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RESUMO 

o trabalHo descreve a metodologia necessária pa 
ra ajustar o modelo de Plitt a operações envolvendo hT 
drociclones. t apresentada uma situação real de bateriã 
qe hidrociclones fechando um circuito de moagem da usina 
de concentração da Cara!ba Metais S.A .. A partir de re 
sultados de amoatragens, ajustados por um programa de bã 
lanço de massas noa fluxos de entrada e salda de beteriã 
de hidrocic~ones, para uma condição operacional, foram 
modificadas as conatantea dàs equações do modelo que r~ 
lacionam os parâmetros que definem a operação com as va 
riãveis dimensionais e operacionais . COm o modelo ajuã 
tado, foram realizadas simulações, através de um progrã 
ma de computador, em condições operacionais diferentes7 
COmpArações entre os resultados previstos pelo modelo e 
os res~tados experimentais mostraram boa concordáncia, 
indicando que esse pode ser utilizado par~ prever a pe! . 
formance dos ciclones com razoável precisao. 
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HYDROCYCLO~E SIMULATION IN A GRINDING CIRCUIT 

ABSTRACT 

The research describes the metodology to fit the Plitt's 
model to operations concerning hidrocyclones. It is showed a industri 
al case of a grinding circuit clos,d with ~clones of a copper concen 
tration plant from Caraiba Metais S.A. The sampling results of the 
streams in the input and output of the ciclones were adjusted by a 
material balance program. The predicted parameters of the model were 
compared with the experimental ones for a specifc set of operating 
condictions and the constants of the model were modified ln arder to 
have a calibrated model , for the system studied. 

Simulation resulta witb different sets of operating con 
dictions were cdmpared wJth experimental resulta, showing that the 
model can be us6d to predict cyclone performance with reasonable 
accuracy. 
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1. INTROOOçAO 

Nos últimos anos, tem sido grande o esforço dedicado ~ 
los pesquisador~• visando o desenvolvimento de modelos matemáticos~ 
essencialmente teóricos, que sejam universalmente aplicados. Entre 
tanto, devido à natureza dos qinérios, que a~resentam formações geolÕ 
gicas especificas, esses modelos ~êm aplicaçoes limitadas. Já os mode 
los fenomenológicos que apresentam alguns parâmetros relacionados oom 
as caracterlsticas do minério e equipamento, e que necessitam da deter 
minação desses parâmetros para cada caso especifico, são mais gerais e 
mais precisos. uma vez ajustados através de observações, e desde que 
utilizados dentro das condições operacionais em que foram desenvolvi 
dos, esses modelos podem se tornar uma ferramenta útil na otimizaçãõ 
de processos ou auxiliar na definição de uma modificação a ser realiz~ 
da no circuito. 

Apenas 4 parâmetros são necessários para caracterizar a 
performance de um hidrociclone: ll o tamanho de corte corrigido (dSOc), 
que é definido como o tamanho onde 50\ das partlculas que vém da ali 
mentação dirigem-se para o •underflow", como resultado apenas da açãO 
de classificação, isto é, corrigido para a quantidade de água que se 
dirigiu para o "underflow"r 2) a partição do fluxo (S), representado 
por vazão volumétrica de polpa no "underflow"/vazão volumétrica de pol 
pano •overflow"r 3) a eficiência da classificação (m), que é proeor 
cional à inclinação da curva de partição (quanto maior a inclinaçao~ 
mais perfeita é a separação); 4) a pressão na entrada do ciclone (p), 
que está relacionada com a capacidade do mesmo. conhecendo- se os qua 
tro parâmetros descritos acima para um dado conjunto de condições ope 
racionais, é ?Qssivel determinar o balanço de massa completo em tornõ 
do ciclone, junto com a distribuição granulométrica dos produtos. 

No modelo de Plitt (2), esses parâmetros foram relaciona 
dos, através de regressões lineares múltiplas, com as variáveis dimen 
sionais do ciclone e caracteristicas físicas da alimentação, a partir 
de 297 ensaios experimentais, sendo 123 destPs 03 mesmos utilizados 
por Linch e Rao(l). Apesar de ser um modelo ~mplrico, Plitt procurou 
colocar as equações no mesmo formato de equações teóricas obtidas ante 
riormente(6), e incluiu as variáveis mais importantes previstas pelã 
teoria. 

