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Existem diversos métodos para o dimensionamento de espessado -
res através de ensaio "batch" de sedimentação. Cada um dos 
métodos tem suas características próprias tanto na execução do 
ensaio, quanto no tratamento dos dados e nos resultados obti -
dos. 
Analisamos neste trabalho, os métodos "Coe & Clavenger" 
"Kynch", "Talmage & Fitch","Oltmann" e "Wilhelm & Naide". 

O dimensionamento através do método de Wilhelm & Naide é muito 
trabalhoso, justificando o desenvolvimento de um programa em 
"Basic" para microcomputadores, que transforma o tratamento dos 
dados obtidos em laboratório em uma rotina simples, rápida e 
confiável. 
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l. INTRODUÇÃO 

A questão do dimensionamento de espessadores é basicamente, para 

determinada polpa e condições operacionais, prever a configuração, 

área e profundidade necessárias. 

Existem atualmente três abordagens ao problema do dimensionamento 

de espessadores: Planta-Piloto, ensaio semi continuo e ensaios 

"batch" de sedimentação. 

O dimensionamento através de Planta-Piloto é tão simples e confiá

vel quanto o dimensionamento através de experiência industrial ｰｲｾ＠

via, sendo no entanto mais caro, exigindo uma grande quantidade 

de equipamentos, tempo e amostra, ficando sua utilização muito res 

trita. 

Comparável com a planta-piloto, e apresentando as mesmas ､ｩｦｩ｣ｵｬ､ｾ＠

des, é o dimensionamento através de ensaios semi-continuos, cujo 

procedimento foi previsto por Coe & Clavenger (1). 

Na grande maioria dos casos, são utilizados ensaios batch de sedi 

mentação, que apenas requerem equipamentos de laboratório e uma 

quantidade relativamente pequena de amostra, tendo se estabelecido 

ao longo dos anos procedimentos padronizados para este tipo de di

mensionamento. No entanto, os ensaios batch não modelam diretamen

te as operações contínuas, sendo necessária a interpretação e 

transformação dos resultados através de alguns modelos conceituais 

do processo de sedimentação. 

Embora os modelos existentes não sejam perfeitos, nem aplicáveis a 

todas as situações, os equipamentos de sedimentação há anos vem 

sendo dimensionados com bons resultados através deles. 

Os modelos em geral usam "fatores de eficiência", "fatores de seg!:!_ 

rança" ou "regras" empíricas, desenvolvidas através da experiê!! 

cia, de tal sorte que dificilmente ocorrem sub-dimensionamentos, 

que nao permitam a obtenção dos produtos desejados, ou o super-
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dimensionamento, que implicaria em custos elevados e o consequente 

desperdício de recursos. 

Desta forma é sempre importante levar em conta o julgamento e a ･ｾ＠

periência do engenheiro de processo ao dimensionar um equipamento 

de sedimentação. 

Neste trabalho, apresentamos suscintamente os principais métodos 

de dimensionamento de equipamentos de sedimentação através de en

saios batch, suas características, aplicações e também urna versao 

computorizada do método de "WILHELM & NAIDE". 

2. CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

Todos os métodos para dimensionamento de espessadores são baseados 

no modelo desenvolvido por Coe & Clavenger, que embora não seja to 

talmente válido, é o melhor desenvolvido até agora. 

De acordo com este modelo, podemos considerar que, todas as partí

culas de uma determinada região sedimentam a mesma velocidade. 

Quando isto não ocorre, as partículas de menor velocidade se dis

tanciam das de maior velocidade e a interface entre a polpa e o so 

brenadante se apresenta difusa. 

Na sedimentação livre, esta velocidade, R, é função apenas da con

centração de sólidos. 

Nesta etapa de sedimentação as partículas com velocidade descenden 

te não sofrem suporte mecânico das camadas inferiores de polpa. 

Conforme as partículas se acumulam no fundo do espessador ou colu

na de sedimentação, em algum ponto elas começam a receber suporte 

mecânico e entram na chamada zona de compressão. 

Coe & Clavenger definiram esta zona corno a porção da polpa onde os 

flocos (considerados corno partículas) sedirnentam até o ponto aonde 

permanecem uns sobre os outros. ApÓs a polpa entrar na zona de com 

pressão, devido à pressão da coluna, ainda ocorre separação só-
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lido-líquido conforme o fluido é expulso dos flocos e dos espaços 

intersticiais. 

