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" APLICAÇ1i.O INDUSTRIAL DA MOAGEM VIURA'l'0RI/\ • 

(1) Pompeyo Péralta Sobarzo 

(2) Jugo Yamamoto 

RESI.M) 

N:l trabalho éqUi apresentacb foi tc:lmda cx:rro referência a cresoente 

atençro e reconhecimento a:xn que a rroagen vibratória ven senà:> expe-:

rimentada há aros em diversas áreas industriais. 

Este sistema de rroagem a:xnpararo a:> sistema tradicional em roimos 

rotatórios apresenta relevantes vantangens eooriimicas. 

O objetivo deste trabalho é JOC>Strar o circuito típico utiliz.."'à:> em 

instala:;ões industriais, curvas granulanétricas e dat.Ds operacionais 

de instalações em operação. 

.1\BSTRACl' 

At the work here presentes it was taken as referenoe thc crcsoent 

attention and recognition with what the vibratory grinding has been 

experienoed for years in several industrial areas. 

'lhis · grinding systern ｯＮＺＺｴｲｱｘｾｲ･､＠ to the traditiooal. systen in rotatoxy 

mills presents relevant ecoranic advantages. 

'lhe objective of this work is to show the typical circuit utilized 

in industrial installations,granul.cmetric curves and operacional data 

of installations in operntion. 

(1) Engenheiro em metalurgia extrativa, gerente de projetos minerais 

e metalúrgicos da KHD ·- Humboldt Wedag do Brasil. 

(2) Engenheiro mecânico, coordenador de projetos da KHD - Humboldt 

Wedag do Brasil. 
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1.0 INTRODUCXO E CARACTER!STICAS GERAIS 

A moagem vibratória está sendo utilizada nos mais diversos 
campos da indústria, em função principalmente de: 

• vantagens económicas 
• as aúltiplas aplicações 

O equipamento de moagem mais conhecido e utilizado para a ob
tenção de produtos finos e super finos i o moinho vibratório tipo 
palla. 

A moaqea vibratória pOde ser realizada pelo processo via seca 
ou pelo processo via úmida. 

A moaqem vibratória é realizada em sistema continuo ou •batch• 
e os circul.tos de moagem com moinho vibratório são operados em cir ... 
cuito aberto ou fechado. O tipo de circuito é definido principalmen
te em função da especificação granulomitrica do produto final e as 
caracteristicas do material alimentado. 

Com referência a corpos moedores e revestimento, o moinho vi
bratório normalmente utiliza ligas metálicas. Porém, em casos espe
ciais em que seja necessária moagem isenta de contaminações metálicas 
normalmente se utiliza revestimentos e corpos moedores em Al2o3, ou 
revestimento de borracha ou poliuretano de alta densidade. 

Como corpos moedores podem ser empregados barras, bolas ou 
•cylpeb•. As barras apresentam vantagem em moagens grosseiras até 
O.lmm se comparadas com bolas. Além disso, a barra apresenta-se como 
uma Ótima solução com relação à técnica de transporte. 

Junto às tarefas de moagem podem também ser obtidos ótimos 
efeitos de misturas, aceieração de reações quimicas através de efei
tos mecânicos, etc. 

O moinho vibratório no geral, pode trabalhar com l2mm de eir
culo oscilatório e manter finuras diversas variando tão somente a 
quantidade de alimentação, razão pela qual é de vital importância que 
se tenha um equipamento de dosagem e que opere com precisão mais ou 
•nos 31. 

Como granulometria de alimentação de materiais a serem moidos 
am moinhos vibratório& recomenda-se em geral •top size" de ＵｾＬ＠ con
tudo esta poderá ser aumentada para no máximo 30mm em materiais moles 
ｾｵ＠ semi duros. Nestes dados devem ser consideradas as propriedades 
tisico-quimicas dos materiais de alimentação e as finuras de moagem 
iesejadas isto é, numa finura elevada, desejada com material duro de
ｾｲ￡＠ ter-se uma queda na granulometria de alimentação máxima. 
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Mo processo de Ｎ｡｡ｧｾ＠ via seca a u.ddade do naterial de alimen

