
349 

TtCNICA DE AJUSTE DE MODELO EHPtRICO DE OPERAÇkO 
HIDROCICLONES EH PROCESSOS MINERAIS. 

DE 

Homero Delboni Jónior (1) 

( 1) 

RESUMO 

Ao contr6rio dos ~odelos fenomenológicos, os modelos 
matem,ticos emplricos de processos minerais, slo baseados 
em dados de opera~lo para elaboraçlo das equa~~es 
descritivas do processo. Por este motivo, a apllcaçlo de 
tais modelos, quer em controles otimlzantes, quer em 
simulaç~es de processos, requer necessariamente uma etapa 
inicial de adequaçlo das equaç~es à determinada operaçlo 
que se deseje estudar. O presente trabalho discute algumas 
técnicas de adequaçlo de tais equaç~es •s curvas de 
partlçlo experimentais, bem como apresenta a arquitetura de 
um p~ograma computacional Que englobe as fases de ajuste e 
simulaçlo de classificaçlo de minérios através ~e 
hidrociclones. 

ABSTRRCT 

Oifferently of the phenomenalogical models, emoirical 
mathematic models of mineral processing are based on 
operating data to elaborate the descriotive equations of 
the process. By this reason, the applicatlon of such 
models, either in control or process simulation, reouires 
necessary, at first step, to fit the equations to the 
operation intended to study. The purpose of this paper is 
to discuss some adjustemant techniques from experimentaly 
obtained partition curve to models, and show the 
architecture of a computer program capable to adjust and 
simulate ore clissification by hydrocyclones. 
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1 • I NTRODUÇ 110 

O uso de •odelos mate1116ticos na an6lise elou otiMiliÇio 

de Proce ssos Kinerais, tornou-se, 1 partir da d&cada da 60, uma 

importante ferra111enta nas 6re11 de Projeto, Controle 

introduçlo 

e 

de DesenvolviMento da Ind~stria Kineral. R 

computador es ness e cen6rio, foi um fator decisivo par a que 

houvesse uma busca cada vez maior de equaç8es ou• representassem 

com fidelidade as operaç8es unit6rias de beneficiamento de 

min6rios. 

A clasificaçlo recebeu, P•rticularlllente, 111uitas atenç8es 

de pesquisadores preocupados na des~ríçlo quantitativa de sua 

perfor•ance. Seguindo esta tendlncia foram ap res entados modelos 

mah• Uicos Que podem ser dividido s em duas categorias: 

fenomenológicos • amplrlcos. 

Os feno111anológicos caracterizam-se pela dascriçlo do 

processo e• termos de taxas 1116dias de mudança d~s vari6veis sob 

controle. Conceitos co111o ba l anço populacional e "''ssíco , 

aplicados 

nuh linha. 

níveis mi croscópicos, 

Kodelo s emplrlcos slo 

necessariamente da dados 

slo base de modelos criados 

uslm chamados 

operacionais 

pois partem 

levantados 

experi•entatmente '"' escala de l aborató rio, piloto ou mesmo 

Industri a l. Uma vez reunidos, os dados servem como base de 

correlaç8es Que asso ci am a performance do processo ' variiveis 

geomftricas do eouipamento alou do processo. 

Rs tentativas de desenvolvimento de eQuaç~es gerais para 

a111plas faixas de valores de operaçlo , tipos de eouipalllentos ou 

mesmo características físicas dos minfrios, nlo tfm tido sucesso . 
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Isso deve-se ao fato de nlo se levar e• conta, nesta linha de 

atuoçlo , a n~turoza do fonO•ono, ~•• so•ente os efeitos de 

•lteraçGes nos v•riiveis sob controlo. 

Visando ut!l!zaçlo prttica de modelos emplrlcos, o 

objetlvo deste trabalho 6 definiçlo de uma ttcnica que 

possibilite 1 adaptaçlo de equaç~es gerais de u• •odelo 

mate~ttlco do processo • curvas de partiçlo particulares, ou 

soja , aquelas derivadas de operaç~es especificas co• •intrios 

reais . 