Na compressão, a velocidade, R, não é só função da concentração, 

mas também da profundidade e da distribuição de concentração nesta 

zona. Deste modo, Coe & Clavenger assumiram que a camada de polpa 

em um espessador estaria em compressão. 

Uma importante suposição do modelo de Coe & Clavenger é que a ｶ･ｬｾ＠

cidade de sedimentação no regime de sedimentação livre é somente 

função da concentração na camada. Logo, para concentrações pró-

prias da sedimentação livre, a velocidade de sedimentação observa

da em um ensaio batch seria a mesma existente na zona critica em 

um espessador contínuo. 

A zona crítica não existirá a não ser que o espessador esteja so

brecarregado, ocorrendo a formação de uma região com uma ､･ｴ･ｲｭｩｮｾ＠

da concentração em que a velocidade de sedimentação é muito baixa. 

Em um ensaio batch de sedimentação, as várias etapas do processo 

podem ser observadas em um gráfico tendo como ordenadas a altura 

da interface polpa/líquido sobrenadante na coluna e na abscissa o 

tempo (ver figura 1) . 

O ponto C desta figura é denominado ponto de compressão e é utili

zado por diversos modelos para o dimensionamento de espessadores. 

Algumas vezes a determinaçã0 deste ponto é difícil, recomendando

se então algumas construções gráficas, conforme as figuras 2 a 5. 

3. MtTODOS DE DIMENSIONAMENTO DE ESPESSADORES 

Neste trabalho não nos aprofundamos na teoria envolvida em cada um 

dos métodos de dimensionamento abordados, que pode ser encontrada 

na bibliografia fornecida em anexo. 

3.1. Método de Coe & Clavenger 

O método de Coe & Clavenger essencialmente compara a velocidade de 
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ascenção do liquido no espessador com a velocidade de sedimentação 

da interface da polpa. 

A premissa utilizada é ｾｵ･＠ entre a concentração de alimentação e 

do underflow ocorrerá uma certa concentração em que a área neces

sária para permitir a igualdade entre as velocidades de sedimenta-

ção e de ascenção atingirá um máximo, e este valor determinará a 

área unitária. 

Para se determinar esta concentração e respectiva área unitária, é 

necessário a execução de diversos ensaios a concentraçoes iniciais 

diferentes. Os resultados destes ensaios são plotados em um gráfi

co de concentração na alimentação x área unitária e determina-se 

então a maior área necessária (ver figura 6). 

A fórmula utilizada para a determinação da área unitária e: 

AU 

onde: 

1 1 ---co- cu 
24 R 

AU área unitária em m2/t/dia 

CO concentração inicial t/m3 

Cu concentração do underflow t/m3 

R velocidade de sedimentação no trecho de velocidade constante 

(ver figura 1) em m/h. 

O fator de "Scale Up" normalmente utilizado para este método é 1,3. 

Além da necessidade de execução de vários testes, o método de Coe 

& Clavenger apresenta restrições quando há o uso de floculantes, 

pois no espessador contínuo, a floculação ocorre na concentração 

da alimentação e esta irá aumentando até passar pela concentração 
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critica, enquanto que no ensaio batch utilizado para o dimensiona-

mento, a floculação ocorrerá na concentração critica, apresentando 

caracteristicas diversas do processo continuo. 

A experiência tem mostrado que algumas vezes o método de Coe & Cla 

venger leva ao sub dimensionamento, principalmente quando a ｣ｯｮ｣･ｾ＠

tração desejada no underflow é muito alta e o tempo de compressão 

elevado. Para se evitar este risco, é aconselhável sempre verifi-

car a área necessária através de regra dos 3 pés. 

Esta regra diz que sempre que a profundidade da camada da polpa no 

espessador for maior que 3 pés, pode-se estar incorrendo no sub-

dimensionamento. 

Para o cálculo desta profundidade utiliza-se a seguintes equação: 

Pp = 1,333 GVt/ W 

onde: 

Pp = profundidade da polpa (pés) 

G = fluxo de sólidos no espessador (ton/pé 2/dia) 

t = tempo de compressão em horas 

- - 3 V = volume me dio da polpa referente ao tempo de compressao (Cm ) 

w = peso dos sólidos neste volume (grama) 

O fluxo de sólidos no espessador pode ser calculado pela equação 

básica de Coe & Clavenger. 

