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ｅｳｮｍａￇｾｏ＠ DE PARAMETROS NA MOAGEM DE DOLOMITA 

Jos• R. S . . Américo C1), K. Rajagopal (2) e Oscar Delgado (3) 

RESUMO 

ｎ･ｳｾ･＠ trabalho foi ｦ･ｩｾ｡＠ uma anAlise do processo de MO&gea 
'convencional usando os modelos derivados a ｰ｡ｲｾｩｲ＠ de Balanço 
'Populacional. Foram determinados experi-ntalment.e a 
:d1s:tr1buiçS:o d e tamanho de particulas em vArios tempos de 
moagem com amostras de dolomita, em um moinho de bolas 300x300 
mm, para di v .. rsas condiçts..,. d .. operaçll:o. E:st .. s dados sS:o bea 
correlacionados pela soluçll:o de REIO para o modelo cin.t.ico da 
moagem descontinua a seco, após a determinação das ｦｵｮｾｳ＠ taxa 
especi·fica de quebra é a funçS:o de dist.ribuiçS:o de quebra. 

ÀBSTRACT 

In t.his worlc, an analysis of t.he conventional grinding 
process is done using t.he models derived from Population 
Balance. The part.icle-size dist.ribut.ions for severa! times ot 
grinding wit.h dolomit.e samples,were experiment.aly ､･ｴＮ･ｲｭｩｮ｡ｾ･､Ｎ＠
in balls mill 300x300 mm, for ditferent. operat.ing condit.ions. 
These dat.a are well correlat.ioned by t.he REIO solut.ion,tor 
lcinect.ic model for bat.ch dry grinding, det.ermining t.he specitic 
rat.e of brealcage and brealcage dist.ribut.ion functions . 
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I - I NTROOUÇ%0 

O presente trabalho lem por finalidade avaliar a 

influ•ncia das vari•veis de operaçl:o, lais como velocidade 

de rolaçl:o e carga lolal , cons:lit.uida por bolas de 2,5& 

- de di&-lro e amostras de doloadt.a, nos parâmetros laxa 

especifica de quebra e a funçXo de dislribuiçXo de quebra do 

modelo cin.lico para a moagem descontinua a seco C1). 

ｃｯｾ＠ est.e objelivo, dados experimentais foram obtidos 

ut.ilizando u• moinho padrXo de bolas de laborat.ório 

desenvolvi do na COPPEAJFRJ C 6) , UIC>êndo amoslr as de dol oad la a 

seco provenientes de Cachoeiro do It.apemirim, Estado do 

Eapirit.o Sanlo, Brasil, em diversas ｣ｯｮ､ｩｾ･ｳ＠ de operaçXo. 

I I - FUNDAMENTOS 

O balanço de massa da dislribuiçXo de t.amanho de 

parliculas no processo de moagem desconli nua em moinho de 

bolas e ｲ･ｰｲ･ｾ･ｮｴＮ｡､ｯ＠ pela equaçXo C1): 

dwi. C t.) .. -Si.wi C l) + 
ｾ＠

\-t 

E 
j•& 

b;. jSjw JCt.) 

(1) 

i • 1,2,3t ... ,n 

As ｦＧｵｮｾ･ｳＺ＠ Si e bi.j da equaçlro C1) f'oram represent.adas 

por f'ormas f'uncionais, propost.as por KL.IMPEL & AUSTIN C3), 

Si. S4. X;."' C2) 

bij " >-.CCXVXpY - CXi.H/Xj)l'J + Ci-)..)[(XVXj)/1 - ｃｘｩＮＫｾＯｘｪＩｦＩｊ＠

i>j>O C3) 
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Para esti-r .os par.lrnetros Si, a, :>.., y, • (J foi 

utilizado o algoritmo de ｯｴｩｮ､ｺ｡ｾｯ＠ de ｆｾｅｔｃｈｅｒ＠ & ｐｏｗｅｾｾ＠ C4) 

para minimizar a seguinte funçXo objetivo: 