2. CONCEITOS E DEFINIÇ8ES 

O termo classificaçlo, quando utilizado no l•bito do 

trata~ento de min~rios, dosig~a a operaçlo unittria que ob}etiva 

1 separaçlo por taManhos de populaç~es de part lcul as •lnerais . E• 

equipa~entos como hidrociclonos, esta soparaçlo e efetivada do 

acordo com as taxas do sodlmentaclo diferenciais dos diversos 

grlos om um ~•ia fluido . 

Muito embora o tamanho sej~ principal, outras 

c1racterlsticas flsicas dos grlos , 

tlm influfncia significativa no processo. 

Assim sendo, min~rios que contenham minerais co• grande 

de 

gera lmente apresentam comport amentos ~nOmalos e~ relaçlo 

min6rios homogfneos. 

I (' 

A maneira cl,ssica do rooresentaçlo de operaçGos de 

classlficaçlo e atraves de sua curva do partiçlo . Trata-se de um 
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gráfico cujo eixo das abscissas representa as virias classes 

granulométricas 

anc aminh adas 

e o eixo das ordenadas as fraç~es mássicas 

um do s produtos. No caso especifico de 

hidrocilcones, o produto considerado é o •underflo~·. 

R abscissa do ponto da curva cuja ordenada t igu al a 

50\, recebe o nome de dilmetro de corte ou dSO. Assim, a fraçlo 

de partlcutas cujo dilmetro é igual ao dSO, 

entre os dois produtos. 

Conforme poda ser observado 

prtticos. Ulfta curva de partiçlo real 

dividi-se iguallftente 

em diverso s exelftplos 

típica . nlo passa 

necessariamente pela origem. Esse fenOmeno deve-se • fraçlo da 

a limentaçlo cuja resposta ao processo é nula, ou seja , nlo sofre 

açlo das forças atuantes no interior do equipamento. 

Uma maneira de interpretar esse as si m chamado curto

circuito, é que 1 fraçlo de l i quido que se encaminha para o 

'underflo~· . carreia consigo essas partlculas sólidas. O 

tratalftento matemático de curvas de partiçlo, geralmente elimina 

esta fraçlo, surgindo enllo a curva de partiçlo corrigida, com o 

respectivo dSO =orrigido. 

Ro dividir-se os valores das diversas classes 

granulometricas ldil,. pelo valor do dSO, obtem- se a curva de 

partiçlo reduzida da operaçlo. Esta curva tem a vantagem , seoundo 

LYNCH (1), de independer das variáveis geométricas do 

equipamento no qual a operaçlo está sendo rea~izada, sendo 

portanto funçlo exclusiva das c aracterlsticas do minério frente 

ao processo. 

Devido a sua importlncia, vérias foram as tentativas de 

parametrizaçlo destas curvas, cabendo destacar algumas pela 

frequ@ncia de utilizaç3o: 
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LYNCH 

PL!T T CROS!N-RA~HLER> 

TRRWI NSK! 

onde y • fraç1o percen t ual encaminh ada aos A•Os sos 

x • raz1o di ldSO 

b,c,m • parlmetros de efi ci @n ci a 

Na prit!ca , as curv as de part i, l o reduzid a apresentaM 

anoma li as ou desvios, cuj as c ausa s j i foram breveaente rel a t adas , 

em re laç1o ao comportamento esperado segundo os diversos modelos 

ana lí ti cos proPostos . Rs mais freouent e s slo: 

(a} Curto-circuito. J i discutido. 

(b} Situaç~es onde a aus@ncia de finos faz com que a curva de 

parti,lo reduzida corte o ei•o das abscissas num ponto onde x ) O. 

<c> Situaç~es onde 1 alimentaçlo 6 limitada um tamanho 

Mlximo, trazendo consigo uMa curv a de partiçlo reduzida que 

a lc ança o va l or de 100\ . Este f o caso t f pico de materiais 

proveniente s de operaç~e s de ~ene ir amento prtvio. 