G 
1 

co 

R 

1 
Cu 

Não obstante suas limitaçoes, e ste ainda é o método clássico 

de dimensionamento de espessadores, muito utilizado quando não se 

consegue identificar o ponto de compressão ou para checar o dimen

sionamento por outros métodos, quando estes não se apresentam con

fiáveis. 

3.2 Método de Kynch 

O modo como Kynch abordou o processo de sedimentação é essencial 
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mente similar à abordagem adotada por Coe & Clavenger, com a dife 

rença de que todos os dados necessários ao dimensionamento do es

pessador podem ser obt-idos de _ .um único ensaio batch, 

O dimensionamento é feito determinando-se o tempo para atingir a 

porcentagem de sólidos requerida no underflow. Este tempo é deter

minado pela intersecção da tangente à curva de sedimentação no pog 

to de compressão c, com a ordenada da altura que representa a con-

centração de sólidos ｲ･ｾ･ｲｩ､｡＠ no underflow, conforme está esque

matizado na figura 7. 

A área é calculada pela fórmula AU tu 
COxHO 

onde: 

AU área unitária em m2/t/dia 

tu tempo necessário para atingir a concentração requerida em dias 

- i · I 3 CO concentraçao in c1al em t m 

HO altura inicial da interface em m. 

O fator de Scale Up utilizado para este método é 1,3. A dificulda

de apresentada por este método é a determinação do ponto de com-

pressão. 

Eventualmente este método pode subestimar o fluxo de sólidos no es 

pessador, levando ao super dimensionamento da área requerida, 

3,3 O método de Talmage & Fitch 

Este método deriva da análise de Kynch do primeiro periodo de de-

créscimo da velocidade de sedimentação em um ensaio batch e deter

mina a zona critica, ou limitante do fluxo, através de métodos ｧｲｾ＠

ficos. Atualmente este método vem substituindo o método de Kynch. 

O procedimento adotado para o dimensionamento é descrito a seguir. 

Executa-se apenas um ensaio batch de sedimentação e plota-se a cur 

va tempo x altura da interface. 

Após escolhida a concentração do underflow desejada, Cu, calcula-
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se a altura da interface correspondente, Hu. 

Hu = CO.HO/Cu 

onde C0 e HO são a concentração e alturas iniciais. 

Se Hu estiver acima do ponto de compressão, tu será lido di reta-

mente na curva de sedimentação no ponto correspondente a Hu (ver 

figura 8) . 

Se Hu estiver abaixo do ponto de compressão, traça-se uma tangente 

à curva de sedimentação no ponto de compressão, e tu será o ponto 

pertencente a esta reta referente à altura Hu (ver figura 7). 

A área unitária será calculada pela fórmula: 

G 
w 

1. 2 K. tu 

onde: 

G = fluxo de sólidos no espessador (t/m2/hora) 

W = peso dos sólidos na proveta (g) 

K = fator de conversão ml vol/metro de altura do cilindro do tes

te (normalmente em torno de 2.830) 

tu = tempo determinado acima (horas) 

3.4 O método de Oltmann 

Alguns anos atrás, H.H. Oltmann, engenheiro da Do.rr Oliver, estabe 

leceu empiricamente que o fluxo crítico determinado por uma ｶ｡ｲｩ｡ｾ＠

te do método de Talmage & Fitch fornecia resultados próximos ao mé 

todo de Coe & Clavenger. 

A maneira de conduzir o ensaio e calcular a área necessária é simi 

lar ao método de Talmage & Fitch, sendo diferente no entanto o cál 

culo de tu. 

Enquanto no outro método construia-se uma tangente à curva de sedi 

mentação pelo ponto de compressão, por este método constroi-se uma 

reta passando pelo inicio do período de sedimentação a velocidade 

constante e pelo ponto de compressão, conforme figura 7, A inter-
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secção desta reta com a altura da interface referente â concentra

ção desejada no underflow fornece tu. 

A fórmula utilizada para o cálculo da área é a mesma do método de 

Talmage & Fitch. 

4, MtTODO DE WILHELM & NAIDE 

Os métodos de dimensionamento expostos até aqui, apresentavam sem-

pre como incoveniente a necessidade de executar vários ensaios, ou 

dificuldades na determinação do ponto de compressão. 

Wilhelm & Naide (8) (9) desenvolveram um método que contorna es-

sas dificuldades. 

