por representar o maior
investimento em equipamentos de processo
conjugado com um alto consumo de energia e
ser de vital importância para a boa
"performance." da flotação, vem sendo o
principal objeto de pesquisas na área de
controle d·e processos minerais.
O aperfeiçoamento das técnicas de amostragem,
osavanços na instrumentação de campo com o
desenvolvimento de analisadores de tamanho de
partículas, o estudo da natureza interativa
das principais variáveis de processo e as
mais variadas estratégias de controle com
a
utilização em larga escala de computadores de
processo são os principais fatores que
proporcionaram o atual estágio da automação
dos circuitos de moagem.

Dentro deste contexto, apresentaremos uma
grande ·planta industrial (Projeto Goiasfértil
600.000 t/ano), com todo um sistema de
instrumentação e controle em funcionamento.

realizados testes que levarão a entender o
comportamento dinâmico das variáveis de
processo. Tendo por base os dados
experimentais de campo e considerações da
literatura já publicada serão escolhidas as
estratégias de controle mais viáveis. Por
fim, apontaremos as perspectivas a nlveí
internacional, situando a eXperiência
brasileira.

2. Descrição sumária do
processo
O minério é extraído de uma frente de lavra
onde é conduzido para uma estação de
britagem. A rocha fosfática, depois de
britada, é transportada para um pátio de
homogeneização onde estão localizadas uma
empilhadeira e uma retomada com capacidade
de alimentação para a usin?- de beneficiamento
de até 1000 t/h•

A retomadora alimenta um circuito de moagem
que compreende um.moinho de barras
funcionando em circuito aberto, em conjunto
com um moinho de bolas em circuito fechado.

Discutiremos a "performance" dos "loops" de
controle individualmente e, em função de
determinados o~jetivos de controle serão
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O circuito de moagem é composto em sua
totalidade pelos seguintes equipamentos de
processo (ver fig. 1):
um silo metálico com capacidade de até
180t :
um alimentador de placas com velocidade
variável;

"overflow" segue para os circuitos de
deslamagem e flotação e o "underflow" é
remoido no moinho de bolas. O produto deste
moinho cai numa caixa e é bombeado para os
separadores magnéticos que separam a
magnetida da polpa. Esta polpa retorna para
a caixa que recebe do moinho de barras,
fechando desta maneira o circuito.

o produto da moagem segue para um circuito

u~

moinho de barras para a potência
máxima de 1500 Kw:

de deslamagem onde a fração muito fina do
material, as lamas, são eliminadas. O
"underflow" da deslamagem alimenta por sua
vez a flotação onde o concentrado de
fosfato é separado do resto da polpa com a
adição de reagentes .

• um moinho de bolas para a potência
máxima de 2500 Kw;
• duas caixas metálicas para bombas de
polpa;

3. Objetivos

duas bombas de polpa com velocidade
variável;

O controle automático para um circuito de
moagem compreende os seguintes objetivos:

um bateria de hidrociclones da
classificação:

Obter a máxima produção com um controle
Ótimo da granulometria de forma a
garantir, para um dada granulometria
escolhida pela engenharia de processo,
uma boa liberação na flotação e o minimo
de perdas nas lamas.

um conjunto de 6 (seis) separadores
magnéticos.
Um fluxograma simplificado do processo é
apresentado na fig. 1 mostrando a chegada
do minério da retomadora no silo que possui
a função de pulmão para a usina, sendo
transportado até o moinho de barras pelo
alimentador de placas e transportador de
correia. A calha de entrada do moinho de
barras recebe água nova e o material
molhado é moido. Por "overflow" do moinho
de barras o minério chega a caixa de bomba,
que também recebe água nova, e o retorno
dos separadores magnéticos. O minério é
bombeado para a ciclonagem onde o

Em outras palavras, é necessar~o
trabalhar com uma granulometria mais
grossa para garantirmos uma boa produção
(ver fig. 02), e ao mesmo tempo, não se
ultrapassar um certo limite para não
comprometermos a liberação do concentrado
na flotação (ver fig.03). Existe
portanto, um ponto Ótimo para a
granulometria que satisfaz, simultaneamente,
os dois objetivos (ver f~g. 04) .

Figura 1
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Figura 2

4. Requisitos, seleção e
"performance" dos loop's de
controle do sistema de
instrumentação

PIIOOUC:ÃO
ITOIIlLADAI

Um sistema de instrumentação confiável em
todos os n!veis é um passo indispensável
para atingirmos·estágios mais avançados na
implementação das estratégias de controle.
Sistemas de amostragem representativas e
sensores apropriados a severas condições
operacionais são requisitos a serem
observados durante o processo de seleção,
especificação, compra e implantação do
projeto.
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Figura 3

Apresentaremos os loop's de controle mais
importantes e as respectivas "performance"
verificadas no campo:

LIBER
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4.1. Loop de peso- controle da vazão do
minério para o moinho de barras
"'"ERIO OE MlltO

UDII

Composto de uma balança de correia
transportadora que envia um sinal da vazão
do minério para um controlador, na sala de
controle, cujo sinal de salda aciona o
controle de velocidade do alimentador de
placas.
No inicio do perlodo de pré-operação, foi
observada uma forte oscilação no registro
da vazão do ~nério, que foi atribuida a
uma descarga descontinua do material na sa{da
do alimentador de placas para a correia
transportadora. ~ posslvel comparar o sinal
da balança, livre de espúrios, sendo
calibrada com barras de simulação de carga,
com o sinal obtido do minério sobre a
correia (ver .gráfico 01). O problema da
alimentação irregular foi diagnosticado pela
engenharia e resolvido com o desenvolvimento
de um desintegrador de minério, colocado na
saida do alimentador de placas (ver gráfico
02). O desintegrador de minério através de
braços rotativas permitia um formação mais
homogenea do minério sobre a correia
transportadora, o que proporcionou
finalmente fechar o loop de controle e
ajustar os parâmetros do algaritmo
proporcional e integral por Ziegler e
Nichols (ver gráfico 03).A resposta a este
loop foi testada em vários regimens de carga
por ser a vazão do minério ou alimentação
nova, uma das principais variáveis
manipuladas para controle da granulometria
ou t/h de sólidos.
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No beneficiamento de fosfato, a parcela
muito fina da polpa é eliminada do processo
por afetar também, a boa performance da
flotação através dos ciclones da deslamagem.
Portanto, o controle automático é ainda
mais necessário.

4.2. Loop de 0/o sólidos para o moinho de
barras

Economia de consumo de energia, corpos
moedores, revestimento de moinhos, etc,
evitando-se uma moagem excessiva do material.
Manter estáveis as demais variáveis de
processo que influenciam na "performance"
deste circuito.
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Existe uma % sólidos ideal para uma boa
eficiência do moinho de barras. Um
decréscimo na produção de finos pode ser
acarretada por uma baixa % sÓlidos, o que
implica na redução do tempo de residência
no moinho, ou por uma alta % sólidos que,
por outro lado, leva a um·aumento
excessivo da viscosidade (ver fig. 05).