2. EOUAÇOES 00 MODELO 

A seguir, são apresentadas as equações que relacionam os 
parâmetros citados com as variáveis dimensionais e características fi 
sicas da alimentação: 

JS X Dc0,46 X Oi0,6 X Dol,2l X e(0,0631) 
dSOc • fl} 

s 

m 

p 

Du0,7l x n0,38 X 0C,45 (ps _ p)O,S 

2 ,g(Ou/Do)3,31 X b0,54 X (DU2 + 0o2) X 8 (0,00541) 

H0,24 x Dcl,ll 

• e(0,58- l,58rv) X Oc2 x h 

o 

0,15 

~) 

[3] 

[4] 
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As constantes, em cada uma das equações , devem ser modi 
f icadas de acordo com resultados experimentais, para calibração do mõ 
delo a um determi nado sistema ciclone-minério existente. A equaçãõ 
que calcula a \ do minério recuperado no "underflow", em c;ada int erva 
l o granulométrico, em relação à alimentação(?), é a s e guinte : -

'lei a 1- e(0,693(di/d50c)l11) [5] 

Com o conhecimento da partição do flu~o (S) e dos sóli 
dos, é possivel calcular a água recuperada no "underflow" (Rf) e, con 
seqüentemente, obter-se a curva de partição atual, que representa ã 
análi se granulométrica do "under.flow" . 

3. CÁLCULOS OOS P:ARÂMETROS EXPERIMENTAIS 

A bateria de ciclones opera fechando um circuito de moa 
gem a bolas convencional . As amoa tras foram coletada s na descarga dÕ 
moinho e nos produtos dos ciclones. A descarga do moinho com adição 
da água de diluição constitui a alimentação dos ciclones. Os res ulta 
dos de amostragens em três condições operacionais diferentes f oram
ajustados por um programa de balanço de massas (Matbal - 4) (10) , vi san 
do obtenção de valores mais confiáveJ.s e satisfazendo as equações de 
conservaç~o pa massa na entr~da e saída dos ciclones . As Tabelas nQs 
l, 2 e 3 apresentam as condições oper acionais em que foram obt idas as 
amostras, os valores resultantes da amostragem e os valores ajus t ado.s 
pelo balanço de massas. 

ALIMENTAçXO "OVERFLOW" "UNDERFLOW" 

08S. AJUST . 085 . AJUST . 085 . AJUST . 

Taxa de só!! 
dos. (t/h) 913,0 866,2 206,0 206,0 707 , 0 660 , 2 

Vazão de água 
(m3/h) 504,0 486,5 303,0 299,8 20 1 ,0 186,7 

'li sólidos 64,4 64,0 40,5 40,7 77,8 78, 0 
Vazão vo1umé 796,0 763,2 369,0 365 , 6 427,0 397,6 trica (m3/hT 

\ RETIDA (MICRA) 
TAMANHO OBS. AJUST. OBS. AJUST . OBS. AJUST. 

297 40,75 40,05 0,00 0,00 51,69 52, 55 

210 11, 7l 11,60 7,29 7,30 12 , 85 12 , 95 

149 13,76 13,87 13,57 13,5 4 14,05 13,96 

105 7,31 7,87 13,06 ~2,63 6,75 6,39 

74 5,90 6,06 11,63 ·~1 , 48 4,43 4 ,36 

53 3,76 3,92 9,24 9,00 2, 39 2, 34 

44 2, 76 2,50 6,65 7,01 1,06 ~ , 09 

-44 14,05 14,15 38,56 39,04 6,78 ---~~~0 

Tabela l. - Resultados d.e amostragens. Dia 23/03/84 . Três ciclones em 
OperaxãO, diâmetrO dO VÓrteX a 10°' 1 diâmetrO dO ápeX ~ 5", 
pressao da alimentação = 44kPa, densidade do sólido ~ 
,. 3,13 g/cm3. 
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ALIMENTAÇAO "OVERFLOW" "UNOERFLOW" 

OBS. AJUST. OBS. AJUST. OBS. AJUST. 

Taxa de Só1!. 792,0 782,3 198,0 198,0 534,0 584,3 
dos (t/h) 

vazão de ãqua 
(m3/h) 516,0 511,8 336,0 335,5 18(1,0 176,3 

' sólidos 60,6 60,5 37,1 37,1 76,8 76.8 
Vazão vo~umé 
trica (m 'lhT 769,0 761,8 399 ,O 398,8 370,0 363,0 

\ RETIDA OBS. AJUST. 085. AJUST. OBS. AJUST. TAMANHO (lUCRA) 
297 32!13 31,23 1,01 1,01 40,41 41,47 
210 13,73 :l3,90 3,34 3,34 17,70 17,48 
149 14.15 15,57 11,05· 10,83 19,11 17,18 
lOS 11.09 9,60 15,03 15,72 7. 08 7,53 

74 6.81 6.95 13,35 13,21 4,88 4,83 

53 4.03 4.11 9,54 9,43 2,32 2,30 
44 2,26 2,33 5,93 5,81 1,16 1,15 

-44 15.80 16.31 40,75 40,65 7,34 8,06 

Tabela 2. - Resultados de amostraqens. Dia 17/02/83. Três cicl~~es em 
operação, diâmetro do vórtex ~ 12", diâmetro do ápex • 
• 4 3/4", pressão de alimentação • 40kPa, densidade do 
sólido 2 3,13 q/cm3. 