Comparando os resultados fornecidos por este modelo e os dados re

ferentes ao espessamento em diversas plantas industriais, pode-se 

observar que os dados são concordantes na maior parte dos casos, 

apenas apresentando uma pequena diferença, quando o efeito da com-

pressão é 'muito grande. Nesse caso, deve-se executar o ensaio batch 

em cilindros profundos para obter resultados confiáveis. 

Para efetuar o dimensionamento, constroi-se tangentes â curva de 

sedimentação por diversos pontos, conforme figura 9, Essas ｴ｡ｮｧ･ｾ＠

tes representam a velocidade de sedimentação em cada ponto, e defi 

ne-se como ｣ｯｮｾ･ｮｴｲ｡￣ｯ＠ Ci, a concentração referente à altura de 

interface determinada pelo encontro desta tangente com o eixo das 

ordenadas, de acordo com a fórmula: Ci = COxHO/ Hi 

onde CO é a concentração inicial, HO a altura inicial da polpa na 

proveta, Ci a concentração de sólidos no ponto de tang@ncia e Hi a 

intersecção das ordenadas com a tangente, 

Em seguida, em escala log log, plota-se a velocidade de sedimenta-

ção Vi em função da concentração Ci Cver figura 10), utilizando 

quais quer unidades coerentes. 

Normalmente pode-se agrupar estes pontos em duas ou três retas cu-

. - ｾ＠ -b ｾ＠ . Ja equaçao e a seguinte: Vi = a Ci , onde a e a constante (1gual 
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a Vi para Ci = 1), e -b é o coeficiente angular da reta. 

Tendo-se determinado os coeficientes a e b, a área unitária será 

fornecida pela equação: 

AU= Ｈ｢ｾｬ＠ y-1 b-1 
ab x Cu 

onde Cu é a concentração requerida no underflow. 

Estando Vi em metros por dia e Ci em toneladas por metro cúbico, 

AU é obtida em metros quadrados por tonelada por dia. 

Pode-se determinar a área unitária para diversas concentrações do 

underflow, e construir um gráfico área unitária x concentração no 

underflow, conforme figura 11. 

Obviamente este gráfico apresentará tantos segmentos de reta ｱｵ｡ｾ＠

to o gráfico de velocidade x concentração. 

A área unitária obtida desta forma, deve ser corrigida por um fa-

tor que relaciona a altura que a polpa deverá ter no espessador 

continuo com a altura no ensaio batch, conforme a equação: 

AUEC AUEB x ( ｾＭＩ＠ '1 

onde AUEC é a área unitária necessária no espessador contínuo, 

AUEB é a área determinada no ensaio batch, H a aÀtura da polpa no 

espessador continuo e h a altura média da interface no ensaio batch. 

O coeficiente ｾ＠ é obtido da relação entre a velocidade de sedimen

tação no inicio do ensaio e na concentração requerida no underflow, 

conforme o gráfico da figura 12. 

5. COMPUTORIZAÇÃO DO ｍｾｔｏｄｏ＠ DE WILHELM & NAIDE 

Coroo já vimos, o método de Wilhelm & Naide apresentam algumas van-

tagens sobre os outros, mas, por outro lado, sua utilização é mui-

to trabalhosa. 

Quando trabalha-se graficamente com este método, as tangentes à 

curva de sedimentação são traçadas arbitrariamente pelo engenheiro, 



663 

e pode-se incorrer em erros no cálculo das velocidades de sedimenta 

çao. 

Além disso, há a necessidade de construção de mais dois gráficos 

em escala log log e algumas regressões logaritmicas para a determi

nação dos coeficientes a e b. 

Considerando todas essas dificuldades, a Paulo Abib Engenharia S.A. 

desenvolveu um programa em "Basic" para microcomputadores denomina-

do "DIMESP", que torna o dimensionamento de espessadores por este 

método uma tarefa simples, fácil e de grande confiabilidade quanto 

a resultados. 

Dada a necessidade do programa ser operado por um engenheiro, pois 

várias decisões devem ｾ･ｲ＠ tomadas pelo operador ao longo da sua ･ｸｾ＠

cução, o programa foi dividido nos rródulos da fig. 13 descritos a seguir : 

Módulo de 'Acesso"- Este módulo permite o intercambio entre os de-

mais módulos nos quais o programa foi dividido. 