Cd> Situ aç~es ond e l ogo ao6s o pon to corresponden te a 

abscissa igual i 1 • 

ba ix o eM relaç l o ~ ass lntota y•1. Slo curvas referentes a 

Rtt este pont o foram revisto s conceitos relativo s • 
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busct de se r epres e nt a r coa segurança os r es ult ado s •• u•a 

ope r açlo de cl assificaçlo . t neate con te• to QUI surge 1 

tecnologia de model agea de processos, ou a aplicaçlo de t6cnicas 

de desenvolvi•ento de mod1 l os •atem6ticos part associaçlo de 

pa r laetros operacionais • performance de opertÇio . 

Slo quatro as principal• 6r~as da tecnologia de 

11odelage• quando aplic ad a ' classificaçlo , a saber: 

(a) Rn6liae . Esta 6re a e nvolve a deterainaçlo, a partir de 

situ1ç~es diversas 

modelos ••t••6t!cos 

de oper1çlo , de parl•etroa associ ado• aos 

de cur v as de partiçlo. Sl o entlo obtid as 

equ aç~es que e nglobem as v tr iavei s oper aciona is sob controle , de 

modo que 1 elas f aça corresponder uma determinada curva de 

partiçlo reduzid a . 

( b ) Siaulaçlo. Uma vez obtid as as IQU IÇ~e s repres en tativas do 

proces•o (modelo matematico completo do processo) , 6 possível, 

a tr avts de a l te r aç~es nos va l o r e s da s grande z as e nvolvidas, 

simular 1 opertçlo •• questlo . Trat a-se portanto de u111 

ferramenta bastante poderosa para compreen s lo detalhada do 

procesfo , QUI traz co11o consequ en c i a , po ssibil id ades de 

oti•izaç~es intr l nsecas. 

(c) Projeto . Es ta 6r ea abrang ~ o exe rc lc!o de simulaçlo na 

busca de a lcançar os ob)etivos !•postos ao processo. Pode-se 

entlo fixar uma v a ri avel e co•pat!b lli z6 -l a com 11 deaais , 

mediant e 1 combinaçlo de 

fabricantes. 

valores e ncontr ados j un to aos 

(d) Controle. R u tili za çlo de ~odelos no con trole de 

ope r aç~e s industriais em temoo real, 

v antagens : 

traz consigo 11 princip ais 

(1) Ganhos no processo , re l at i vos 1 c ontrole s mais acu r ados e 
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cons•quentemente suieito • oscila~ ~ es com amplitudes me nores. 

<2> Num est,gio mais avan~•do , a a ut oma~lo do processo, ou a 

concatenaçlo de diversas operaçOes unit6rias de uma usina, 

s ujeitas a um controle único oue se 1uto ajusta no sentido de 

maximizar os ganhos medi an te a minimizaçlo de perdas. 

2.3 O Hodelo de Plitt Para Htdrociclones. 

Rtendo•se a simulaçlo do processo de clasalflcaçlo via 

hidrociclones, o mode lo ana lí tico de Plltt (2), apresenta as 

1eguintes principais vantagens em relaçlo aos demais: 

(a) t razo a velmente abrangente , uma vez oue o pesquisador 

ob t eve a s correlaçOes a parlir da reali zaçl o de 297 ensaios com 

e ste tipo de equ ipamento. 

(b) O modelo pode ser utilizado para estimativas inici a is, 

sem a necessidade de calibraçlo. 

Ccl Para estimativas mais precisas, a re a liz açlo de apenas 

um ensaio, permite c a libr ar o modelo para determinada opera 01o. 

CdJ Para aplicaçOes onde se deseje acuidade bastante grande, 

as equaç~es foram montadas de modo a permitir alteraç~es s em 

grandes dificuldades. 

No apfnd ic e I, slo apre s en tad as as quatro equaç~es do Medelo 

acim a discutido. 

