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I. INTRODUÇ~O
A determinação de uma relação que permitisse
o
cálculo da energia neceasária à fregm•ntação de um material e
tornasse
posafvel o dimensionamento de s istemas de moagens industrieis, há muito
tempo interessa ao cientista e ao t~cnico.
Em todos os estudos feitos, estabeleciam-se relaçÕes
matemáticos simples, o partir de observaçÕes expevimenta is, correlacionando o produto cnm a energia fornecida para a moagem.

O. todas as teorias enunciadas, a maia
utilizada
pore djmensionomento de equipamentos industriais é 8 postulada
poe
Bond(IJ, que estabeleceu que a energia necessária para a fragmentação de
uma .assa de,. material homoQêneé
t inversamente
proporcional
à raiz que
.
~
,.,
drada do diametro das partocula~ moodas. A expressao por ele formulada
é a seguinte:

.

W • 10 Wi

t~

I

-

)

onde:

F: abertura Óa tela, em micrÔmetros, que permite a passagem de 80~
alimentação
~~ abertura da tela, em micrÔmetroa, que permite a passagem de So%
produto
W: energia efetiva para moer I tonelada curte do Material (kWh)
Wi: fndice de trabalho, especffico do material

~a

do

b Wi é calculado, geral mente, a partir do 1ndice de
moabilidade, determinado em laboratÓrio num moinho padrão e em condiçÕes
padronizadae(2). O fndicê de moabilidade (Mob) corresponde à massa
em
gramas de p~oduto gerada em cada rotação do moinho (g/rot), simulando um
circuito fechado.
O valor de Wi é calculado pela seguinte fÓrmula :

44,5
Wi • ( Am)O, 23

1 ,. -v="f
I )
MobOt 82( V""f

.Aa: abertura de malha teste em Jtm

Mob: fndice de moabilida~e
O Wi, deterMinado e• ensaios de leboretÓrio,
se
apl ice pare a grande maioria dos çlrcuitoa de MOagem, O uso de
alguns
fatores desenv61vldos por Rowland~l) corr i ge o valor da potência caJc·ul.!,
de e• função de condi çÕu "'oapec ff i cea de cede caso.
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2. OUTROS MtloOOS OE OETERM INAÇXo OE Wi
A detorm i nação do WI pc I o método de Bond, a Ié·m
exigir um moinho padrão, é uma determinação trabalhosa e demorada,
po r isao mesmo aujeita a muitoa erros.

de
e

Em alguns projetos, teve-se ocasião de verificar que
oa valorea de Wi obtidoa em várioa laboratÓrio• eram baatante diacrepa~
toa, apeaar de todoa segui rem aa normaa de Bond.
A dificuldade de se obter a carga de bolas exatamen
te igu~l à recomenda~a, a determinação da densidade aparente domiMrio~
e a ana l iae grsnulometri ca com aeua problemas inerentes (finos,
umida
de, etc.), perece aer
cousa deatas discrepâncioa.
-

a

Está aendo eatudada uma propoata de Norma
Técnica
:u
.medteenWt·a.tiva de ae eatabe lecerem regraa bem c laras para a
determin~
T0 0
Aa determinaçÕes real i%adas neste trabalho já obedecem
a
1
metodologia deacrite neaaa proposta de Norma.
vários autorea(4)(5)(6) têm eatudado métodos
ficedoa que sejam de meia fác il execução e que dispensem o
padrão.

simpl i
moinh-;;

O método desen vo I v i do por Berry e Bruce ( 4) requer
o
uso de um minério referência, com fndi ce de Traba lho conhecido, e
que
possua uma distribuição granulométrica aeme lhante à do minério testado,
mea não exige moinho especial.

Jauregui(6)~ 110 seu traba lho, usou um moinho comum
da laboratÓrio pare determinaçao do Wi, maa o seu método não necessite
de •inério referência pore cada deter•ineção; no seu procedimento, ele
cal ibrou um moinho de laboratÓrio, usando vários minérios com o
Wi
determinado pelo método de Bond. A base do método é o cál cu lo de um Wi
operacional de bancada, que é supoato ser relac ionado diretemente ao Wi
det er•inedo pelo procedl ..nto padrão . Quando uma mesma
distribuição
grenula.étrica do eliment~ção é usado pare diferentes minérios, e
a
mesma energia espec rfi ce é ai imentoda, e dificuldade de quebra de c ada
minerei será refletido no afastamento doa curvee de distribuição gran~
lométrice do produto e do ai imenteção.
Desde 9ue o teste de bancada aeja feito aob
çoea bem cont r o ladas, obtem-se boa reprodutibi I idade.