Módulo"Editor" - Este módulo cria, edita e salva em disquete os da-

dos referentes aos ensaios batch de espessamento . 
.. 

Módulo de Dimensionamento - Este módulo lê do disquete o arquivo 

criado pelo "Editor" e apresenta os dados ao operador, iniciando en 

tão a rotina de cálculos. 

Sendo n o número de pares de pontos tempo-altura, o programa calcu-

la por métodos numéricos n-2 tangentes à curva de sedimentação e 

por consequência n-2 velocidades de sedimentação (Vil e concentra-

ções (Cil. 

O passo seguinte é a ordenação desses pontos em ordem crescente de 

concentração (Ci) e o agrupamento dos pontos de mesmo Ci ou Vi (por 

caracteristicas do método, todos os pontos pertencentes a zona de 

velocidade constante apresentam a mesma Ci e Vil , calculando então 

seus logaritmos. 

Em seguida, o programa calcula derivadas ã curva log Ci log Vi, 
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para permitir que o operador avalie que pontos pertencem a um mes-

mo segmento de reta. 

ｾ＠ então apresentado ao operador uma tabela com todos os dados, que 

podem denunciar eventuais erros esperimentais no teste. 

O operador então avalia estes dados, eventualmente descarta os da

dos incoerentes e especifica quais e quantos são os segmentos de re 

ta que compoem o gráfico log Ci x log Vi. 

Para cada intervalo definido, o programa faz uma regressão logarit-

mica, determina os coeficientes ｾ＠ e ｾ＠ e infonna o coeficiente de =rrelação e 

de determinação associado, de forma a permitir a escolha de novos 

intervalos ou eliminação de outros pares de pontos, atê que os in

tervalos definidos realmente compreendam pontos pertencentes ao mes 

mo segmento de reta. 

A partir de então, o operador decide qual a concentração requerida 

no underflow e o programa dimensiona a área unitária, inclusive com 

o fator de correção pela altura, 

6. ESTUDO DE U:•l CASO 

Visando uma melhor compressão do exposto neste trabalho, a partir 

de resultados de ensaios batch ､ｾ＠ sedimentação, dimensionamos a 

área unitária requerida no espessamento pelos diversos métodos abor 

dados. 

Os dados foram obtidos de ensaios efetuados com overflow de ciclona 

gem do minério de ferro Carajás. 

Para o método de Coe & Clavenger utilizamos um ensaio com CO = 200 

g/1 pois esta se mostrou a concentração critica para a amostra. 

Para os demais métodos 1 uti l_izamos um ensaio com CO = 84 g/1. 

Como os dados do ensaio determinou-se o tempo para atingir o ponto 

de compressão de 18 minutos. A concentração requerida no underflow 

adotada ê de 600 g/1 (40,6% em massa para sólidos com densidade de 

4,9). Os dados obtidos nos ensaios estão na tabela a seguir: 
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co = 84 g/1 co = 200 g/1 

tempo H 
(minl (cm) 

tempo H 
(min) (cm) 

o 35,7 o 35,1 

4 33,2 2 33,8 

7 17,5 5 32,1 

10 11,6 8 30,4 

13 9,1 10 29,2 

16 7,5 15 26,6 

19 6,4 20 23,9 

21 5,9 25 21,1 

25 5,3 30 18,6 

30 5,3 35 16,2 

6.1 Coe & C1avenger 

c o 0,2 t/m3 

Cu 0,5 t/m
3 AU 0,368 X 1,3 

R 8,15 m/ dia 

6.2 Kynch 

tempo para atingir o ponto de compressão: 18 min. 

tu 20,5 

c o 0,084 t/m3 

HO 0,357 m 

6.3 Ta1mage &"Fitch 

tu 20,5 min 

w 84 g 

K 2 . 857 m1/metro 

6.4 01tmann 

tu 18 min 

w 84 g 

K 2.857 m1/m 

AU 

G = 

AU 

G = 

AU = 

0,475 X 1,3 

0,086 
1,2 

2 = 0,072 t/m /hora 

0,581 m
2
/t/dia 

0 • 098 = 0,082 t/m2/hora 
1,2 

0,510 m
2
/t/dia 
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6.5 Wilhelm & Naide 

a = 0,177 

b = 2,213 

AU = 1,2236 Cul,213 p/ Cu a 0,6 AU = 0,66 

Relação entre velocidade inicial e final = 45% ｾ＠ 0,244 

Relação entre alturas = 0,21 FC= 0,683 

AU 2 X 0,66 X 0,683 = 0,54 m2/t/dia 
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ANALISE DE REGRESSAO 

No. COEF. 
INTERVALO PONTOS DETERM. 