3 . RPLICRBILIDROE DO HOOELO DE PLfTT 

3.1 Ttcnlcas Usuais de . Rjuate. 

O uso de modelos que representem com razo6vel fidelidade 
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a operaçJo de hidrociclones, per~itindo por consequlncia 1 

previslo de performance de processos de classificaçlo envolvendo 

hidroclclones, 

abordadas . 

tem mostrado certas restrlç~es que tio aqui 

ConforMe proposto por Plitt, leu Modelo utlli~• a 

parametrlzaçlo da curva de partiçlo seg~ndo a equaçlo de Rosln· 

Ram•ler. Esta pr,tica esta baseada em enseios desenvolvidos pelo 

eutor co01 •intrios ho.,oglneos. 

Observa-se entretanto , que 1 paraMetrizaçlo da curva de 

partiçlo confor01e proposta pelo autor, apresenta baixo lndice de 

correlaçlo em operaç5es pr,ticas coa aintrios co01postos por 

minerais cujas amplitudes de valores de caracterlsticas flsicas, 

tais COMO forma e densidade , sJo raro ave\01ente grandes. 

~ titulo de exemplo, pode·•• citar mlntrios provenientes 

de porç~es residuais de ja~iMantos, como os 01in6rios fosfatados 

das cha01inés a lc alinas da regil~ de Rrax6-HG, onde 1 presença de 

•inerais •ic&ceos e 6xldos de ferro, confere., desvios 

significativos •• re l eçlo aos resu lt ados previs tos . 

Para se contornar o prob l ema , l ançam•se mio de ttcnicas 

grlficas, onde slo considerados apenas a l guns trechos da curva 

pr6xiaos ao ponto cuja abscissa t o dSO. Outra t6cnica de soluçlo 

6 o 'ajuste ' dos dados expe ri 01entais , para que est•s possa• 

recair sobre u01a determinada famlli a de curvas co01 equaç~es 

prt·deter•inadas. 

Rtrlbuir os desvios observados ·rm relaçlo aos resultados 

previ stos, segundo um modelo de c urv a de part içlo adotado, 

simp lesmente ~ erros expe rimentais é negar de antemlo a 

lnflulncia de vari6veis que este jam fora de controle. 

Evidente~ente que amostragens pouco criteriosas, 
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para ~naximirar erros sistematicos e/ou aleatOrios n a colela de 

dados. 

C1be a ino• obse r var oue o calculo de ~ a tor es mtdi os das 

constantes das e~uaçees representativas do process o no modelo de 

Pl i t t. nlo Qlrantem por si só metkores corre\aç~es com dados 

reais. 

Do •~posto acima depreende-se que as diversas ttcni cu 

de previslo de performance, baseados em famílias de curv as de 

partiçGes per t enc entes nlo logrtm 

sucesso~ vari6veis fora de controle 

afet1m sobremaneira • operaç lo de classificaçlo. 

As ttcnicu que tem c o.,o base a orOori• cu rva de 

partlçlo, Que conforme ja afirmado slo caracter í sticas da .,intrio 

frente a uma ampla gama de varia çGe s na opera ç1o. parecem ser as 

ma is indicadas para aollcaçCes or iticas , con•iderando-se o at u1 l 

est6gio de desen~olvimento de moda los teóricos . 

3 .2 Ttc nic:t Proposta 

A t6cnic1 propoata consiste inicl1lmente, na c6lculo da 

curv1 de Dartiçlo reduzid a rel1tiva a um d'eterooinado .,intdo, 

sujeito a var i adas condlçees operacionais em hidroclclones. 

O !)asso seguinte 6 1 obtenç1o da curva de l)artiçlo 

reduzida m6dia , segundo dados dos diversos ensaios experimentais 

realiz•dos. Note~se aoui que Quanto mais ens aios forem 

executados, melhores serlo os coeficientes de correlaçlo finais, 

I CUrVI médi a ficar a ctda vez menos su i e i t 1 e r tos 

a le ttOrios cometidos durante as 1mostr1gens efou prepar açlo de 

\ 
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aMott~at . 