tação não deveria, e8 geral, ultrapassar 1\ de Wllldade,entretanto ea 

materiaJ.s de-alta uaidade capilar, por exemplo produtos argilosos, 
esta ..aidat!e poderá ser ultrapassada, poréa neste último caso deve-se 

ter previsto - boa desaeração do IIOinbo. 
De acordo coa ezperiências de práticas industriais coa as .oa

qens vi.bratór:i.as, pode. ser obtidas finuras dos -teriais ｾｯｲ･ｳ＠

-.a necessidade de classificação, entretanto dada uma aaior econo

ai.ssidade reorwencJa-se que ｾ＠ -teriais .oido& abaixo de 90 aicra se
jaa ｣ｬ｡ｳｳｩｦｩｾＮ＠ quando exigido ua IÚni.o de •over size•. 

Deve-se ｾ･Ｎｮｲ｡ｲ＠ que ｾﾷｦｵｮ￣ｯ＠ da qrande produção de finos obtidos nc 

110inbo vi.bratóri.o !J0C1e se obter alto rendi-nto de classificação, 40 . 

contrário do .oinbo c!e bolas. 
Por outro lado, quando os produtos 110idos estão ea uaa faixa 

granuloaêtrica grosseira é possivel_a utilização de peneira para 
classificação correspondente. 

O .oinbo vibratório, - principio, apresenta vantage111 sobre os 

DOinbos de bola. que ses-: 
• t.nvesti.ento aais baixo 

• espaço l!lenor 

• consumo energético 
desgaste de corpos aoedores 

• revestiJMmto 

2.0 PRINCIPIOS DE OPERACAO 

Os 1101nbos convencionais ou moinhos tubulares operam com qrau 

de enchil!lento de carga de 30 a 45t;dos corpos aoedores em IIOVimento, 

somente uma parte atua através da queda livre· sobre o material. 
O impulso do corpo 110edor que causa o impacto, é distribuido sobre a 

carga em torno da área de impacto e o esforço é progressivamente de

crescente. Por outro lado uma boa parte da moagem é efetuada por 

fr.icção. 
A .aagem no moinho vibratório palla é diferente em virtude dos 

tubos de moagem sere• carregados com 60 a 70\ de corpos moedores que 

efetuam vibrações rotativas rápidas transversais ao seu eixo .• 

No ritmo de vibração, cada corpo participa ativamente do trabalho de 
moagem. ｅｾｴ｡＠ concentra-se das paredes ao centro do moinho. Cada cor

po recebe numa rápida sequência, uma variedade de impulsos de impac-

' . 
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to multidirecionais. Este efeito da moagem supera os efeitos causa
dos pela fricção entre os corpos moedores. Os impulsos multidirecio
nais ocorrem lateralmente do centro do corpo moedor. Devido a isto, 
toda a carga move-se lateralmente em sentido contrário ao da vibra
ção. o material a ser moido flui lentamente através do tubo de moa
gem, efetuando um curso eapiralado. o prolongamento do curso e do 
tempo de moagem favorecem o trabalho de moagem e outros processos pa- . 

' raleloa que podem ocorrer no moinho vibratório. A constante movimen
tação do material promove uma homogeneização completa. Um fator de 
importância especial é que o :material da descarga do moinho é extre
mamente uniforme. 

Por outro lado há uma diferença básica: 
- a ｭｾ｡ｧ･ｭ＠ de impacto nos moinhos tubulares é feita sob influê

cia da gravidade, devido a queda livre de grandes corpos moe
dores pesados. 

- por sua vez o ｾ＠ vibratório necessita sobre as mesmas con
dições de trabalho, corpos moedores menores, devido a que 
trabalha com frequência de impacto e aceleração mais elevada. 
O menor peso individual de cada corpo moedor pode ser compen
sado pela sua eficiência de moagem. Além do mais, com menores 
corpos moedores obtem-se uma maior área especifica de moagem. 
Se necessário, na moagem ｶｩ｢ｲ｡ｾｲｩ｡＠ é poss!vel obter até lO 
vezes a aceleração da gravidade. 