Gráfico 1 - Calibração da balança com barras
e a medição das fortes oscilações
devido a alimentação descontínua
na entrada da usina

Gráfico 3 - Variações de set-point para
alimentação da usina e ajuste
final de sensibilidade da balança
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Gráfico 2 - Ajustes proporcional e integral
para o loop de controle de peso:
"Desintegrador de minério
inserido ~ao circuito de moagem"
SOLIDO$

O "loop" de % sólidos para o moinho de
barras é constituido pela balança que mede
a vazão do minério na correia
transportadora, cujo sinal entra numa dupla
estação de relação que controla em "set-:point"
remoto um loop de' vazão de água na entrada do
moinho. A função da dupla estação de relação
ê compensar a umidade do minério na correia
transportadora e estabelecer a relação água/
minério ideal para a operação do moinho de
barras.
O loop apresentou uma précisão na ordem de 1
a 2% em relação as amostragens experimentais.
A boa "performance" no funcionamento podem
ser constatada. nos gráficos, (ver graf. 11).

4;3. Loop de potência para os moinhos
Os "loops's para medição da potência elétrica
consumida pelos moinhos, além de servirem
corno base na rnonitoração do controle de
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•. energia para o circuito de moagem, apresentam
• os dados necessários para a reposição dos
corpos. moedores ·(barras e bolas).
~

Existe uma carga ideal de corpos moedores
~ para uma determinàda vazão de minério que
assegura, ·em conjunto com outros fatores,
~ uma boa eficiência no funcionamento dos
moinhos. Ao longo da operação da usina,
• estes corpos moedores sofrem desgastes, o que
• implica numa reposição sistemática. o valor
' de carga a ser reposta é determinada pelo
• decréscimo relativo da potência elétrica
absorvida pelo moinno.

ciclonagem, devendo s.e;r.cont.J::ol~Q;a,deQ..tz:o
de uma faixa relativamente estrej,.ta: (1,.4 a.
1, 6 g/cm3)
requerendO r~presentativi~de ·
e precisão do sistema .de medi.ção.
Processo de. amostragem, instalaç.ão e
calibração
Num bombeamento de polpa real existelll
vários gradientes de densidàde·a~ longo de
uma secção da tubulação, o que requer
cuidados especiais para obtermos: .uma
amostragem representativa. O, medid9r
utilizado é do tipo radi'oativo cmnposto por
fonte de raios gama (C 137), came;r.a de,
ionização e unidade el~trqniça., O si$t~a
deve ser instalado, preferencialmente, em
trecho de tubulação vertical com fluxo
ascendente, de forma a evitar sedimentaçã9,
",
. ..
'
.' . '
O perfil de densidade tende a valores
maiores da varlavel junto as paredes da
tubulação que diminuem na medidai qUe. nós
aproximamos do centro do tubo, logo, se
tomarmos as amostras num ponto, corremos .0.
risco de perda de representatividade. , o
local escolhido para as a!llostrag~ns foi.· o
distribuidor da ciclonagem1 poi9 1 neste
ponto, a polpa se divide para O$ v~rios
ciclones, apresentàndo um comportamento
completamente aleatório no que diz respeito
aos gradientes de densidade.
·

• O loop é constituido por um conjunto de TP's
• e TC's ligados a um transmissor de potência
com registro desta variável na sala de
~ controle.•

'•

'

• 4.4. Loopdenível para as caixas de
.bombadépolpa

•

·.1
+: :,

• O controle continuo de nivel para as caixas
de bomba de polpaé uma necessidade inerente
• da dinâmica do cúcuito de moagem. Existem
grandes vazões de entrada e salda e um volume
• relativamente pequeno para as caixas que já
• são projetadas tendó em trista a necessidade
' do controle áutomático.

~As oscilaçõesdonlvel acarretam variações
• da pressão na entráda da ciclonagem o que,
por sua vez, altera a granulometria.

~~

.: '

-~

...

O loop de'rilvel pode ser constituído por
• medidores de nlvel tipo capacitivo ou ultrasônico, controlador PID e como variável
t manipulada existemduas opções:

Para a calibração, é aconselhávfl. o ..mlqimó
de 6 (seis) amostragens ao longo ,dà, faixá··.·
de trabalho do medidor. Depois C{e ··
realizada a calibração, foi feitá uma nova ,
bateria de amostragens, que verificadá51
em laboratório, apresentarani'uma preci~ão
de cerca de l% do fim de escala para o·
sistema de medição.

•~ a

elet~op.n~1Jlllática.

A boa performance em termos de sensibilidade·
pode ser também facilmente veri·ficada
·.-"''>i
através das cartas gráficas (ver gráficos

ContrOle' de velocidade da bomba de polpa
através de 'variador hidráulico de
velocidadé'ou controle de motor de
corrente.• ~ontinua.

4. 7. Vazão de sólidos na entrada
ciclonagem

'

- Controle da vazão de água para a caixa

• b -

através de válvula de controle

5, 71 8) •

... .

. .

'•

..

L.

"

t 4.5. Loo,pdey~ão de água para as caixas

O loop é composto por um medidor ~agnéÜ~o :d~
vazão , um medidor de densidade ré\~ÇlatiVÇl
(mencionado anteriormente) 1 perfa:~~erid,o o.
seguinte algor1tmo de controle.: ·

A adí'ç~o ("e 'ãg:~ para as caixas_ de bomba de
polpa e um~ d,as. principais variaveis.
man,iJi?,U,l.adéj,S; para, cpnt.rol~:.:4a ~rc;tn ulometria.
• O C<;>tjlH~ci~:to. peu~;tas,. va:;::oes ·e 1.mportante
tambem pa:ra :o, fe.ç!lam~.to do balanço de

•

~ água~,

qa

.us~.

. .

·

T/h sólidos

·

o "loop" é composto por.placas de orifício
medido;r~s;. de
controt~or . .PJ:P,

pressão .di f.erencial 1
com. posf:~ibilidade de
atuarem ·~m vâ.:lvulas. de controle
P eletropneumâ$::icas. . .

K

Q

densidade é outra' varlavel que é
•• detemqinante·.paxa
:o COmpOrtamento da

= Ds

Ds - 1

i.::

densidade da po,lpa (t!~\
3/h)
vazão de polpa

I::

a polpa.