3. Mf.TOOO SIMPLIFICADO OE

condl

OETER~INAÇÃO OE Wi

Neate trabalho, estudou-se o comportamento de alguns
mlnéiios submetidos o moagem em moinho de boles de leboratÓrio. Através
de curvea de moagem, determinarem-se oa Wl opereoionaia que, comparados
ca. oa ~~ de Bond, toMh~M deter•lnodoa, per•itirea o c~lcu lu de
u•
fetor de co rreceo que capacita esse moinho paro determinaçÕes da Wi de
qualquer outro • inério.
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3. 1. -Aparelhagem Util ixada
Usou-e& para estes estudos um moinho c ilf ndrico de
17,1cm de comprimento por 19,5 de diâmetro interno, com uma carga
de
143'bo las de aço pesando 12,6kg e obedecendo
seguinte distribuição:

e

ND DE BOLAS

TAMANHO EM
POLEGADAS

PESO EM
QU I LOGRI\MAS

%PESO

6,78
5,08
0;74

53,8
40,3
s;9

I 1/4
I
7/8

53
75
IS

O moinho é apoiado nos cilindros de uma
unidade
motora, que é constitufda de três cilindros para lelos, sendo que ó
ce~
trai é o que têm movimento, ligado que está do eixo de um motor
de
1/4 de HP. A velocidade usada nos testes foi de 89rpm, o que representa
93% da velocidade crftica.
3. 2. -Preparo das Amostras
As amostras para os testes oram cominufdas em
bri
todores até paasanem todas numa peneira de 10 malhas. O materia l men~
que 100 malhas era retirado por peneiramento o ~mido, já que a quantida
de de finos, ~ue reste contaminando a amostro, prejudica anorme.cnte
;
precisão do metodo.
3.3. -Tostes de Moabilidade
O moinho é alimentado com I ~ui logramo de material
preparado como des.r ito anteriormente. A moagem e feita a ~mido ,
co•
uma percentagem de s~lidos de 50% e durante lO minutos.
No produto mofdo, é real lxada uma análise granulomé
trica cujos resultados devem ser colocados em gráfico, a fim de se date;
minor a abertura da malha na qual passam 80% do produto, o
denominad;
PSQ.

Este procedimento foi repetido paro sete
para os quais também ~e determinou o Wi de Bond.

minéri os,

3. 4. - Determinação do Fator do Col'ibração

Se o Wi de Bond é suposto ser proporcional ao
operacional de bancada, teremos:
Wi - k.Wip

(h

*YI

Wi

(I)

k -constante de proporcfonal idade
W;p - Wi operacional de bancada

energia

E~

Por outro lado, o Wip pode ser calculado através da
fornecida durante um teste, empregando-se a Lei de Bond:

Wip- _E_
lO
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Substituindo em (I) o valor de Wip, teremos:
Wi

kE
_1_0_

ou Wi

~

K(

(~- ~-1
~

_

~I

O valor do K poderá ser determinado desde que
tenham a lli!uns v"" I ores do Wl de Bond e a I gumes determinaçÕes de Pg0
ai imentaçao e do produto obti~o no moinho que se deseja calibrar.
Calculado o K, o moinho poder~ ser utilizado
determ inaçÕes de Wi, rápidas e usando pouca amostra.

se
da
pare

Para o moinho usado neste trabalho, calculou-se

o

K através de determl naçÕea do Wi, pe l o método de Bond, de sete minérios

referidos na To~ela I, doa quais também foram feitas as curvas de
gem.
AMOSTRA

.JIIIi.fR IO

I
2
3
4

Oxidado de zinco (calamfnico}
Oxidadq de zinco {wilemftico)
ltabirito
Pol iasulfetos êurfferos
Sulfatado de cobre
Sulfatos aurfferos
Quartzo aurffero

5
6
7

mo~

PROCEOtNCIA
Mineraç~o Areiense S. A.
Mineraçao Areiense S. A.
c. v. R. O.
Vel e do Ribeira
C. V. R. O. (Carajás)
ltapetim (PE)
MIBASA

Tabela I - Minéri os usados para ca li brar o moinho
Oa dados obtidos, nas determinaçÕes
feitos para estes minérios, enco ntram-se na Tabela 2.

experimentais,

O valor de K foi calculado o partir da fÓrmula fo~
necida por Jauregui(6}, com os dados obt idos. A fÓrmula é o seguinte:

~
K •

Wij

(1/-rP - l/'fTF 1
J

j-1

O vaiOt' do Wi si111plificado é facilmente
pe la expreaseo Wi 8

calculado

~-vT(
O va ler de K dstsrnMnado para o moinho usado, foi:

K • O, 47 SSkWh/t
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A~STRA

I
2

3
4

s

6

7

p
{~)