3.0 ｓｉｓｔｅｾｾ＠ T!PICOS DE ｏｐｅｒａｃｾｏ＠

Os moinhos vibratórios permitem ser operados de diversas formas 
para a moagem do material. Os problemas industriais de moagem podem 
ser resolvidos através de seis (06) sistemas de conexão da alimenta
ção: 

3.1 Conexão em série 
3.2 Conexão em paralelo 
3.3 Conexão central 
3.4 Conexão em série com dupla alimentação 

3.5 Conexão em paralelo com dupla alimentação 
3.6 Conexão em série de tripla alimentação 

3.1 Conexão em série 
A conexão em série é a mais utilizada, ji que o material per

corre os dois tubos· de moagem, conseguindo-se com isto um 
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tempo de retenção, máximo. O material é intensamente processado. 

Este esquema de alimentação mostrado na figura 1 anexo é em

pregado na moagem de materiais mais duros ou granulometrias 

maiores ou para produtos acabados super finos, ou para mate

riais que necessitem de tempos de moagem maiores para atingir 

os valores desejados. 

3.2 Conexão em paralelo 

O tempo de moagem é reduzido a metade. A moagem do material é 
menos intensiva, portanto a capacidade do moinho é maior. Cada 

tubo fornece o prdduto· acabado. Em ambos tubos podem ser moi

das o mesmo ou diferentes tipos de materiais, além de proce

der simultaneamente à homogeneização ou tratamento químico .. 

A aplicação deste tipo de circuito é para materiais de fácil 

moagem, materiais finos, produtos de granulometrias maiores, 

para simples homogeneização e para processos de reação rápida. 

3.3 Conexão central 

Neste caso a alimentação é fel.ta no centro de cada tubo, o ma

terial flui para as descargas das duas extremidades. O tempo 

de retenção e de passagem são limitados a metade do comprimen

to do tubo, a intensidae do tratamento diminui com o aumento 

da capacidade. Este circuito é aplicado para materiais de fá

cil moagem ou materiais duros que requerem somente atrito, 

processamento de reações rápidas ou processo de dissolução em 

moagem. 

3.4 Conexão em série com dupla alimentação 

O material é alimentado no extremo e no centro do tubo supe

rior, portanto o material percorre ambos os tubos e o tempo 

de passagem e retenção no tubo são máximos. O material é in

tensamente processado. A aplicação deste r. ircuito é para noa

gem de materiais com composições granulornétricas diferentes ou 

para moer ou homogeneizar materiais de características dife

rentes ou ｰ｡ｾ｡＠ efetuar reações qulmicas . 

3.5 Conexão em paralelo com dupla alimentação 

A conexão em paralelo com dupla alimentação combina os efeitos 

caracterlsticos mencionados nos itens 3.2 e 3.4. 

A aplicação deste circuito seria corno no item 3.4, mas assu-
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mindo-se que o produto final atenda ao requisito de uma moagem 

de curta duração, isto é, curto tempo de retenção no moinho. 

3.6 Conexão em série de tripla alimentação 

A conexão em série de tripla alimentação é um desenvolvimento 
do método processual descrito no item 3.4 que combina as solu

ções dos problemas com alimentação de um outro material que 

necessita pouca moagem e que se misture facilmente com outros 
componentes do produto final homogéneo, ou em caso de ｲｾ｡￣ｯ＠

química que necessita 4e um tempo menor de retenção. 

4.0 CURVAS GRANULOMtTRICAS DE OPERAÇÂO 

As curvas granulométricas mostradas nas figuras de 2 a 7, sao 
representativas de instalações industriais em operação. 

A ｭｯｾｧ･ｭ＠ vibratória para todos. os casos mostrados é realizada 

por via seca. 
Ressaltamos que as curvas granulométricas e valores indicados 

devem ser considerados como valores médios para os efeitos de dados 

de projeto em função de que os parâmetros de processos e operacio
nais que atuam neste sistema de moagem vibratória são os mais diver

sos. 

5.0 FLUXOGRAMAS T!PICOS DE OPERAÇÂO 

Os fluxogramas utilizados numa instalação de moagem vibratória 

depende principalmente do tipo de material que se pretende moer. 