ConcomitlnteMente 10 c•lculo das curv 1s de Pl~tiçlo 

reduzidl indi~iduais, 

equaç~es de Plitt . 

slo tambfm calculados os coeficientes das 

R equaçlo do parlmet~o m, perde seu slgniflc1do, i' que 

o ~nico parl•etro de i nte resse das curvas indivi duais e agora o 

dSO. 

Ao final dos c ' lcul os, obtem -se uma m1 tr!z que 

~•presen ta 1 curva de parliçlo reduzida relativa a um deterMinado 

eint~lo, be• co•o coef ici entes das equaç~e s de Plitt para 1 

Vazio , Partiçlo de Fluxos entre os produtos e o Dilmetro de 

Corte . 

P•~• sieulaç~es posteriores de oper aç~es co• o ••••o 

•ln6~io, d•~•- s • seguir 1 seguinte metodologia: 

Cal C'Lculo do ~•Lor do dSO segundo a equaçlo de Plltt 

1 ju s t ada p1~1 esta operaçlo. 

( b) C'lculo do quociente ent~ • 1s mtdi1s das v6rl a s cl as ses . 
granulomttricas da nova allmentaçlo 1 o dSO obtido no It em 

ante rio~. 

(c) C' lculo dos ~•la res de p a~ tiç lo na matriz original, 

mediante interpo laç~es por pontos conhecidos. 

(d) C6lculo do balanço de Mattls global da operaçlo, atravts 

da equaçlo ajust1da da partlçlo de fluxos (5) de Plitt. 

Outros metodos QUI segueM a mesma linha IQUi proposta , 

t 1 i1 coeo Reg~•••~•• Polino•i ais ou ••••o 1 Equaçlo de T~ ••inski 

ante~ioreent e apresent ada , podem taebte se~ ana l isado s •• 

situaç~es espec ific as. Cert1mente, 1 maior flexibilidade que os 

ettodos que utiliza• 1 prOpria curv1 apresent am , dever' Mostrar 

•• vantagens e• sua ado çlo , 11 coeparados co• o ettodo 
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origin a lmente Isto e creditado 

peculiaridade de que o modelo adapta-se ao tipo de minério 

tratado e nlo o contr~cio. 

"uíto ~mbora o método em discuss~o seja mais confiável, 

conforme afirma Lynch <3J , ! sem dvvida bastante mais 

trabalhoso no que se refere 10 tratamento de dados para cálculo 

das dívers~s curvas de partiçlo e demais cálculos elas 

associado; . Para contornar es t e problema . • confecçlo de um 

progr~ma computerizado rotinas de 

armazenamento de dados em arquivos estanques, leitura destes 

arqu ivos assim como ctlculos de recuperaç~es a partir de curvas 

de partiçlo reduzida médias, é sem dúvida a prática mais 

indicada. O apfndice II mostra através de um diagrama de blocos 

simplificado a arquitetura de um programa que atenda ~s 

necessidades de célculos aqui propostos e possa ser facilmente 

desenvolvido em microcomputadores. 

4. CONCLUSOES 

Devido sua grande flexibilidade , os hidrociclones 

constituem-se atualmente em partes integrantes da maioria das 

usinas de tratamento de minérios. Este fat~ vem motivando o 

emprego de modelos empiricos que possam representar de maneir a 

confiável a performance de operaç~es de tais eQuipamentos através 

de curvas de partiçlo, tornando-se prática largamente 

disseminada. 

Por outro lado, conforme atest1 Flintoff et al . (4), em 

recente trabalho publicado, nlo houve grande1 mudanç•s nos 

modelos emplricos de operaçlo de hidrocrclones, desde 11 
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publicaç5es de Lynch e Rao (1) ou Plltt <2> eM fin• da dtc ~d a de 

60. Os rec e nt e s esfo r ços nest a &rea restringeM-se • Melhoria dos 

•6todos de estiMaÇio de parl•etros, estudos de aplicaçôes de tais 

aod e los em min6rios he teroglneos e tentativas de diferentes 

a ode l t ge ns no fenOMeno de curt o -clrculto. 