~-:
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.. ,1' .·.··

(m

= densidade

A

:)

s

densidade do sÓ'lido seco '<tJÍn 3 J

: 4.6. LQC>P ?~ çt~~si.c;iac;ie na entrada da
classi.ftcaçao. · .
J '

. !r:.:t

onde:

• com

•

oa

A vazao de sólidos, no ponto indicado: na
· 1 r c.
fig. 1, é um indicativo da carga circul'an:t:e "';.. "!.'1
e da própria produção do processo de moagem
qu7 j~to .com a granvlollle,tz:;ia,,,A~Y:i.Gle .. l•~-:-·.~\ <j .e.;.
pr1.or1.dades de ·todo siste.lna de -cottt:h:>lê". ·iOfn'â
vazão de sólidos el:;tavel;é @i!~ dé;!'SCt•at:C>iiês · •J(l
determinantes na eficiência do moinho de
bolas.
2 ~

· 'Í'odàs· as dpas opções funciondm,
contudoi. 'o ·variador de velocidade
apresêhtà'"iima melhor resposta
transitôria para os desvios de curta
duração.,)
· ·
~

,','.f ...

do fluldo onQ.e es:tá inse;rido.

Pelas cartas gráficas é possível observar
uma sensibilidade relativamente baixa para
a vazão de sólidos, devido ao fato de
termos considerado uma faixa possível de
alteração de Ks (constante do sólido seco)
de 01 (um) a 02 (dois).

'loop' s" anteriores e de um computador de
processo que teria desenvolvido em "software"
a seguinte equação (Lynch, Mineral crushing
and grinding circuits, 20) que relaciona a
granulometria com outras variáveis que
determinam o comportamento da ciclonagem:

A utiliza~ão do sinal de vazão de polpa é
também viavel para futuros estudos das
estratégias de- controle.

Log

O alto percentual de magnetita na polpa
pode implicar no aparecimento de um forte
ruído na medição de vazão, sendo
aconselhável uma alimentação das bobinas
de campo do sensor magnético em corrente
alternada.

4.8. Loop de pressão
A pressão é outra varíavel que determina
o comportamento da ciclonagem.
A tomada de pressão é obtida no
distribuidor da ciclonagem apresentando
surtos instantâneos, praticamente
ininterruptas. O ajuste do amortecimento
adequado é crítico, devendo ser realizado
com a monitoração simultânea da velocidade da
bomba de polpa.
O loop é constituído por um medidor de pressao
com controlador PIO, podendo atuar na
velocidade da referida bomba. Este loop
apresenta um ajuste crítico para os
parâmetros do algoritmo PIO, pois o ganho de
processo (~ P) é muito alto. Operacionalmente,
a bomba de~§lpa trabalha com uma faixa de
controle relativamente estreita, sendo
limitada por uma velocidade miníma, abaixo
da qual, corremos o risco de entupimento da
bomba e uma velocidade máxima, acima da qual
ocorre o risco de transbordo em toda
ciclonagem.
A histerese do servo-motor, cerca de 3% do
curso total, combinada com as constantes
pertubações de pequena amplitude da pressão,
implicam num controle estável, mas com uma
oscilação constante de cerca de + 3,5% do
fim de escala.

(x% - 200 mesch)
10
RMF + K (equação 02)
4

= Kl

MFW - K2 MFO-K
3

onde:
MFW

vazao de água (Flow rate of-water)

MFO

vazão de sólidos (Mass flow rate
of ore)

RMF

alimentação nova (Fresch feed rate)

K , K , K e K = constantes particulares
2
3
4
1
para cada processo,
determinadas
experimentalmente.
A obtenção da granulometria através do
processamento deste algoritmo foi realizada
em algumas plantas industriais (Chang,
Prospectives on grinding controle, 3) contudo
apresenta erros significativos quando o
minério sofre fortes variações quanto a sua
dureza. Atualmente, podemos observar um
consenso de que a melhor solução, quando for
disponível computador de processo, é termos
a possibilidade de processar o algoritmo e o
utilizarmos durante as manutenções periódicas
ou nos problemas eventuais dos analisadores
de granulometria.
4.9.2 Seleção dos Analisadores de tamanho
de Partículas
Os analisadores de granulometria aparecem no
mercado basicamente com dois fabricantes
utilizando tecnologias distintas e cada
um
apresentando vantagens específicas.
Um dos fabricantes utiliza, como princípio,
a atenuação de ondas ultra-sônicas através da
polpa do minério fazendo uso de 02 (dois)
pares distintos de transmissor-receptor.

4.9. Loopde granulometria e 0/o sólidos
no "overflow'' da ciclonagem

Este analisador fornece a medição da
porcentagem retida a passante numa determinada
malha que seria representativa de uma
distribuição granulométrica, assim como a %
sólidos da polpa. O sistema de amostragem
proporciona um fluxo contínuo de polpa frente
aos sensores o que praticamente implica na
deteção de valores instantâneos para a
granulometria e % sólidos. Além do baixo tempo
de resposta, este analisador foi desenvolvido
tendo em vista o uso em área industrial,
apresentando construção robusta e apropriada
ao ambiente fortemente agressivo.

A granulometria é a principal variável a
ser controlada no processo de moagem.
O desenvolvimento de analisadores de
tamanho de partículas, que apresentam uma
análise praticamente instantânea da
distribuição granulométrica, foi um fator
que possibilitou a compreensão de uma série
de fenômenos que cercam o funcionamento
dinâmico dos sistemas de moagem. Estes
analisadores possibilitaram que o sistema
de controle passasse a enxergar um dos
principais distúrbios deste processo: a
variação de dureza do minério.

O outro fabricante apresenta como princípio
de funcionamento a difração e dispersão de
um feixe de laser através da polpa que é
coletado por um jogo de lentes e filtros
óticos que atuam em um fotómetro.

4.9.1 Uso de Computador de Processo para
Cálculo da-Granulometria

O sistema de amostragem processa amostra por
amostra e o tempo de resposta é de 02(dois)
minutos consideravelmente maior que a versão
anterior. Além disso, é necessária a
diluição de água no manuseio da amostra o que
torna impossível a medição de densidade.

A granulometria no "overflow" de um ciclone
pode também ser obtida, utilizando-se dos
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Este analisador apresenta_um perfil completõ
da distribuiçãQ granulométrica com resultados
por malha, o que proporciona uma análise mais
detalhada do comportamento da varlavel em
questão.
Tepdo em vista as caracteristicas necessária&
ao sistema de controle e as considerações
acima foi contemplada para esta planta
especifica, a primeira versão de analisador
de tamanho de partlculas.
4.9.3 Sistema de Amostragem, Montagem e
Calibração

Foi construlda uma caixa de amostragem
recebendo continuamente o fluxo de material
do "overflow" dos ciclones.
Esta caixa é constitulda de 03 (três) estágios,
sendo o primeiro para o recebimento de polpa,
que por transbordo, atingia o segundo
estágio onde estava alojado um filtro com uma
mangueira ligada ao sistema de sucção do
analisador.
O analisador de granulometria é composto por:

a - um eliminador de ar que succiona
continuamente a polpa da caixa de
amostragem removendo as bolhas de ar
através de vácuo e forças centrifugas.
b - dois pares de sensores ultra-sônicos que
operam em frequências diferentes por onde
passa o fluxo de polpa amostrada. As
frequências de funcionamento dos pares
de sensores são calculadas tendo em vista
o perfil de distribuição granulométrica e
caracteristicas próprias do tipo de
minério.
A atenuação do par de sensores que
trabalha na frequência mais baixa depende
apenas da % sólidos, enquanto a atenuação
do par que trabalha em frequências altas
depende da % sólidos e da granulometria,
c - Unidade eletrônica - A unidade
eletrônica determina os valores das duas
atenuações, produzindo .dois sinais de
sa!da distintos, representativos da %
sólidos e da granulometria. A % só_lidos
dentro do eliminador de ar é
monitorada, garantindo um bom
funcionamento desta unidade.
d - Unidade de desmagnetização - Devido ao
percentual de magnetita relativamente
elevado na polpa, a amostra passa
através de uma bobina alimentada
frequência de 400 H de maneira a evitar
qualquer mascaramen~o da medição em
consequência da aglomeração de
partlculas por forças magnéticas.