210
350
125
270
315
260
340

f

{)km)
1050
1175
1200
1075
1500
1250
1150

Wi SONO
{kWh/t)

Wi
SIMPLIFICADO

12,89
19,42
7,82
15,71
15,44
14,33
19,02

ERRO

{%)

12,47
19,58
7,85
15,66
15,58
14,10
19,22

3,26
-o,82
-0;-38
0,32
-o,9
1,61
-I , 05

Tabela 2 - Resultados dàs determinaçÕes experimentais.
Tostou-se o uso do moinhó calibrado determinando-se
o Wi de alguns minérios em estudo no CETEM, e Õs resultados foram os
da
Tabelo 3. Um dos empregos vantajosos deste m~todo é a possibilidade
de
determinar o Wi com um (I) qui l ograma do amostra permitindo determinaçÕes
em t estemunhos de sondagem do vários locais do joxida.
MINfRIO

Wis kWh/t

Wi Bond

Sulfatado do nfquel e cobre
(testemunho de sondagem)
Sulfatado de nfquel e cobre
{tr i ncheira)

20, I

20,2

Calcário

11,28

11,9

16,53

-

Tabela 3 - Minérios testados
4. DETERM INAÇXo 00 Wi OE REMOAGEM
A determinação do fndice do Trabalho com a
do de fornecer dados paro o d imensionamento de moinhos paro
constitui um problema, já que não é poesfvo l calculá-lo com o
gia de Bond, devido à gronulometria fino do ai imentação.

final id.!!,
remoagom
metodol,2

Alguns autores têm desenvolvido métodos que, usando,
e equação de Bond, permitem o cálculo do Wi na faixa de tamanho
necess.!
ria paro remoogam.
Destes métodos o moia empregado é o Berry e
Bruce,
que usa os va l ores da P8o do minér io como sendo do mater i al a ser
r emo1
do. Esses va l ores são obtidos das curvos do moagem, determ inando-se gr_!
ficemente o tamanho do mi nério mo fdo , Relacionando, os tamanhos
da
a li mentação e do produto mofdo, a do material da remoagem e também o
Wi
do minério, obtém~e o valor do Wi de remoagem.
Neste trabalho procurou-se estudar uma
metodo logia
que permitisse usar o moinho calibrado para determ i nar o Wi de remoage•.
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4. I. -Metodologia Desenvolvido

O material de ai imcntaçâo paro os testes foi prep~
rada fragmentando-se a amostra em tamanho ,enor que 65 malhos, e
rem_2
vendo-se, por peneiramento a ~mido, o material menor que 200 molhas.
Uti lixou-se o moinho cal ibrodo, a ~amo carga
bolo, a mesma velocidade e a mesma percentagem de sÓlidos usados
testes de Wi aimpl ificado.
Foram feitos testes de moagem paro os
tempos: 15, 20, 30 e 40 minutos.

de
nos

seguintes

A anál iae grenulométrica doa produtos,
colocados
em gráfico, permite as determinaç~a doa tamanhos doa produtos<Pat. Utl
I izando-se, os valores de F e P, obtidos nos diveroa perfodos de
mo~
gem, e o valor K, obtido no cal ibroção do moinho, pode-se colcul«r
os
valores de Wi paro cada tempo de moagem.
Repetindo-se este procedimento para vários
rios, estabeleceu-se que o tempo de moagem para determinar o Wi,
ma I h o teste de I05f< m ( 150 ma I h as), era de 30 mi nu tos.

minécom

4. 2. -Resultados Obtidos
Compararam-se os valores obtidos neste estudo
com
os determinados pelo método de Berry o Bruce, e os resultados
foram
bastante semelhantes, como se pode ver na Tabela 4.
MINlRIO
Quartxo aurffero e sul feto
Quartxo aurffero
Calcario

Wic kWh/t

15,2
19,3
12,7

Wis

kWh/t

14,8
17,3
12,3

Tabela 4 - Wi de remoagem determinado pelo método de Berry e
(Wic) e pelo método estudado ( Wi s),

Bruce

S. CONCLUSÕES
O método estudado neste trabalho apresenta
vantagens, que devem ser lembradas:

algumas

Um moinho cilfndrico de laboratÓrio pode ser calibrado ca. minérios
de Wi conhecidos, e depois servir para determ!naç~s de Wi de outros
minérios, sem necessitar de material de referencia.
- A determinação fe ita neste moinho cal ibrodo é maia rápida do que
determinação pelo método de Bond.
-O moinho calibrado necessita somente de doia quilogramas de
para~ realização das determinaçÕes,
Isto permite o uso de
nhoe de sondagem para determinação do Wi .

a

aoitoatra
testem~
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-O Wi de remoagem podo ser real ixado neste moinho cal i brado,
que ee use metologia adequada.

desde
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