Hp "" a 
E E 10 •c w•Ct:> - wi.Ct.)l (4) 

q•a L•• 

III - ｔｒａｂａｾｈｏ＠ EXPERIMENTAL 

Nest.e trabalho for-am moidas amost.ras de dolomita 

provenientes de Cachoeiro do It.apemirim, Estado do Esp1rit.o 

Santo, Brasil, em um moinho de bolas 300X300 mm, com oit.o 

"lift.ers" de 27,5X6,6X300 aun, especialment.e projet.ado • 

const.ruido por ｄｅｾｇａｄｏ＠ & RAJAGOPAL C5). Foram usadas bolas 

de aço forjado de 2,54 mm de di.lmet.ro como meio moedor e a 

｣ｬ｡ｳｳｩｦｩ｣｡ｾｯ＠ de t.amanho das particulas foram efet.uadas a seco, 

usando uma série de peneiras Tyler com razllo ｾＮ＠ em ｾ＠

11\.lquina RO-TAP co111 tempo de peneirament.o da 15 minut.os. 

III. 1 - PREPARAÇXO DAS AMOSTRAS 

preparadas por sucessivos 

est.lgios de britagem em um britador de mandibulas, 5" x 6" 

Oenver seguido de classificaçll:o •• uma penei r a de 3/9". o 

mat.erial abaixo de 3/9" era alim•mt.ado para um segundo brit.ador 

de mandibulas 2i/•"x 3i/z" O.nver, e as part.iculas maiores qtle 

3/9" eram recicladas para o primeiro britador . As part.iculas 

obt.idas na brit.agem foram classificadas em várias faixas 

granulométrica.s para a realizaçllo dos experiment.os. 

,I 
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III.a- PLANEJAMENTO DAS EXPERIENCIAS 

n-•s séries de experimentos foram planejadas, de 

forlll& a cobrir diversas condiçt!es de operaçXo. Os t.est.es 

experi .. nt.ais consist.ia• da moage• do .. t.erial alimentado por 

t.empos de 0,5, 1,0, 2,0, 4,0, 8,0 e 16,0 minut.os. A Tabela 1 

apresenta o planejemento das ･ｸｾｲｩｏｮ｣ｩ｡ｳＮ＠ Ala séri- A e 8 

'toram usadas para a correlaç:ro de dados e esti maçl:o de 

para.-tros do IIIOCielo ciMt.ico (1) e, a s•rie C para si.ular o 

processo de moagem. 

TABELA 1 - Planejament.o das S6ries de Experi•ncias de Moagem 

ｾﾷﾷﾷﾷﾷ＠ A 8 c I 
ｶＲＺｩＮａｶｾ＠ 1 a 3 1 2 3 1 2 I Operoçll:o 

Massa de Bolas,Kg 35,0 46,0 56,0 45,0 46,0 45,0 46,0 45,0, 

Massa de Amost.ra,Kg 6,40 e,go 8,40 6,00 6,00 6,00 e,go e;.oo; 
Velocidade de 54,0 64,0 54,0 41.0 48,0 70,0 54,0 54,0 Rot.açll:o <R. P. M.) 

Tamanho da Alimen-
-3/S" -3/S" -3/8" -3/S" -3/S' -3/S" 4/ 4/6 

taçXo<Malhas Tyler) 
+4 +4 +4 +4 +4 +4 150 

.III. 3 - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Após pesar as bolas e a amoct.ra, carregava-se o moi-

nho al t.ernando uma camada de bolas com out.ra camada de amostra. 

O painel de cont.role do moinho era programado para as ｣ｯｮ､ｩｾｳ＠

do teste. Concluido o t.est.e descarregava-se o moinho evitando 

as perdas e, após separar as bolas o mat.erial era amostrado. 