numa

A calibxação envolve muita
sensibilidade do instrumentista e
compreende dois estágios distintos: no
primeiro estágio são realizados várias tomadas
de amostra simultâneas, na caixa de
amostragem e no compartimento dos sensores,
de forma a assegurar qué a amostra lida é
realmente, representativa do processo.

faixa d- trabalho do analis&dot, com medições
simultâneas de atenuação ultra-sônica para ·
cada amostra retirada do· processo. Foi
constru!da uma curva de calibração com mais
de 30 (trinta) pontos amostrados,
verificando-se tima precisão de 1,5% do fim
de escala para a medição de granulometria.

5. Comportamento dinâmico
o circuito de moagem
Para selecionarmos uma estratégia de controle
efetiva é necessário conhecer a resposta que
cada v~riável masipulada irá produzir nas
variáveis controladas.
·
!Foram realizados testes em degrau com llialha
aberta para levantarmos as respostas de
processo para as seguintes variáveis.
(ver tabela I ) .
Tabela

I

Variáveis ManipuladaS
1. Vazão de água para
caixa da l::x::llba de
po!fa.

Variáveis <lxltrolaias

l. Granul.atetria.
2. sólidos no overfl.oii
dacic~
3. vazão de sõl..iiiOs na
entrada da
ciclcnagem.
4. Pressão ncs cicla1es.
5. Densidade na entrada
da cicl..alaqem.
6. Nível da ai:Lxa da
bc::llba de polpa.

-

2. Vazao de m:i.nério
na entrada do
minho de barras.
3. Vel.ocida:le da
bonba de polpa.

Contudo, as variáveis controladas de maior
interesse, ou seja, as que determinam a
qualidade.do produto e a produção são a
granulometria e a vazão de sólidos na
entrada da ciclonagem.
Com os testes em degrau, serão determinados
-ganho de processo e tempo morto ("dead time")
para a granulometria em relação a cada uma
das variáveis manipuladas.

5.1 . Testes em degrau (steps test' s} para
diluição de água nova na 720-CX-001
e resposta granulométrica
Tabela

II

Q
(antes)

1- 130
2 - 170
3 - 220
4 - o
5-o
6 - 200
7 - 320
8 - 420
9- 200
10-420_

Na segunda etapa são variadas as condições
de operação do circuito de moagem em toda a

Q

170
200
250
300
200
320
380
200
420
300

PSM

Q

(depois)

(antes)

40
30
30
300
200
120
60
220
220
120

15,28
12,9
11,2
15,96
18,68
12,90
9,84
8,50
17,32
9,16

~med
201

PSM
(depois)

PSM GPARM%

t1Jr

12,9
2,38
11,2
1,70
10,52 1,00
3,72 12,24

11,2

7,42

9,16
7,80
16,98
9,50
14,60

3,74

= 0,606

2,04
8,48
7,82
5,44

0,875
0,833
0,490
0,600
0,545
0,458
0,500
0,567
0,523
0,667

Foram fixadas as seguintés variáveis para
este teste:

Análise Qualitativa do comportamento das
variáveis do processo:
.
~ possível observar que a granulometria reage
mais rapidamente e com maior sensibilidade
que a % sólidos no "overflow" (gráfico OS).

1 - Alimentação nova para a usina: 700 t/h;
2 - Velocidade da 720-BP-001: 380 rpm;
3 - Velocidade da 720-BP-002 e abertura da
LV-7202.

O tempo morto do processo {"dead time"),
que seria o tempo necessário para a partir
de uma variação na adição de água,
observamos o inicio da resposta na
granulometria, foi de 30s {ver gráfico 04 e
OS).
Gráfico 4 - Testes experimentais em malha
aberta: Variação da granulometria
com testes em degrau na vazão de
água para caixa.

__ S

A pressão acompanha as variações do nlvel da
caixa. Isto demonstra que apesar da
velocidade da bomba ter sido mantida
rigorosamente constante, as alteraxões na
.altura da coluna de polpa, na sucçao da
bomba, devido às diluições de água, são
refletidas no distribuidor da ciclonagem. A
densidade também acompanha as variações de
vazão de água apresentando, uma resposta de
aproximadamente la. ordem com a constante de
tempo determinada pelo tempo de retenção na
caixa (ver gráfico OS).

t importante observar quet com um teste em

degrau, aumentando a diluição de água, a
distribuição granulométrica torna-se mais
fina no "overflow" da ciclonagem e uma maior
concentração de sólido retorna pelo "apex"
do ciclone para o moinho de bolas. Como o
material a ser moldo possui uma granulometria
mais grossa lentamente, a saída do moinho de
bolas torna-se também mais grossa. Logo, a
resposta para um teste em degrau, aumentando
a diluição de água, implica numa
granulometria mais fina. Contudo, depois de
um certo tempo, o retorno do moinho de bolas
amortece este efeito.

5.2. Testes em degrau para variações da
alimentação nova e resposta
granulométrica

OOOÇ-ld

Foram fixadas as seguintes variáveis:
-Vazão

de água para 720-CX-001 =O m3/h

- Velocidade da 720-BP-001

360 rpm

- Velocidade da 720-BP-002 e diluição de
água para 720-CX-002.
Gráfico S - Testes experimentais em malha
aberta: Comportamento da
densidade, vazão de sólidos e
pressão na entrada da ciclonagem
com testes em degrau na vazão de
água para caixa.
8

Tabela III
Alimentação Nova
Faixa: {O - 1000 t/h)
(W(ANTES)

1 - 700
2 ... 600
-3 -

soo

4 - 600
5 - 700
6 - soo

W <DEPOIS)

600

soo
600
700

soo
700

I

Granulometria
Faixa: {1 a 3S% + 100

D.w

PSM(ANTES)

100
100
100
100
200
200

20,72
1S,62
13,26
1S,28
18,24
13,24

PSM(DEPOISl

1S,62
13,26
1S,28
18,34
13,24
17,66

6

PSM

S,l
2,36
2,02
3,06
5,0
4,42

G .[!,. PSM%
p _a W•tL

l,S
0,694
O,S94
0,900
0,735
0,6SO

GP médio = O, 71S
O tempo morto do processo {"dead time"), que

seria para este caso o tempo necessário para a
partir de uma variação de a·limentação nova na
entrada do moinho de barras observamos o inicio
de resposta na granulometria, foi de 1 min. e
30 seg. Este aumento do tem~o morto pode ser
atribuÍdo ào tempo de residencia no moinho de
barras.
O t!=!mpo de acomodação da granulometria para uma

variação de 200 t/h é cerca de 09 min.
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•

Gráfico 7 - Testes experimentais em malha
aberta: Comportamento do nlvel com
testes em degrau na alimentação ~a
usina •

lA resposta de processo pode ser caracterizada
rcomo de primeira ordem com tempo morto ou de
.segunda ordem com sobre-amortecimento.