ALIHENTAÇAO "OVERFLOW" "UNDERFLOW" 

OBS. AJUST. OBS. AJUST. OBS. AJUST. 

Taxa de só1!. 
(t/h) dOI L365,0 1403, 5 200, o 200. o 1165,0 1203, 5 

VaJão de áqua 
(lll /h) 944,0 960,6 581,0 584.0 363,0 374, 3 

\ sólidos 59·1; 53. 4 25.6 25. 5 76, 2 73,6 

vazão vo~~ 
trica {m 1/h; 1381. o 1409. o 645.() 647. 9 736, o 758, 8 

\ RETIRADA 
TAMANHO (lUCRA) OBS. AJUST. OBS. AJUST. OBS. AJUST. 

297 38.43 38,20 o. 34 0,34 43, 23 44, 50 

no 15, 32 15, 70 3, 06 3, 06 18, '26 17, 80 

149 16, 72 17, 24 12, 73 12, 69 18, 54 17, 99 

105 9, 70 9,,94 15, 51 15, 42 9, 22 9, 03 

74 5, 01 5, 22 13, 75 13,52 3, 96 3, 85 

53 1, 84 2, 00 7, 19 6, 83 1, 27 l, 21 

44 1, 93 2, Ol 7, 88 7, 69 l, 09 1, 07 

-44 10,05 9, 69 J9, 54 40, 45 4, 43 4, 55 

Tabela 3. - Resultados de amostraqens. Dia 29/04/82. Cinco ciclones 
em operação, diâmetro do YÕrtex • 27.4cm, diâmetro do 
apéx .. 12, 3cm, pressão de alil!'.entação • 43kPa, densidade 
do sólido • 3 ,13 gjcm3. 

403 



Com os valores ajustados da amostragem do dia 23/03/84 e 
ma~s a pressão medida na entrada dos ciclones, foram obtidos os parâ 
metros dSOc, m, Se p, que estão apresentados na Tabela 4. Com os dã 
dos de vazões de sólidos e análises granulométricas, obteve-se a ourvã 
de partição atual, que foi corrigida para a água recuperada no "under 
flow" (Rfl, para obtenção da curva corrigida. A eficiência de classi 
ficação (m) foi determinada pela inclinação da reta que se obteve após 

utilização de regressão linear com os pontos lnd1 x ln (ln ~). 
l- Yci 

A reta obtida apresenta a linearização da equação [5] , de onde pode 
ser determinado o valor de dSOc. A partição do fluxo (S) ~oi determi 
nada pela relação: vazão volumétrica do "underflow"/vazão volumétricã 
do "overflow". 

PARÂMETROS VALOMS VALORES FAXOR OE 
EXPERIMENTAIS PREVISTOS CALIBAAs;l\o 

dSOc 123 378 0,325 

m 2,34 2,07 1,130 

s 0,91 o' 19 4' 789 
p 40,0 37,2 1,076 

Tabela 4. - Fatores de calibração para ajuste do modelo às condições 
do dia 23/03/84. 