Separava-se 150 a 200g para análise granulométrica e as ｦｲ｡ｾｳ＠

obtidas foram pesadas em uma balança Met.tler P2000. O material 

retirarlo para análise granulomét.rica retornava a amost.ra origi-

nal par·a dar seqUencia ao leste experimental. 
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IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

IV. 1 - ｃｉｎｾｔｉｃａ＠ DE DESAPARECIMENTO DA ALIMENTAÇXO 

Para ､･ｾ･ｲｭｩｮ｡ｲ＠ a ordem da ｣ｩｮ￩ｾｩ｣｡＠ do processo de que

bra, foram ･ｦ･ｾｵ｡､｡ｳ＠ experiências de moagem usando ｡ｭｯｳｾｲ｡ｳ＠ de 

､ｯｬｯｭｩｾ｡＠ -3/8" +4 malhas, em várias condiç&s de operaçl:o. 

IV.1 . 1 -Influência da Carga na ｃｩｮ￩ｾｩ｣｡＠ de Quebra 

A variaçl:o do ｬｯｧ｡ｲｩｾｭｯ＠ da fraçl:o wtCt) da ｡ｬｩｭ･ｮｾ｡ﾭ

çl:o em ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ･ｳ＠ ｩｮｳｴ｡ｮｾ･ｳ＠ do processo de moagem para as três 

condiç&s de carga ･ｳｾｵ､｡､｡ｳ＠ • ｡ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡､ｯ＠ na Figura 1 . A Figu

ra 1 ｭｯｳｾｲ｡＠ que a cinética de quebra das amostras de dolomita 

-3/8" +4 malhas é um processo de primeira ordem, bem como A me

dida que aumenta a carga ocorre uma diminuiçl:o da taxa especi

fica de quebra da alimentaçl:o. Estes resultados concordam com 

os encontra dos por HERBST & FUERSTENAU C 2) . 

IV.1.2- Influência da Velocidade de Rotaçl:o 

na Cinética de Quebra 

A Figura 2 mostra um gráfico semilogaritmico da f"raçll:o 

ｾｳｳｩ｣｡＠ retida da alimentaçll:o versus o ·tempo de moagem para di

ferentes velocidades de rotaçl:o do moinho, sendo mantida cons

ｴ｡ｮｾ･＠ a carga. ｾ＠ observado uma nl:o linearidade para as rotaçe.s 

de 41,0 ,48,0 e 70,0 R.P.M., mas pode-se considerar que a ciné

t.ica de quebra seja de primeira ordem para 54,0 R. P . M .. !: veri

ficado ｴＮ｡ｾｭ＠ que a taxa especifica de quebra da alimentaçl:o 

aumenta com o aument.o da velocidade de rotaçl:o. Comportamento 

similar foi observado por HERBST & FUERSTENAU C2) . 
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IV.2 - CORRELAÇXO DA DINAHICA OE OISTRIBUIÇXO 

OE TAMANHOS OE PARTICULAS EXPERIMENTAIS 

A8 ､ｩｳｾｲｩ｢ｵｩＦ･ｳ＠ ｧｲ｡ｮｵｬｯｭ￩ｾｲｩ｣｡ｳ＠ obtidas em 1e,o minutos 

de 1110agem de aiiiOSt.ras de dolomita -3/8" +4 malhas foram corre-

.la.cionadas ｡ｾｲ｡ｶ￩ｳ＠ da minimi:zaçS:o da soma dos quadrados das di-

rerenças entre valores experimentais • valores calculados pela 

soluç•o de REIO C1) para a moagem descontinua, RWdi.ant.e. o 

ｭＶｾｯ､ｯＮ＠ de oUmi:zaçlio de FLETCHER & POWELL (4), determinando-se 

os par.lmetros de S;. e bi.j. 