11 99.54 

CALCULO DE AREA ｕｎｉｔａｒｬ￭ｾ＠

COEF. 
·coHREL. 

99.77 

ENSAIO EXEI'1PLO 

1 oqV= AH31 ogC 

A B 

-·· 1. 73 -2.21 

XSOLIDOS (peso) DESEJADA NO UNDER 40.60 

CONC. DE SOL I DOS < t. I m3 I DESEJADA 1\10 lJNDEF( O. 600 

VELOCIDADE INICIAL DE SEDIMENTACAO <ml dial 39.30 

ALTURA NA PROVETA P / CONCENTRACAO DESEJADA <mll: 140 

VELOCIDADE FINAL OE SEDIMENTAC?\0 (m / dial 2.00 

I NTERVAL.O ｾ＠

ｾＮ＠

AREA UNITARIA (m2/t./dial 

ALTURA MEDIA NO ENSAIO (mll 

<mi 

1.2*FC*AREA UNITARIA <m2/ t./dial 

NI 

FATOR DE CORRECAO - · FC 

0.66 

600 
0.'210 

0.54 

0.244 
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'" 
RESULTADOS INTERMEDIARIOS ENSAIO EXEMPLO 

CONC. DE SOLIOOS VEL . SEOIMENT. dlogV 
Nr.> . ·-UNOEH-·-···-·---·-· .. ·-Ci -·-··--·- ·.:.- -·--·-------·--- -··-··- ·---·-- PESO • (/.) <t:./.m3) LOG (m/di al L.OI3 dlogC 

13.08 0 . 079 -··2 . !:;4 40 .32 3 . 70 
'" .<. 9.60 0.080 - 2 .53 39.82 3 .68 - 1.53 
3 9 . 18 0.081 - 2 . 51 38 . 81 3. 6 6 •·****·* 
4 11.53 0. 081 - 2.51 38 . 30 3 .65 **:i.*** 
5 8 . 22 0.082 -2 . 50 39.31 3 . 67 ****** 
6 10.54 0 . 0 8 2 - 2.50 36 . 79 3 . 61 ****** 
7 8.57 0 . 0 83 - 2.49 33.26 3.:50 ****** 
a 8 . 8 3 0 .083 -2 .49 32 . 76 3 .49 ****** 
9 14.82 0 . 084 - 2.48 36 . 04 3 . 58 6.92 

10 16 . 73 0.093 - 2 . 38 29.48 3 . 38 -2. 0 1 
1l. 18.65 0.099 --2.31 25 . 96 3 . 26 - 1 . 95 
12• 2 1 . 13 0.11 7 - 2 . 15 19.40 2 . 97 - 1.88 
13 22 .49 0.147 -·1. 92 12. 1() Ｒ ＮＴ ﾷｾ＠ -2 .13 
14 24 .. 02 o. 1 ::;o --1.90 11. 5'i 2 .45 -·2 . 10 
1 ｾＩ＠ 25.69 o. 161 - 1.83 10 . 08 2 . 31 -·- 1 . 98 
16 2'7 . 13 o. ta::, ··· 1 . 70 7 .81 2 .06 -2 . 3'1 - 1 
17 28.40 0.188 - 1.67 7 . 31 1.99 -2 . 29 l 
18 29.88 o. Ｑ Ｇｾ Ｙ＠ . 1.61 6.55 1. 88 -2 . 02 1 
19 31 . 14 0 . 2 18 - 1.52 5.38 1. 68 -2.10 l 
20 33. 62 0 . 2 44 ·-L 41 4 . 28 1. 45 - 2 . 13 1 
2 1 35. 6 1 0 . 281 - 1 : 27 3. 11 1.13 -2 . 39 1 
22 • 38 . 5 4 0 . 393 - 0.93 1. 26 0.23 

q 
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* PAULO ABIB ENGENHARIA S. A, * 
ENSAIO ｄｾ＠ ESPESSAMENtQ 

DADOS GERA I S 

CL. IENTE 

CONI'RATO 

NATE:mAL 

1\lo . EI'ISAIO 

f LOCULANTE 

pH 

PAULO AOIB ENGENHARIA S.A. 