• Ver o comportamento da granulometria e % sólidos
no "overflow" da ciclonagem, densidade e vazão
.de sólidos na salda da bomba de polpa, a pressão
no distribuidor da ciclonagem e o nlvel da caixa
•nos gráficos 06, e 07 em função das variações em
degrau da alimentação nova •

.• .

Grafico 6 - Testes experimentais em malha
aberta: variação da granulometria
com testes em degrau na
alimentação da usina.

•

•

~

~

~

•

,•

•

: 5.3. Testes em degrau para variações de
velocidade da bomba de polpa e
•
resposta granulométrica

••nova este
.. fixadas a alimentação
e a diluiçao de agua na caixa.
~Para

~Tabela

te~te_foram

S(OEPOISI
S(ANTESI
FAIXA(2150all00rpml

1- 350

•

3- 350

•

•

•
•
~

! posslvel observar que um aumento da
velocidade da bomba implica num aumento da
pressão no distribuidor da ciclonagem,
contudo, o decréscimo do n!vel da caixa
diminui esta pressão devido a menor coluna
de polpa na sucção da bomba.

IV

•~

•2- 380

- Análise Qualitativa do Comportamento das
variáveis do processo.

380
350
380

PSM (ANTES) PSMIDEPOISI
U a 34% +lOOmooh I

6s

30
30
30
GP

11,2
13,92
11,20
médio

14,6
11,2
14,6

=

6PSM

6PSM%

àsv.

3,4 0,83
2,72 0,67
3,4 0,83

A variação da densidade é inversamente

proporcional a velocidade da bomba. A vazão
de sólidos acompanha as variações desta
velocidade apesar da densidade apresentar u.a
var:Lação em açãO. contrária no processaaento
Qo algorri
timo (Ver
gr~fj,ccf.
. .
.
..
.

0,78

ar.
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Gráfico 7- Testes experimentais em.malha
aberta: Comportamento da' densidade,
vazão de sólidos e pressão na
entrada da ciclonagem com testes
em degrau na alimentação da usina.

Gráfico 8 - Testes experimentais em malha
aberta: Variações da granulometria
com testes em degrau na velocidade
da bomba.
obs.: Para efeito comparativo
apresentamos uma variação na
diluição de água.
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êonclusão dos testes em degrau para o circuito
da moagem em malha aberta.:
termos da % retida numa malha de + 100 mesh,
ou seja:

Com os dados obtidos nos testes anteriores,
foi posslvel elaborar uma tabela
comparativa que mostra os valores calculados
para os ganhos e respectivos tempo morto de
processo, tendo em vista a resposta
granulométrica em relação aos testes em
degrau das variáveis manipuladas (ver tabela

Log 10 (x% + 100 mesh)
- K MFW
1

v).

Tabela

0,606

o' 715

0,78

tempo morto

30 seg

90 seg

25 seg

±5% + 100 I

73,0 tJ;h

147 t/h

47 rpm

MFO

+

K RMF 3

4

Para os testes em degrau em cada uma das
variavéis manipuladas foi observada as
alterações simultâneas em 07 (sete) variáveis
passiveis de serem controladas
(granulometria, % sólidos no "overflow" da
ciclonagem, pressão, densidade, vazão de
sólidos, nlvel e % sólidos no moinho) onde
verificamos uma natureza interativa das
variavéis controladas que já antecipam uma
natureza também interativa entre os
controladores de processo.

Aliment. Veloc.
nova
da bomba

ganho

2

Os gráficos anteriores confirmam claramente
esta relação.

v-

Variáveis man!, Vazão
puladas
agua p/
Parametros do caixa
processo

+ K

K

Na tabela VI, estamos apresentando um resumo
qualitativo das respostas das variáveis
controladas em relação aos testes em degrau,
nas variáveis manipuladas, através de uma
matriz de processo.

As experiências realizadas confirmam a equação

'2 que estabelece a re~ação entre a

INa

gran.ulometria no "overflow" da ciclonagem com
a:· alimentação nova, vazão de sÓlidos e adição
de água nova. Para o caso especifico da moagem
da Goiasfértil devemos exp_ressar a equação em

matriz de processo, as respostas das
variavÊ!'is controladas correspondem a um
aumento (+) da variável manipulada.
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•

• o estudo dà matriz do processo, os ganhos e
t tempo morto obtidos na resposta granulométrica,
o estudb dos resultados nos principa-is centros
• de pesquisa desta área no mundo e a análise
11 das conclusões em mais de 10 (dez) instalações
' industriais de moagem nos conduzira~ ao te~e
~ de 03 (três) grandes estratégias de controle:

Estratégia li:
01 - Granulometria controlada em "set~point•
remoto a alimentação nova.
02 - Pressão controlada em "set-point"
remoto a velocidade da bomba.
03 - Nlvel controlada adição de água nas
caixas 01 e 02.

~
~

Estratégia II

Gráfico 8 - Testes experimentais em malha
aberta: Comportamento da
densidade, vazão de sólidos e
pressao na entrada da ciclonagem
com testes em degrau na
velocidade da bomba.

01 - A granulometria controlada em "set-point•
remoto a velocidade da bomba.
02 - Os nlveis das caixas controlam as
diluições de ãqua.
03 - A vazão de sólidos controla em •set-point•
remoto a alimentação nova.
Es.tratégia III
01 - Granulometria conbrolada em "set-point•
remoto a diluição de água na caixa da bomba.
02 - o n!vel controla em "set-point• remoto a•
velocidade da bomba.
03 - A vazão de sólidos controla em •set-point•
remoto a alimentaÇão nova.

6. lmplementação·das
estratégias de controle.
6.1. Estratégia I
01 - Granulometrla controlada em •set-point•
remoto a alimentação nova. ·
02 - Pressão controla em "set•PQint• remoto
a velocidade da bomba.
03 - N!vel controla a adição de água para aa
caixas.
Inicialmente foi testada a granulometria
controlando a alimentação nova com fixação
das outras variáveis manipuladas. Foram
realizados testes em degrau para o
"set-point" de granulometria em ±S%+100* ,
verificando-se uma correção lenta devido
as caracterlsticas inerentes ao processo
(grande tempo morto 90 seg) e com
oscilações excessivas na alimentação da
usina. A granulometria apresentou um te~
de acomodação em torno de OS min. (ver gráfico

•
•
•
•
~

9).