Os valores dos par.lrnetros S'&, Cl • " r e fi das 

equaçtses C 2) e C 3) , para as diversas ｣ｯｮ､ｩｾｳ＠ operacionais 

examinadas, sS:o mostrados nas Tabelas 2 e 3, juntamente com o 

valor da funçS:o ｯ｢ｪ･ｾｩｶｯ＠ e o erro padrS:o estimado (3), definido 

como s • ｾ＠ｾ＠ / (Np n - 9) . 

TABELA 2 - ｐ｡ｲｾｭ･ｴＮｲｯｳ＠ das ｆｵｮｾ･ｳ＠ S;. e bi.j para Moagem de Dolo
mi ta -3/8" +4· Malhas com Rotaçlro de 54, O R. P . M. 

P ARAMETRO..<; CARGA TOTAL CKg) 

Mb=35,0; M=6,4 Mb=46,0; M=6,9 Hb=65,0·M-=8,4 

::O•Cmin -, 1,2307 0,7035 0,4467 
a O,BQ01 0,8454 0,6430 

" 7,8056 6,3762 1,Q223 
r 1,1153 0,9001 0,3208 
(1 1,3479 1.2726 0,0605 
ｾ＠ 3HI,0127 1481,24QO 1005,203 
s 2,0806 ＴＮＵＰｾＵ＠ 3,7107 

Mb - Massa de Bolas 
M - Mao:sa do Dol omita 
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TABELA 3 - ParAmetros das Funçí5es Si. e bLJ para Moagem de Dolo

mita -3/8" +4 Malhas com MI>= 45,0 Kg e M "' 6,9 Kg. 

PARAMETROS VELOCIDADE DE ROTAÇXO, N CR.P.M.) 

N • 41.0 N "' 48,0 N = 54,0 N = 70,0 
StCmin-t) 0,5076 0,6906 0,7835 0,7242 .. 0,6660 0,7463 0,8454 1,0304 
).. 8,7507 5,6726 6,3762 3,1952 
r 1,1126 1,0324 0,9901 0,9759 
(i 1,3304 1,3688 1,2726 1,6281 
f> 721,5200 1415,5660 1481,2400 488,1678 
s 3,1438 4,4030 4,5045 2,5859 

IV.2.1 - Anll.lise dos ParAmetros Si. e bij 

A Figura 3 mostra a dependência da ｾｵｮｾｯ＠ S• com a 

carga total alimentada ao moinho, para uma rotaçl:o constante de 

64,0 R.P.M. O. acordo com a Figura 3 para as faixas mais gros-

sas a ｾｵｮｬＺｯ＠ Si aumenta quando a carga total diminui. Para as 

faixas granulométricas finas Si é praticamente constante. 

A Figura 4 mostra como varia a ｦｵｮｾｯ＠ Si. com a velo-

cidade de ｲｯｴ｡ｾｯ＠ para uma carga de 45,0 Kg de bolas e 6,9 Kg 

dê amostra de dolomita -3/8" +4 malhas. A Figura 4 mostra que 

Si pode ser considerado constante para os tamanhos finos inde-

pendente da ｲｯｴ｡ｾｯＮ＠ Para as faixas grossas à medida que a ro-

ｴ｡ｾｯ＠ aumenta os valores de Si também aumentam. 

Pode-se observar na Figura 5 que para os tamanhos 

grossos a funçl:o Bij é constante, independente da carga alimen-

tada. No entanto, para as faixas mais finas os valores de Bij 

aumentam com o aumento da carga para uma ｲｯｴ｡ｾｯ＠ de 54,0 R.P.M. 