00132331 

MINERIO DE FERRO 
DE CARAJAB 

EXEMF'l. O 

NAO UTILJ ZADO 

6.2 

OBSERVACOES : OVERFLOW OE CICLONAGEM 

PESO ESPEC . SOLIDOB: 4.90 

XSOLIDQS Cem peso) : 7 .87 

VOL. INICIAL. <ml) : 1000 

No. CENTIMETROS 
EQUIV . A 2(10 ml: 7.00 

t 
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FIGURA I • CURVA OE SEOIMENlAÇio TÍPICA 
OE ENSAIO" BATCH" 

. . 
" :É 

ｾ＠

FIGURA 3- GRÁFICO DE ROBERT ｄｅｔｅｒｍｉｎａｾｏ＠
00 PONTO OE COMPRESSAO 

FIGURA ｾＭ MÉTODO DA BISSETRIZ ARBITRAGEM 
00 PONTO OE COMPRESSÃO 
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FIGURA 2- DETERMINAÇÃO 00 PONTO OE 
COMPRESSÃO 

FIGURA 4 - DETERMINAÇÃO DO PONTO OE 
COMPRESSÃO 

FIGURA 6 - OETERMINAç:ÃÕ DA CONCEIITRACAo 
CRÍTICA COE E CLAVANGER 



i 
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FIGURA 7 -DETERMINAÇÃO OE tu PARA O 
MtTOOO OE KYNCH , TAL.MAGE 
FITCH t OLTMANN 

\ 

\ 
ｾ＠

n2:-.>., _ 
ｾｉ＠ Ｌ ＬＬｾ ｾ＠

-----·----

T;lNPO 

FIGURA 9 - CONSTRJÇAÕ DAS TANGENTES 
. 'A CURVA OE SEOIMENTAçQ) 

NÊTOOO OE WIU1ELM t NAIOE 

ｾ＠ L_ ________________ ___ 

1.00 COlei NT"-"10 00 UIODVI'I.OW 

FIGURA ·11 - ÁREA UMITARIA EM FUNÇÃo 
DA CONCENTR.t.ÇAb AEQUERI)A 
NO UNOERFLOW 
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•• 
TENI'O 

FI GURA 8- DE,TERMINAÇAO DE I u PARA O 
METOOO DE TALMAGE t FITCH 
QUANDO HU ESTIVER ACIMA DO 
PONTO DE COMPRESSlõ 

ﾷ ｾ＠
E 
ｾ＠.. ... 
o 

I 
ü 

ｾ＠
8 
j ..__ _ _ __L_ __ _ 

1.00 ｃ ｏｈｃｾｉｉｔｏｏￇｉｏ Ｌ＠ C• 

FIGURA 10- VELOCIOAOE OE ｓｅｄｉｍｅｎｔａｾ＠
EM F'UNCÃO DA COfiCENTRAÇ.{b 
Ct REFERENTE A ｉｈｔｅｒｓｅｾｒ＾＠
DA TANGENTE COM O EIXO DAS 
ORDENADAS 

VUDCIOAO( riNAL OIE SfOIIeiWfAilo 
1 

tOO 

VUOCCIAOC ｍ｡ｾ＠ DI S[(IIO.I<TIIfJO 

FlQURA 12- OETERMINAf;Ao DO EXPOENTE 
PARA O fATOft OE CORREÇ;{o 
Pa.A ALTURA- E:SCALA LOG-LOG 

• 
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FI GURA 13 

CONTitATO 

Nl ooc. 
I'ÁG. ltEV. 

DIAGRAMA OE BLOCOS SIMP LIFICADO DO DIMESP 

MÓ OU LO 0€ 

ACESSO 

l 
MÓDULO EDITOR MÓDULO DE 

OE ARQUIVOS 

CRIAÇÃO OE 

NOVO ARQUIVO 

DIMENSIONAMENTO 

DIAGRAMA DE BLOCOS DO MÓDULO EDITOR 

CORitEÇÃO/ MOOIFICAÇÃO 

OE DADOS 

AltMAZEMAMEMTO 
EM O ISCO OE ARQUIVO 

I'AULO Alll EN8ENHAitiA S .A . 

l 
SAÍDA DO 
OIMESP 

JÁ EXISTENTE 