4 . AJUSTE DO MODELO 

Com o conhecimento das variáveis dimensionais do ciclo 
ne, Do~ 66,04, Do= 30 , 48, Ou= 12,70, Di s 22 , 20 e h= 230, em oenti 
metros, foram calculados os parâmetros previstos pelas equações [1]~ 
[2], [3] e (4]. Os valores encontrados estão comparados com os va12 
res experimentais obtidos na Tabela 4. Observa-se uma grande discre 
pância entre os parâmetros previstos e os experimentais, o que certã 
mente proporcionará análises granulométricas dos produtos previstos 
(equação 5 ), bem distante das obtidas experimentalmente. Os fatores 
de calibração, que foram obtidos pela divisão dos valores experimen 
tais ~elos previstos, foram multiplicados pelas constantes das equa 
ções Ll], (2], (3] e [4]. Obsel:'vações "in situ" da descarga do ápex 
mostra~am ser essa do tipo cordão. Embora se tenha pouca in.formação 
quantitativa do efeito desse tipo de descarga na performance do ciclo 
ne, sabe-se que, nessa situação, a polpa descarregada perde seu movi 
mente rotacional, e que há uma sobrecarga de sólidos no ápex, existin 
do uma \ ·de sólidos limite para a descarga. Esse efeito faz com que 
certa quantidade de 111aterial grosseiro, que normalmente deveria se di 
rigir para o "underflow", seja descarregada no "overflow" j acarretando 
um rápido acréscimo no dSOc (8), invalidando a equação [l . No progra 
ma utilizado para esse trabalho, esse efeito é manipulado especifican 
do-se, pelo usuário, a pel:'centagem de sólidos máximá, em volume, permi 
tida no ápex para alimentação com 20% de sólidos em volume. Foi assÜ 
mido que a concentração limite pel:'mitida no ápex aumenta com a \ de sõ 
lidos, em volume, da alimenta~ão, segundo a equação: Lu•= Lu20 + 0,0068 
(g - 20). Se essa restrição e encontrada, o dSOc é repetidamente au 
mentado de 5%, até que a concentração de sólidos no "underflow" sejã 
reduzida a um valor abaixo da concentração limite. O número de itera 
ções é armazenado ae tal forma que uma mensagem pode ser impressa ind! 
cando de quanto foi aumentado o dSOc. Com o modelo calibrado para as 
condições do dia 23/03/84, foram reali?:adas diversas simulações, com 
alterações no valor de Lu20. Os resultados simulados foram comparados 
com os experimentais. O valor de Lu20 que proporcionou melhor simula 
ção foi de 0,428. -
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S. ENSAIOS OE SIMULAÇÂO 

A Figura l apresenta uma comparação entre os valores o~ 
tidos experimentalmente e os obtidos pelo modelo calibrado para as con 
dições operacionais do dia 23/03/84. Os dados de entrada do programã 
foram modificados para as condições operacionais dos dias 17/02/83 e 
29/04/82 e realizadas simulações para essa~ condiçõe·s . As Figuras 2 e 
3 apresentam uma comparação entre os valores previstos e os experimen 
tais dos produtos do ciclone. Observa-se boa concordância entre es 
ses valores, indicando que o modelo pode ser aplicado para o sistemã 
ciclone-minério estudado . 

6. CONCLOS0ES 

Veri~cou-se que , para utilização ' do modelo, é necessá 
ria a realização de amostragens no circuito, a fim de verificar e CO! 
rigir as possíveis distorções entre os resultados previstos e os expe 
rimentais. No caso estudado, com a modificação das constantes das ~ 
quações que relacionam os parâmetros que definem a operação com as v~ 
riãveis operacionais, e com a definição de uma equação relacionando a 
concentração limite de sólidos no ãpex com a percentagem de sólidos 
na alimentação, foi possível obter simulações da operação para as con 
dições em que foram obtidas as amostras. Entretanto, em cada caso, de 
vem ser investigadas as variações dos parâmetros com as variáveis ope 
racionais de interesse, dependendo do propósito da ~imolação, e, casõ 
ex;l.st<lm distorções, as constantes devem ser alteradas por fu11ções d<ls 
variáveis em questão, através de regressões. 

O modelo ajustado, pode ser utilizado como auxiliar na 
definição do valor das principais variáveis que alteram a performance 
do hidrociclone, visando obtenção de produto de moagem adequado para a 
operação de flotação subsequente . Estudos de otimização do circuito 
de moagem por simulação dependem de um model.b que relaci one as carac 
teristicas da alimen~ação com o produto do moinho~ que diretamente i~ 
fluencia a alimentaçao do ciclone . Dessa forma, e possível obter sim~ 
lador, para o circuito de moagem, que poderá ser utilizado como uma 
ferramenta na otimização do mesmo. Esse estudo está sendo desenvolvi 
do, e deverá ser apresentado futuramente. -

7 • NOMENCLATORA 

De 
Di 
Do 
ou 

'h 

fJ 
Ps 
Pl 
o 
H 
R v 
d 
Lu 
Lu20 

diâmetro do ciclone 
diâmetro interno da entrada do ciclone 
diâmetro interno do vórtex 
diâmetro interno do ápex 
altura livre do vórtex, definida como a altura entre o fuE 
do do vórtex e o topo do ápex 
fração de sólidos, em volume , na alimentação 
densidade do sQlido 
densidade do liquido 
vazão volumétrica da polpa na alimentação 

~ pressão no ciclone, expressa em altura de polpa 
recuperação de p.olpa 1 em volume, no "underflow" 
diâmetro da partícula 
concentração limite de sólidos no ápex 
concentração limite de sólidos no ãpex para ahimenta~ão 
com 20% de sólidos em volume 
fração de material recuperado no "underflow", corrigida, 
no tamanho i. 
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