A Figura 6 mostra que à ｾｵｮｾｯ＠ B•j é independente da 

rotaçl:o. Os seus valores, para as faixas de tamanhos estudadas, 

sl:o praticamente constantes para as rotaçí5es estudadas. 
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IV.2.2- ａｮｾｩｳ･＠ de Dados Correlacionados 

O. ｲ･ｳｵｬｾ｡､ｯｳ＠ da correlaçl:o para o t.est.e ex.cut.ado 

coa uma ｲｾ｡ｬＺｯ＠ de 54,0 R.P.N. , 35,0 Kg de bolas e 5,4 Kg de 

amoat.ra sl:o apresentados na Figura 7. A Figura 7 most.ra que os 

dados experimentais nl:o foram bem correlacionados para 0,5 mi-

ｮｾｯｳ＠ de 1110agem nas faixas que se encont.ram ent.re oe e 200 ma-

lhas. T...W. -t.ra qu. nas taixas de 100, 1!50 e 200 malhas pa-

ra o t.e.po de 1,0 ainut.o ocorreu discrepl.ncias ･ｮｾｲｾ＠ valor-

experi .. nt.ais e calculados. Para os ､･ｾｾｾＦｩｳ＠ t.empos, os dados 

experi .. ｮｾ｡ｩｳ＠ toram bem correlacionados . 

A Figura 8 apresent.a os ｲ･ｳｵｬｾ｡､ｯｳ＠ da correlaçXo pa

ra o ｾ･ｳｾ･＠ realizado com 45,0 Kg de bolas, 6,Q Kg de amost.ra e 

UM& rot.açXo de 70,0 R.P.N. Para o t.empo de 0,5 minut.os os dados 

experi .. ｮｾ｡ｩｳ＠ nXo toram correlacionados de maneira ｳ｡ｾｩｳｦ｡ｾＶＭ

ria. A Figura 8 ｭｯｳｾｲ｡＠ que as faixas d• 100, 160 e 200 malhas 

｡ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ｲ｡ｭ＠ erros elevados em 1,0 ｭｩｮｵｾｯ＠ de moagem. ｅｳｾ･＠ com-

ｰｯｲｾ｡ｭ･ｮｾｯ＠ ｾ｡ｭ｢￩ｭ＠ ｾ＠ observado nas taixas dv 36, 48, 65 e 200 

malhas, para 2,0 ｭｩｮｵｾｯｳ＠ de moagem. Os demais t.empos de moagem 

｡ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ｲ｡ｭ＠ melhor correlaçXo dos dados ･ｸｰ･ｲｩｭ･ｮｾ｡ｩｳＮ＠

IV.3 - SlMULAÇXO DA ｄｉｎｾｃａ＠ DE DISTRIBUIÇXO 
bE TARANRõ bAS PARTI COLAS 

A dist.ribuiçl:o de ｾ｡ｭ｡ｮｨｯ＠ de ｰ｡ｲｾｩ｣ｵｬ｡ｳ＠ da moagem con-

vencional, pode ser previst.a pela equaçl:o C1) conhecidas as -

funçtles Sl e blj. Os valores previstos pelo modelo podem ser 

comparados com seus ｲ･ｳｰ･｣ｾｩｶｯｳ＠ valores ･ｸｰ･ｲｩＭｮｾ｡ｩｳＬ＠ de forma 

·a avaliar a consist•ncia das tormas funcionais adot.adas e o 

ｰｲｯ｣･｣ＺｬｩｭＮｮｾｯ＠ de c.ilculo. Os resultados da siiiUlaçl:o para a 

s•rie C s:S:o IIOStrados nas Figuras Q e 10. 
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A Figura 9 ｭｯｳｾｲ｡＠ que o modelo cinético nXo descreveu de 

maneira ｳ｡ｾｩｳｦ｡ｬＶｲｩ｡＠ as faixas de 100, 150 e 200 malhas em lo

dos os tempos de moagem. No intervalo de 1,5 a 15,5 minutos nas 

faixas granulomét.ricas compreendidas entre e e e5 malhas os 

c•lculos por simulaçao apresentaram erros entre ＰＬＰＰｾ＠ e ＱＴｾ Ｎ＠

Para o tempo de 0,6 minutos a previsSo do modelo para as faixas 

entre e e 35 malhas foi salisfal6ria. 