Tabela VI

~

VARIA

~

vazão de água

wcaixa

Aliment:ação Nova

Véloc.idade da l:xiiii:B

GR1INUIQ1E'1RJA

(%RETIDA)

% s:'lt.lDOS ID VA'ikJ DE !tJLI
0\lERF'I.ai CI- DOS NA ENr .DK
CL<l'W;EM

-

-

rápida

média

+

+

lenta

lenta

+

+

riplda

ripjda

vazão de água para

+-

noinho

lenta

-

C.ICI.<::N.l!GEM

DJ;NSIDJ\DE NA J;N
TRADA DA crr::.ui=

N1IGEM

PREsslíO NA
mml\DA DA
CIC:U:NliGEM

NlVEL DA
CAlXA

'

nlJ)os

R)~

[X

-

+

+

rápida

rápida

rápida

+

+

+

+

lenta

méd1a

~

rápida

r&pw.

+
rip1da

r&pjda

+
riplda

rápida

-

+

+

·-

lenta

média

rip1da

ripida

Não altera

+

não altera

lenta
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Ao realizarmos os testes em degrau com toda a
estratégia funcionando, verificamos ~ue ao
adicionarmos água para controle de n1vel da
caixa, passamos a ter pertubações
oscilações na granulornetria.

Gráfico 9 - Testes experimentais estratégia
de controle A.
Granulometria controlando
alimentação nova.

Visando enxergar isoladamente o fenômeno
passamos a alimentação nova e a velocidade
da bomba para "set-point" local com o nível
controlando a adição de água para as caixas
(ver gráfico 09). Desta maneira comprovamos
que os controladores, ao adicionarem mais ou
nenos água para compensação do nlvel,
provocam fortes oscilações na granulornetria.
Este fato é explicável, se considerarmos que
na cAixa 01 existe um retorno de cerca de
1628 rn3/h, urna alimentação de ~04rn3/h e urna
variação de vazão de água em toda faixa
(O a 300 rn3/h} que representa apenas 14% das
outras vazões.
Devemos observar também que para ± 73 rn3/h
de variação na diluição de água é de se
esperar ± 5% + 100 para granulornetria,
verificada nos testes em malha aberta.
Conclusão:.
A estratégia I não foi aceita devido aos
seguintes fatores:
1 - A variável manipulada perante a qual a
granulornetria se mostrou mais sensível foi a
diluição de água na caixa (;!: '73 rn3/h ± 5% +
100
) logo, ao compensar as variações de
n!vel, esta adição de água instabiliza o
controle da granulornetria.
2 - AS severas variações da alimentação da
usina implicaram em problemas operacionais
corno constante rnudanca de passo para a
retornadora, assim como, dificuldade em
controlar o n!vel do silo.

Gráfico 9 - Testes experimentais estratégia A.
,comportamento da densidade,
vazão de sólidos, n!vel e vazão
de água para caixa.

Estes inconvenientes operacionais provocaram
urna grande rejeição desta estratégia por
parte dos operadores da usina.
Estratégia II
1 - A granulornetria controlada em "set-point"
remoto a velocidade da bomba.
2 - Os níveis das caixas controlam as
diluições de água.

<I>

3 - A vazão de sólidos, controla a
alimentação nova em "set-point" remoto •.

MI

A implementação des·ta estratégia também foi
feita por partes:
l - Comportamento da granulornetria
controlando a velocidade da bomba com
fixação das outras variáveis manipuladas.
Corno já tínhamos observado anteriormente nos
testes em malha aberta a variação da
velocidade da bomba para controlar a
granulornetria provoca severas variações no
nlvel da caixa 720 - ex - 001.
<I>

Foi possível observar q~e quando decresce a
velocidade da bomba cai a pressão na
ciclonageln fortemente, rnas,;corn o aumento do
nlvel da caixa da bomba, existe urna
recuperação de pressão. Esté efeito contrário
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contribui também para a instabilidade do
circuito de moagem.
2 - Comportamento da granulometria
controlando a velocidade da bomba com o
controle de n!vel através da diluição de
água na caixa 1.
Conforme previsto o controle apresentou uma
forte. oscilação da granulometria.
O circuito da moagem começou a apresentar uma
ciclagem provocada pela tentativa de controle
da velocidade da bomba compensando
indiretamente as diluições de água no
controle de n!vel da caixa.
Conclusão:
A estratégia II não apresentou uma boa
"performance" pelos seguintes motivos:
1 - As variações de velocidade da bomba
provocam oscilaÇoes inaceitáveis para o
nivel da caixa.
As compensações de diluição de água
instabilizam ainda mais o controle da
granulometria.

b) Tendo em vist~ a realização destes testes
num per!odo imedfatamente apqs ao "star-u~·
da planta, o circuito apresentava limitaçoes
operacionais que seriam resolvidos
posteriormente, o que restringia as
variações contínuas na alimentação da Usina.
Considerando esses fatores, resolvemos fixar
esta alimentação através de um "set-point"
local para a vazão de minério, numa
primeira etapa. Este procedimento
proporcionou uma operação mais tranquila e
estável para a Usina, aliada a um controle
fino para a granulometria.
c) Através dos testes realizados
anteriormente verificamos que se a
granulometria controlasse diretamente a
abertura da válvula de controle da caixa, as
f·lutuações de pressão na linha de água nova
acabariam por produzir variações indeséjáveis
na granulometria. Trata-se de uma aplicação
tlpica e necessária do controle
antecipatório. o controlador de vazão de águà
estabiliza esta variável para as pertubaçõea
de pressão na linha, sendo a caract~izaçio
tlpica de um controle em cascata.
d) As flutuações instantâneas da vazão de
água foram amortecidas, e~ parte, no
transmissor de pressão diferencial, de forma
a permitir um controle automático eficaz
para o loop de vazão.
·

2 - A usina possui !imitações oeeracionais
que não pe~mitem grandes variaçoes na
velocidade da bomba. Para uma velocidade
abaixo de 300 rpm, corremos o risco de
entupimento na salda da bomba, para uma
velocidade acima de 380 rpm existe um forte
transbordo de polpa na ciclonagem,
inundando toda aquela área.

e) A adição de áyua na caixa 720-cX-002
controlada atraves de um controlador de
que trabalhará com um "set-point• local
ser ajustado pela operação. A
·
granulometria é muito sens!vel também a
diluição de água.

A grande expectativa de acerto desta
estratégia era devido a uma resposta rápida
(pequeno "dead time") da granulometria em
relação a velocidade da bomba, mas as
caracteristicas de projeto do sistema de
~quipamentos que compõ~ este circuito da
moagem tornaram inviável esta opção.

será
vazão
a
esta

f) o controlador de vazão para a caixa 720CX-001 deverá funcionar de.maneira. a
controlar com uma vazão, situada no meio de
escala, de forma a possibilitar a maior
flexibilidade passive~ no controle da
granulometria. Para isto, a velocidade de .
720-BP,..Q02, ass.im como a vazão de água na
caixa desta boJÓba deverão ser ajustadas
convenientemente.