A utlllzaçlo do modelo de Pl(tt, principalmente nas 

&rea s de Rn&lise de Processo e Slmulaçlo, te• mostrado que 

ptr ametriztçlo conforMe proposta pelo autor , nlo apresenta 

resultados satlsfat6rlos se compartdos a dados de operaç5es reais 

com de terminados tipos de minfr~os . 

R t6cnica aqui proposta segue uMa linha ja estudada ·por 

diversos autores, pretendendo contribuir no sentido de adeQuar o 

modelo • operaç5es com minfrios heterog8neos e portanto com 

car 1clerlstlcas tecnolOgicas peculiares. Trat•-•• de uma 

tent a tiva de tmpll1çlo do espectro de tpli c tç5es de modelos 

empfricos de classlflcaçlo . 
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APtNOICE 

DIAGRAMA OE BLOCOS SIMPLIFICADO 00 PROGRAMA OE AJUSTE E 

SIHULRÇ~O OE PROCESSO 

I MóDU LO OE ACESSO l 
I 

MóDULO OE CALCULO OE ESCOLHA DE 
r-

MóDULO OE 

CURVAS INOlVIDUAIS DE ,...--- ARQUIVOS SIMUU:lÇIIO 

PARTIÇIIO E CONSTANTES INOIVIOUAIS 

DAS EQUAÇõES DO MODELO 

DE PLI TT 

MI'DU.LO DE C.4LCULO DE Rl TE RApO 

CURVAS HtDIRS DE DE 

l CRIRÇ~O DE RROUIVOsl PRRTIÇ,;o E CONSTANTES PRRAMETROS 

DRS EOURÇOES 00 MODELO 

DE PLITT 

ARMIUENAMENTO EM 
1--

DISCO 

CRIRÇ~O DE ARQUIVOS 

RRMRZENRMENTO EM IMPRESSltO 

DISCO 1- DE 

RESULTADOS 
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dsoc • 

RPENDICE I J 

EOURÇ~E5 B45ICR5 DO MODELO DE PLITT 

F 1 .3s,7.Do.~s 0o.s 01.21 No.s .o.os3.Cv c . i . o • . 

" o ~5 ( d s - 1 ) O 71 o. 38. o . . ___,......,..-
D • .h 1 ,o u 

- (,.58. 5 
• • F2 .1,S~.• ~ JC Dc.h 

a>o ,1s 

0 13,31 . ho,s4.< 02. 02 ,o.3s .• o.oos~.cv F3 .18,62.d0 • 2~.<D p u 

5 ·------~~~~--------~~----------
01,11 p0,2~ 

c . 

o u o 

F~.1,88.a 1 •7e _ .o,OOSS.Cv 

p ·-------------------------------------

onde 

D0.37. 0oi . s~.ho , 2a_, 02 • 02 ,o,e7 
c u o 

D • di lout ro interno da parti ci l indrlca do hidrociclon• 
c 

D • dil•etro interno equivalente da cl•ara de 
l 

D • dilmetro Interno do oriflcio do apex <cm) 
u 

D • dil••tro interno do tubo do vortex (cm) 
o 

h • altura livr• do vort•x <c•> 

(cm) 

•liment•çlo 
<c•> 

O • vazio volum6trica de polpa da alimentaçlo (l/minl 
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F , F ,F • F • fatores de correçlo 
1 2 3 . .. 

ds • de"sid1de dos sólidos (g/cm3l 

5 • razio de fluMOI volu~~tricos ' u"derflow ' l 'ove rflow' 

N • viscosid1de do fluido <cP) 
(\) 

k • eKpoe"t• de •lu•t• do efeito da de"sid•d• de s6lidos 


