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RESUMO 

Exper l ! ncJ as de a~rasão foram real!%adas , usandw seixos 
de hematite de fo r ma esféri ca, classificadas de acordo com o cr~. tér!oce 
ZI NCC, 'r: o~:~ t l'manhos compi eencl!dos entre 130 e 230 mm , em presença de f~ 
nos menor es que ·200 malhas Tyler c1G mes ~:~o ma teri.&J, com c uso rie um equi 
pament o ~e leborc t 6rJo pare estudos ~c moagem. -

, Verlficcu- se o efeJt o ~e amor t ecimento da intcn~)~R~e (Ps 
'm~ec tos nos sei xos, no processo de ahrcsl~4que ~ 1 tte primeira ~~nem,se~ 
(~ e t axa esper:!fir.a de ahras~o de 3, )2.10 min . 

• Coorden~tçilo dos Programas di! Pós-GrN~uaçilp de Engenharia, Un.C.versidade 
Federal do Rio de Jane iro, C.P. 68~02, Rio de Jone•ro, RJ - CEP 219hA. 
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ABSTRACT 

Abrasion experi•ents ln presence of fines were carrle~dut 
ln a we11 lnstru•ented 1aboratory tvwb1ing •i11 using spherica1 hae•ati 
te pebb1es, c1asslfled fo11owing Zlngg criterlon ln the size range or 
130 to ZJO ••· The cushionlng effect on the lmpact intensity of pebbles 
ln presence of fines was observed to be sign1f1cant in the abraslon process. 
lhe abrasion process continues to to11oy a flrst order 1aw wlth a specl 
fie rate of abrasion of 3.~ x 10- mln- . -
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I • INTRODUÇJIO 

A representação fenomenológica do processo de moagem au
tógena, requer o conhecimento da taxa específica de abrasão e a distri
buição de tamanho do produto resultante do processo de abrasão do meio 
moedor. Nu111 trabalho prévio (1), os autores apresentaram a re;:reser.utação 
fenomenológica do processo de abrasão e a determ~nação das taxas es~ecí 
ficas de abrasão de amostras de hematita com tamanhos compreendidos en~ 
tre 130 e 230 mm, classificadas de acordo com as suas formas, segundo o 
critério de ZINGG (2), com o uso de um equipamento de laboratório para 
estudos de moagem. 

Tendo em vis ta que o produto resultante do procesw. de 
moagem autógena estã constituída pela mistura das partículas provenien
tes do processo de abrasão do meio moedor e as resultantes do processo 
de quebra da amostra, e considerando a dif.iculdade exprimental para de
terminar ambas as funções em separado, neste trabalho, eropõe-se um pro 
cedimento que permite determinar aproximadamente a funçao de distribui~ 
çio de tamanho proveniente do processo de abrasão do meio moedor. Este 
procedimento consiste em efetuar experiências de abrasão em intervalos 
de tempo arbitrãrios, por exemplo, de 5 minutos atê completar- 3D minu
tos, em presença de finos (-200 malhas Tyler) do mesmo material; a dis
tribuição granulométrica maior que 200 malhas: resultante do processo e 
adotada como função aproximada da distribui çio' de tamanho do processo 
de abrasão do melo moedor. 

I I. FUNDAMEJHOS 

o processo de abrasão dos minérios consiste de duas etapas: 1) o 
desprendimento de lascu de superfície irregular das amostras que ocorre 
nos instantes Iniciais do processo; 2) a produção de finos por atritoda 
superflcie regular das •esmas. Considerando que ambas as etapas aconte~ 
cem paralelamente com cinéticas de primeira ordem, é possível estabele
cer as seguintes relações: 

onde: 

w (t) • w1 (t) + w. (t) 

d w. (t) 
dt 

• -K, W, (t) 

• -K 1 Wa (t) 

Com as seguintes condições: 

W1 (O) • (1 -'8} W (O) 

W2 (O) • 8 W (O) 

• massa do melo moedor no tempo de abrasão t 

( 1) 

( 2) 

(3) 

WW ~Otl • massa da ••ostra para t • O, no início do processo 

W1 t • massa do meio moedor que participa no desprendimento de lascas 
Wa t • massa do meio moedor que participa na abrasao 
8 • proporção de W (t) correspondente i abrasão 
K1 • taxa específica de desprenátmento de lascas 
K, • taxa especifica de abrasão 

abrasão, pode 
A fraçio de amostra em qualquer instante do processo 
então ser representada pela equação: 

de 

( 4) 
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Como o procêsso de desprendimento ' de lascas ocorre nos pri 
metros instantes do processo , par a tempoi prolon~ados predomina o procei 
so de abrasão , então na equação (4) teremos B • '1, ne'stas condições re-= 
sulta: 

~. e-K2t ( 5) 

III . AMOSTRAS, EQUIPAMENTO E OONDIÇOES EXPERIMENTAIS 

As experiências de abrasão foram efetuadas usando amos
tras de hematita de forma esférica , proveniente do Quadrili tero Ferrffe
ro de Minas Gerais, co• u• teor aproximado de ferro de 681 e ta•anhoscom 
preendldos entre 1~0 e 230 ... classificadas de acordo.com as suas for~ 
mas segundo o cr ite r io de ZIN G~ (2). Cada amostra foi marcada com perfu
rações de virios diâmetros , para fJcilitar sua Identificação durante a 
execução do trabal ho experimental. Todas as experiênc i as de abrasão fo
ram efetuadas num equipamento de laboratório para estudos de moagem (3), 
com o uso da carcaça de 235 x 580 mm. 