Estratégia III
1 - A granulometria controla em "se·t-point"
remoto a diluição de água na caixa da bombã.

g) Foram realizados variações em degrau de
"set-point" na granulometria com boa
resposta do circuito, conforme COII!Provam oa
gráficos. Foram feitas também variações na
alimentação da usina (de 600 t/h para SOO
t/h e de SOO t/h para 600 t/h) com boa
resposta do siste~ de controle (ver gráfico

2 - O nivel controla em "set-point" remoto a
velocidade da bomba.
3 - A vazão de sÓlidos controla em
"set-point" remoto a alimentação nova.
a) Esta estratégia apresentou uma boa
resposta em controle automático. A ação
conjunta destesloop's otimiza a produção,
mantendo constante·a granulometria. Para
entendermos o funcionamento dinâmico desta
estratégia vamos supor uma queda da dureza
do minério. A granulometria diminui, o que
faz o controlador desta variável diminuir a
diluição de água na caixa. o controiador de
nível reduz a velocidade da bomba, o que faz
cair a vazão de sÓlidos (produção). O
controlador da vazão de sólidos reage,
aumentando a alimentaxão da usina, o que
reestabelece a produçao do circuito de moagem.
A vazão máxima de sólidos é determinada a
partir dos limites operacionais do conjunto
dos equipamentos de processo. o ponto de
ajuste para esta variável se localiza
ligeiramente abaixo do valor máximo, de forma
a acompanhar a reação do sistema de controle
como um todo.

11).

.

~) Apresentamos a seguir o comportamento do
circuito da moagem durante um per!odo de 12'
horas consecutivas de operação. Foram
realizadas pequenas variações de "set-point"
para a granulometria que o controle
.
automático do circuito da moagem respondeu
satisfatoriamente.

i) ~ poss!vel verificar um funcionamento
estável das principais va~iáveis de
controle da moagem apresentando minimas
variações com a usina .funcionando
initerruptamente por um per!odo de 12 ·h.
consecutivas. (ver gráfico 12 e 13).
Conclusão:
A estratégia III funcionou acima das
expectativas apresentando um desvio máximo
de± o,7% +lO~ gue é uma excelente
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Gráfico lO - Testes experimentais:
Controle automático de nível
através da diluição de água

Gráfico 11 - Testes experimentais
Estratégia B.
obs.: Nestes gráficos é
possível observar que a % S para
o moinho de barras permanece
constante quando realizamos o
teste de variação da alimentação
nova.

~

]

Gráfico 11 - Testes experimentais estratégia B. Granulometria
controla diluição de água.

Gráfico 12 - Usina funcionando - 2 (dois)
turnos
Controle automático moagem

I

i

I
I

'
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Gráfico 12 - Usina funcionando para um
período de l2h consecutivas com
controle automático da+moagem.
Granulometria estável ~ 0,7% +
100 #

Gráfico lJ - Usina funcionando 2 turnos
Contro;Le automático da moagem
obs•: ! possível observar um
controle preciso da % sólidos
para o moinho de barras.

I

"performance" para o controle do circuito
da moagem.

:K é dado pela matriz:

Com esta estratégia atingimos uma produção
alta e estável assim como um controle Ótimo
para a granulometria que proporc.ionará
condições favoráveis a urna boa liberação no
circuito de flotação.

K

7. Perspectivas

Kml • • • • • • • • • • • • • •

Kmn

Em geral os elementos da matriz K podem tomar
a forma de constantes ou de operadores.
Observe que para o controle convencional com
entradas e saldas individuais por loop, K
passa a ser uma matriz com os operadores
apenas da diagonal principal e os demais
elementos nulos.

A natureza interativa entre as principais
variáveis controladas no circuito de moagem
'dificulta obter uma boa resposta
transitória para o sistema de controle,
diante de determinados distúrbios.
Para um tratamento mais elaborado destes
fenômenos foram desenvolvidas pesquisas com
a aplicação de modernas técnicas da teoria
de controle aos circuitos de moagem.

Controlador p/
yl

Os loop's de controle clássicos, com entrada
e saldas individuais, cedem lugar a um
controle multivariável. Com este método, a
salda de um controlador pode ser determinada
pelo desvio de todas as variáveis controladas,
em vez de apenas uma. Logo, para um sistema
realimentado as saldas seriam dadas por o
produto de urna matriz de controle (K) pelo
desvio (y - y sp) ••• m = K (y - y sp) onde;

Granulometria

-- ml

Kll

o

o

f-+m2

o

K22

o

f-+m3

o

o

K33

Controlador P/
y2-

Carga Circulante
Controlador p/

y3__.
Nlvel da Caixa
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o projeto de um controlador multivariavel se

a) Controladores com entradas e saldas
individuais associados com sua respectiva
matriz de controle.
yl

CONTROLADOR

y2

MULTIVARIÂVEL

ml

y3

Kll

Kl2

baseia no método INA "Inverse Nyquist Array"
(ver Hulbert, 17 e 18) onde é necessário o
conhecimento das equações de transferência
do circuito de moagem e o desenvolvimento de
um programa de computador para a modelagem.

Kl3

m2

K21

K22

K23

m3

K31

K32

K33

Resultados obtidos por Gossman (Gossman G.I.
Buncombe A. "East Driefontein Gold Mine,lO)
na Âfrica do Sul apresentam um estudo
comparativo com a planta funcionando com
controladores convencionais e com o controle
Multivariável por um período de seis meses
apontando, a favor do controle multivariável,
uma maior estabilidade da granulometria
(desvio STD de 6,3% para 2,2%), uma maior
produção (de 76,3 para 80,3 t/h) e um ligeiro
decréscimo no consumo de energia. Outras
exper~encias com controle multivariável
foram realizados por (ver Jamsa, 19 Vuonos
Concentrator) na Finlând~a sem contudo
apresentar uma avaliação económica.

b) Controle multi variável com sua
respectiva matriz de controle.
Para o caso de controladores PI (proporcional
+ integral) teríamos um operador genérico
como elemento de matriz K dado por:
Kii = Kpii (.) + Kpii

(.)

O uso de filtros especiais que aparecem nas
principais variáveis controlados nas
aplicações industriais foram desenvolvidos
por Herbst (Herbst 15, Kalman Filter) através
de determinados algoritmos implementados via
"software" incorporados aos sistemas pe
controle com computador.

'Íi

Para efeitos práticos a matriz K pode ser
vista como um compensador para minimizar
as fortes interações entre as variáveis
controladas. Com a utilizaião de um
computador de processo ter~amos o seguinte
diagrama esquemático do sistema de
controle (ver fig. 6).