Porém tratando-se de sistemas práticos em operação a moagem vibrató

ria é realizada em 80% dos casos por via seca, razão pela qual na 
figura 7 os autores mostram um fluxograma típico de moagem de um ma
terial de características fisico-químicas normais. 
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FIGURA 1 - Sistemas tlpioos de ｾ＠ e alim::ntação 

3 .1 COnexão em série 

3. 3 Cmexão oan alimentação central 

3.5 Conexão em paralelo oan dupla 

al.inentação 

3.2 Conexão em paralelo 

3. 4 Conexão em série oan 

ｾ＠ alimentação 

3. 6 Conexão em série de 
tripla alinentação 
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FIGURA 2 - MOI\GEM OE FEI!I'II'.!:A OE 81\RIO 
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A figura 2 acima mostra as curvas características de uma moagem de 

ferrita de bario em uma instalação industrial, os dados operacionais 

aão os que seguem: 

dimensões úteis dos cilindros de moagem: ｾＳＵＰｭｭ＠ por 2300mm de comp. 

capacidade prática: 230 kg/h 

consumo energético: 65 kw h/t 
Para um moinho de dimensões de ｾＵＰＰｭｭ＠ por 3400mm de éomp., obtém-se 

uma capacidade prãtica de 750 kg/h e consumo energético de 63 kw h/t. 

-
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FIGURA 3 - I«>AGEM OE CIIJ\I«>TA CALCINADA 
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A figura 3 acima mostra as curvas caracteristicas da moagem de chamota 
calcinada que é o material comumente moldo na indústria cerâmica e de 
refratários. 
O nome chamota inclui diversos materiais de origens, composições e mo! 
bilidade diferentes. 
Dados operacionais: 

dimensões úteis doa cilindros de moage.: ｾｓｏｏｭｭ＠ por 3400mm de comp . 
capacidade práticas 1250 kg(h 
consumo energético : 36 kw h/t 
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FIGURA 4 - MOAGEM DE BAUXITA SINTERIZADA 
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A figur a 4 mostra as curvas caractcrlsticas numa instalação indus
trial para moagem de Bauxita sinterizada, que apresenta dureza 
igual a silimanita. 
Dados operacionais: 

8 

dimensões úteis dos cilindros de moagem: ｾｓｏｏｭｭ＠ｾｯｲ＠ 3400mm de comp. 
capacidade prática: 925 kg/h 
consumo energético: 49 kw h/t 
corpos moedor es : barras de aço de ｾＳＰｭｭ＠
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FIGURA 5 - MO&GEM OE OOLOMITA SINTERIZAOA 
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A figura S acima mostra as curvas qranulom6tricas de uaa instalação 
industrial com moinhos vibrat6rios para moagem de doloaita sinteri

zada. 
Dados operacionaisr 

dimensões úteis do moinho vibrat6rio: ｾｓｏｏｭｭ＠ por 3400aa de ｾｰＮ＠
capacidade prltica: 1420 kg/h 

• consumo energ6tioor 32 kw h/t 
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FIGURA 6 - MOAGEM OE QUARTZO 
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t. llETIOA 

A figura acima mostra as curvas granulométricas tipicas de uma 
instalação industrial com moinhos vibratórios para moagem de 
quartzo . 

Dados operacionais: 

dimensões úteis do moinho vibratório: ｾＵＰＰｭｭ＠ po 3400mm de ·comp. 
capacidade prática: 1630 kg/h 

diâmetro do círculo de vibração: 12mm 

corpos moedores: barras de 30mm de .diâmetro 

2 

3 
li 

6 

8 

o 
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FIGURA 7 - K>AGEM DE CARVltO .MINERAL 
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A figura 7 acima mostra as curvas caracteristicas de uma moagem de 
carvão mineral seco . 
Dados operacionais: 

2 

3 

4 

dimensões úteis dos cilindros de moagem: ｾｓｏｏｭｭ＠ por 3400mm de comp. 
capacidade práti ca: 3600 kg/h 

corpos 1110edores: barras de 30- de diâaetro 
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FIGURA 8 

FLUXOGRAMA T!PICO OE UM CIR

CUITO OE MOAGEM NORMAL COM 

MOINHO VIBRATORIO 

Legenda 
1- Silo pulmão 
2- Alimentador vibratório 
3- Moinho vibratório 
4- Elevador de caçamba 
S- Aeroseparador 
6- Silo de estocagem de produto 

final 

ID 
o 
ID 