Para fixar as condições de operação do moinho e dete~inar 
o ef~ito dos finos ( - 200 malhas) na cinética de abrasão do meto •oedor, 
foi observada a variação do torgue em função da velocidade de rotação do 
moinho, para uma carga constitu1da por 55 Kg de seixos , com tamanhos com 
preendidos entre 1~0 e 230 mm. Foram realizadas duas séries de expertên-= 
cias com respectivamente O e 20S do volume dos interstictos~ dos seiMos, 
ocupado por hemattta moida, menor que 200 malhas; estes resultados que 
são vistos na Figura 1, permitem fixar a velocidade de rotação do moinho 
em 45 R.P.M .. Nestas condições de operação, apõs colocar dentro do moi
nho a ca rga de seixos e os fi nos menores que 200 malhas nas quantidades 
fixadas para cada teste, o moinho é &clonado por 10 minutos e apôs esse 
tempo é parado e os seixos , separados do mater ial fino, são pesados; por 
outro lado, com uma parte representativa dos finos (-200 malhas) e efe
tuado anãlise granulométrica com o uso de uma série de peneiras Tyler 
12. Repete-se o mes~o procedimento até completar 30 minutos. 

IV. RESULTADOS E OISCUSS~O 

Os resultados das experiências de abrasão dos seixos de 
hematita em presença de finos menor~s que 200 malhas, conduzidas nas con 
dições de operação anteriormente descritas são mostradas na Figura 2; e 
as distribuições granulomêtricas obtidas apõs 15 e 30 minutos do proces
so de abrasão, encontram-se representadas na Figura 3. 

Confor~e pode ser visto na Figura 1, o processo de abra
são em presença de finos (-200 malhas}, ocupando 20S do volu•e dos in
tersticios dos seixos, produz um efeito de amorte cimento da intensidade 
dos Impactos quando comparado com as experiências efetuadas sem a presen 
ça dos ·finQ~ ·; co~~tatou-.s.e uma qu!~• da_~axa especifica de abrasão de 
11,50 . 10 mi~ para 3,32 . 10 ml n como mostra a Figura 2. Por ou 
tro lado, observa-se que o processo cinético cont inua sendo de pr1mtirã 
ordem. 

A distribuição de ta•anh o das particulas no processo de 
abrasão dos seixos em presença de finos (-200 malhas}, no i nterva lo com 
oreendido entre O e 30 minutos, apresentam a forma mostrada na Figura 
3, tendo em vista a semelhan ça destas distribuições, a mêdia das distri
buições granulométricas obtidas para 15 e 30 minutos do processo de abra
são, pode ser adotado para representar a distribuição de tamanho das par 
ticulas provenientes do processo de tbrasão dos seixos de hemat1ta. -

V. CONCLUS'OES 

a) As condições Õtimas de •operação do equ1 pamento de moagem, para o 
processo de" abrasão de seixos de hematita de forma esférica, em pr!_ 
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sença de finos (·200 malhas}, usando-se a carcaça de 235 mm de com 
primento e 580 mm de diâmetro são: aproxiMadamente 55 Kg de amos~ 
tras de forma esférica, com tamanhos compreendidos entre 130 e 230 
mm, para uma velocidade de rotação do moinho de 45 R.P.M .. 

b} Verificou-se que a cinética de abrasão dos sei1os de hematita de 
forn esférica, em presença de finos {·200 malhas) é de pl'imei>ra 
ordem. 

c) Observou-se um efeito significante de amortecimento da intensida
de dos imeactos, no processo de abrasão dos seixos de hematita de 
forma esferica, em pres~nça de finos (-200 malhas), ocupando 20~ 
do volume dos interstfcios dos seixos. 

d) A fun~ão de distribuição de tamanho da~ partfculas no processo de 
abrasao dos seixos de hematita de fôrma esférica, pode-se repre
sentar pela distribuição de tamanho obtida nas experiências de 
abrasão dos seixos em presença de finos menores que 200 malhas 
[0,0; 0 ,0174; 0,1476; 0,1626; 0,2751; 0,4141; 0,8376; 1,5016 ; 
1,5837; 0,0878; 1,6522; 3,7555] .•• 
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