Recentes estudos experimentais utilizando a
velocidade do moinho de bolas como variável
manipulada par.a controle de circuitos de
moagem foram realizados na planta piloto da
Universidade de UTAH, Cver Herbst J.A.,
Robertson K.,Rajamani K.,l4) e apresentam
duas versões industriais na "Afton Mines Ltd"
no Canadá e "As sydvaranger" na Noruega. Como
possíveis vantagens do controle de velocidade
do moinho de barras temos:

Figura 6

CIRCUITO

- Uso desta variável manipulada para
controle da granulometria ou carga circulante
possibilitando maior flexibilidade na
implementação das estratégias de controle.

MI----

MOAGEM

I

I
_ _ _ _ _ _ _ _ __II

- Economia de energia devido a uma moagem
mais eficiente.
- Vida média mais longa para o revestimento
do moinho e para os corpos moedores devido
ao uso de velocidades reduzidas para
1minérios de menor dureza.

Como tendência podemos observar que para os
circuitos de moagem já testados, tanto em
planta piloto, como em instalações
industriais, a opção por um controle
dedicado ao nível da caixa pela velocidade
da bomba e um controle multivariãvel para
granulometria e carga circulante {ou
deqsidade) através da diluição de água para
o c.iclone e da alimentação nova, tem sido
predominantes. (ver fig. 7 ).

Como limitações podemos citar:
- A faixa de velocidade a ser variada é
estreita com a tecnologia atual.
- Maximização da produção implica em
algumas situações na fixação em uma dada
velocidade.

Figura 7 - Controle multivariável simplificado

A incorporação da velocidade do moinho de
bolas como variável manipulada libera a
alimentação nova ou a diluição de água na
caixa para serem utilizados na
optimização do consumo de energia.
Teríamos então 3 {três) variáveis manipuladas
distintas dedicadas aos 3·(três) objetivos
principais para um sistema de controle de
moagem (granulométrica estável, uma máxima
pr~dução ou uma produção estável e o mínimo
consumo de utilidades).
Apresentamos a seguir um quadro comparativo
dos recursos de sistemas de controle para 12
(doze) plantas industriais que utilizam
automação em larga escala de circuitos de
moagem.
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Tabela VII - Configuração do circuito de moagem '\ recursos
de instrumentação e controle para doze plantas!
industriais com alto grau de automa9ão
MlN!Rm

PIAN'm INOOSTRIAL

ClUGI!M

"East Driefontein
gold Mine"

Africa do Cllro

"Vuonos Concen-

Finlâniia

Sll

Cobre

trator"
"Amax Co."

"Cli.m:lx Co. "

RIA

RIA

"Asaroo Silver
Bell mi.ne"

E!lA

"Cyprus Pima

EIJA

Zinco

M:lli.lxiênio

Cobre/
Prata

Min1ng Co."

<D1FI<DRAÇ10 DO
C:n:ctJrn) DE Kll\GEM

ANALISN:JCR DE 'W!IINH)
DE PARTJX:.'OIAS

TIPO DE c:nmrliB

Moinho de barras em cil::cui
to aberto +dois llt)inhosde
"LI\5
em cil::cuito
fechado.

At:emtação de-oroas ultra-

Controlador ell!)eCial

M:linho de barras em cil::cui
to aberto + um llt)inho de em cil::cuito
fechado.

Atenuação de on3as ultrasSnicas.

Moinho de barras em circu!
to aberto + um JIDinho de
l:Jol.as em circUito fechado.

A~ de

Alirrentação nova direto p/
noU100 de bolas em cil::cui-

COlp.ltador de processo

to fechaàl.

Atenuação de ordas ultrasônicas + algori1:11o via
software em o:xnp.de prooesso.

Alimentação nova direto p/
IIDinho de bolas em cii:cuito fechado.

Algori1:11o via soft..are em
OCliiD.de processo p/calculo
da qrarulatletria.

catpltador de processo
al.goritftl) P.ID GlOl'liT8rJ:1o
na1 via software.
-

Algoritm via sofbere em

catpltador de processo
algori1:111:l PID ctlnverx:.f2
nal via Software.

Moinho Semi-àlltógeoo + IIDi
nho de bolas em éil::cuitosfechados distintos.
Moinho de barras em cil::cui
to aberto llt)inho de bolasem circuito fechado.

"Goiasfértil"

Brasil

Fosfato

"Arafértil"

Brasil

Fosfato

Moinho de barras .em circui
to aberto llt)inho de bolasem circUito fech2Do.

"Iornex Mine"

canadá

CoJxe +
M:llibdê-

Moinho semi~eno +· llt)i
nho de tolas
circuito feclmo.

nio
"Brer:da Mines Ltd"·

Canadá

Cobre+

M:ll~

nio

"MOunt Isamines"

Australia CObre +
Zinco

"New Broken Hill

AUstral ia Zinco

Consolited"

s5nicas.

a micro processaãor.

Control~l l'llll.tivariá-

on3as ultra-

sõnicas.

·-

vel.(na.
Cc:aplt:ada: de p:oce11110
c/sofbere w'cont:.rolta
llllltiVariável. (Da)
Controle analÓgico nio
possui variador de velocidade p/l::anba de

J:IOllla.

canp. de processo p/calcul:J
da granulanetria.
Atenuação de onias ultrasâli.cas.
At:el'lllação de ondas ultrasônicas.

não possui varildor de

veroc .p/J:allba de ~pil

pescpisa de estratéqiaa
de controle + viáveis.

Controle analÓgico peaquisa das estratégias
-+viáveis.
Controle analógico cesquisa da8 estrat:égiâa +

. ViiMtia.

.

~de }EOCIU80

em

algorltm PlD OOI'IWI'CJo
na1 via software.
,_

M:linho de barras em c~
cuito aberto + llt)inho
de tolas em circuito
fechado.

Atenuação de a!das ultra·sônicas.

Moinho de barras cir
cuito aberto + moinho
de tolas em circuito
fechado.

Algoritm via software
e/cálculo da gramlanetria.

Moinho de barras circuito aberto + llt)inho
de. bolas c/qircuito
fechado.

Algoritm vias software
para cálculo da grarulometria.

·-

Colpltador de processo
Pescpisa das estratágW
+viáveis.
~de~SSO

AlgÕritmO PID con~~e~CJonal via software
caap.rt:aêlor de proo8S8)
algori1:llo PID conven::Jo-

nal.

-lígadas a estrutura universitária para
vencermos o desafio da emancipação
tecnológica neste setor.

8. Conclusões
O controle automático eficaz para circuitos
de moagem envolve uma complexa gama de
fatores que se estendem da manutenção de um
sistema de retomada homogênea com máquinas
móveis de grande porte, como as empilhadeiras
e retomadoras, o domínio de todo um sistema
de instrumentação incluído analisadores de
tamanho de partículas, o estudo do
comportamento dinâmico das variáveis de
processo e a utilização de avançadas
estratégias de controle com o uso inclusive
de técnicas de controle multivariãvel por
computador.
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