A equaçl:o (1) nSo descreveu adequadamente a distribuiçll:o 

de tamanho de part.iculas nas faixas granulom6lricas estudadas 

para os te!npOS de 0,5 e 1,0 w ·nulo , conforme 1110st.ra a Figura 10. 

Para 2,0 minutos de moagem o erro médio foi em torno de 23% e 

a simulaçll:o foi satisfatória para as faixas que se encontram 

entre e e 35 malhas no intervalo de moagem de 4 a 1e,o minutos. 

V - CONCl.USOES 

Com base nos resultados obtidos neste trabalho, pode-se 

chegar as seguintes ｣ｯｮ｣ｬｵｳｾｳＺ＠

- a c1n6t.ica de quebra das amostras de dolomit.a -3/8" +4 

malhas. operando o 1110inho a 54,0 ｾ Ｍ P. M., para as diferent.es 

｣ｯｮ､ｩｾ＠ de carga t.ot.al examinadas, é de primeira ordem; 

pode-se considerar que a cinét.ica de quebra das 

amost.ras de dolomita -3/8" +4 malhas,para 45,0 Kg de bolas e 

e,g Kg de amost.ra 6 linear para a rolaçao de 54,0 R. P.M .• porém 

apresentou um desvio da linearidade nas ｲｯｴ｡ｾｳ＠ de 41,0 ,48,0 

e70,0R.P.M.; 

- os dados experimentais da ､ｩｮｾｭｩ｣｡＠ de distribuiçll:o de 

tamanho de part1culas para as ｣ｯｮ､ｩｾ＠ de operaçXo estudadas, 

foram bem correlacionados com o lempo de moagem; 
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- as funçl5es S. e bij para a moagem de amostras de Dolo-

lllita -3/8" +4 malhas, nas condiçeJes operacionais examinadas 

neste trabalho, sXo representadas pelas ･ｱｵ｡ｾ･ｳ＠ C2) e C3) com 

os par&metros definidos nas Tabelas 2 e 3. 

;yt - NOMENCLAnJRA 

ﾷｾｪ＠ - FunçXo de dist.ribuiçXo de quebra acumulada 
btj - FunçXo de distribuiçXo de quebra individual 
ｾ＠ - Massa de meio moedor 
Np - Námero de pares de dist.ribuiçXo de alimentaçXo e produto 

observados 
n - Námero de intervalos granulométricos 
S. - FunçXo taxa especifica de quebra para o tamanho i 
s - Erro padrXo estimado 
t - Tempo de moagem 
X\ - Tamanho normalizado 
W' - FraçXo mAssica de particulas do tamanho i, calculada 
Wl - FraçXo mAssica de particulas do tamanho i, ･ｸｰ･ｲｾｭ･ｮｴ｡ｬ＠

ｾｬｬｬ｢ｯｬｯｳ＠ Gregos 

)., y, ｾ＠ - ParAmetros da funçXo de distribuiçXo de quebra 
individual 

S.., a - ParAmetros da ｦｵｮｾｯ＠ taxa especifica de quebra 
1/i 
6 

l1 

- FunçXo objet.ivo 
- Número de parAmetros estimados 
- Nómero de elementos da ､ｩｳｴＮｲｩ｢ｵｩｾｯ＠ de tamanho na 
｡ｬｩｭ･ｮｴ｡ｾｯ＠ e no produto observados 
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o 5.4 35,0 
• 6,9 45,0 
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TEMPO DE MOAGEM,min 

FIGURA 1 . Efeito da carga na cinética de quebro da alimentação ( dolomita - 319• + 4 
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FIGURA 6 . Funcão de quebra acumulada para diferentes velocidades de rotação ( oo_ 
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FIGURA 7. Correlacão das distribuições de tamanhos experimental com o tempo de 
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FIGURA 8 . Correlação dos distribuições de tamanhos experimental com o tempo 
de moagem paro 6,9 kg de dolo mito - 3.'8" + 4 malhas, 45 kg de bolos 
e rotação do moinho de 70 R.P.M. 
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