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RESl:M> 

o oojeti vo do trabalho foi definir, via simulaçoo "off-line" , as c:x:ndições opera
cionais e a configuraçoo do circuito de renoagern industrial da Arafértil que maxi 
m.izassem a quantidade de sólidos, no produto, o.::rrpreendida entre as frações 100 e 
400 malhas. a:xtprovadarrente estas são as frações que apresentam maior recuperação 
de P2o5 na etapa posterior de flotaçà::>. 

A netodologia utilizada consistiu em ajuste de I!Odelos matemáticos ao sistema mi
nério-circuito, verificaçoo da confiabilidade dos II'Odelos ajustados através de 
cx::rrparações com resultados experilrentais e ensaios de simulaçoo. 

o trabalho desenvolvido IIOStrou que: 

1. Apenas com variações nas condições operacionais do circuito atual, sem neoessi 
dade de investinento ｾＡ･ｭ･ｮｴ｡ｲＬ＠ ootãn-se um produto de rerroagem que possibili= 
ta um aunento na produção de concentrado de flotaçoo de 2%, que representa mais 
1% de recuperação da apatita. 

2. Cem a instalaçoo de mais uma bateria de ciclones para processar o "overflow" 
da bateria atual é possi vel aunentar a porcentagem da massa retida entre 100 e 
400 malhas do produto da rerroagern em 10%, que representa um aunento na produção 
de concentrado de flotação de 9%. 

ABSTFACI' 

'lhe operational corrlitions and an alternative flowsheet which could increase the 
efficiency of the regrindind circuit in ARAFERl'IL FfiosFfiate plant, where defined 
by off line simulation. 

'lhe efficiency was· neasured by the particles peroent retained in the -
100 + 400 mesh fraction of the regrinding circuit product. 'lhis fraction was 
dloosen for this study due to its higher P205 recovery adlieved in the flotatioo 
section whem conpared with the other fractions. 

'lhe developed worlt showed that it is possible to increase 2% the flotation oonoen
trate production, without any capital cost. ｾｴｨ＠ instalation of one rrore ciclone 
to treat the original ciclone overflC7tl it is possible to increase 9% the flotatioo 
concentrate production for the sazre overall plant capacity. 
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Engenharia S .A. 

(2) Engenheiro de Minas - Vioe-Presidente - Paulo Abib Engenharia s .A. 

(3) Engenheiro de Minas à:> Departalrento de Produção - Arafértil S.A. 
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1. INTRODUÇ.li.O 

O circuito de remoagem da Arafértil está inserido na etapa de 

concentração, tal que o rejeito da flotação de grossos de apatita é 

remoido para posterior flotação em circuito separado. O concentrado 

retorna à flotação de grossos sendo o rejeito descartado. 

Através de técnicas de simulação "off-line", estudou-se o efeito das 

principais variáveis e a configuração de fluxogramas alternativos 

visando o aumento da eficiéncia do circuito de remoagem da usina de 

concetração de fosfato da Arafértil. 

A eficiência foi expressa pela quantidade de material produzido 

pelo circuito entre 100 e 400 mesh, que é a faixa granulométrica 

que responde melhor ao processo de concentração posterior, ､･ｮｯｭｩｮｾ＠

do de flotação do remoido. A fração acima, de 100 mesh apresenta 

baixa recuperação devido ao recobrimento superficial dos grãos de 

apatita e a fração abaixo de 400 mesh apresenta baixa seletividade, 

sendo responsável pela contaminação do concentrado, principalmente 

com relação ao teor de ferro. 

O trabalho desenvolvido constou das seguintes etapas: 

- amostragens no circuito; 

- balanços de massa; 

- calibração dos modelos matemáticos utilizados envolvendo a 

determinação de parâmetros a partir de ensaios de moagem em 

laboratório e os resultados das amostragens do circuito 

industrial; 

- ensaios de simulação do circuito atual com modificações das 

variáveia de processo e de circuitoa alternativos. 
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Após análise detalhada, os resultados das simulações levaram a 

apresentação de circuitos otimizados e condições operacionais 

pertinentes, que possibilitariam o aumento de eficiência do processo. 

2. MODELOS MATEMÂTICOS 

Os modelos matemáticos utilizados no simulador para a moagem e 

classificação (hidrociclones) foram respectivamente o modelo cinético 

derivado de um balanço populacional (1, 2, 3) e o de Plitt (4). 

2.1. Modelo Matemático da Moagem 

O modelo da moagem considera a variação da massa de material que 

está sendo moida em cada intervalo granulométrico. Em resumo, o 

balanço de massa do material pertencente ao tamanho i no tempo t de 

moagem é representado pela seguinte equação: 
i - 1 

d (Mi (t) ) = _ Si Mi (t) 

dt ＼ｾ］＠
j - l 

bij Sj Mi (t) l 

Onde Mi (t) é a fração de material retida no intervalo granulométrl 

co i que está sendo moida. Si, denominada de função seleção no 

intervalo i, representa a taxa de quebra do material pertencente ao 

intervalo i (quebra, no sentido que a massa está diminuindo no 

intervalo de referencia) e bij, denominada de função de quebra, 

representa a fração do produto primário de moagem do material 

contido no intervalo j que aparece no intervalo i. A equação 1 é 

conhecida como modelo cinético da moagem descontinua. 

O modelo pode ser facilmente estendido para a moagem continua com o 

conceito de função distribuição do tempo de residência, h (t). A 
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distribuição granulométrica do produto da moagem contínua é 

representada pela equação: 

Pi = ｾｾｨ＠ (t) Mi (t) dt 2 

Onde Pi = fração da massa de sólidos no intervalo granulométrico i 

do produto do moinho operando em regime contínuo e Mi (t} é a 

fração de sólidos no intervalo granulométrico i do produto do moinho 

operando em regime descontínuo. Pi pode ser determinado pela 

ponderação da resposta obtida pela moagem batch com os diferentes 

tempos de permanência do material no interior do moinho representa-

do pela função h (t). 

Pela sua ｦｯｲｭｵｬｾ￣ｯ＠ e para a aplicação prãtica da equaçao 2 sao 

necessãrias algumas suposições: 1) a moagem se comporta como um 

processo cinético de Ｑｾ＠ ordem, d (Mi (t)/dt -Si Mi (t), 

significa que partículas em um dado intervalo granulométrico quebram 

a uma taxa proporcional a apenas a massa de material contido neste 

intervalo. A constante de proporcionalidade é independente do tempo. 

2) a função de quebra é independente do tamanho do moinho e das 

variãveis operacionais (5, 6, 7). Isto permite que a função de que

bra seja medida em laboratório e utilizada para a simulação de 

moinhos industriais. 3) a função seleção absoluta (Si x W), onde W 

é a massa de material no interior do moinho, é constante dentro da 

faixa normal de operação para um determinado moinho/minério. (5, 8, 

9) • 

O valores dos parâmetros Sj e bij nao sao especificados pelo modelo 

e portanto, devem ser determinados por métodos experimentais. 

2.2. Modelo Matemático da Classificação 
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Apenas 3 parâmetros são necessários para caracterizar a performance 

de um hidrociclone. o tamanho de corte corrigido (dsocl, que é 

definido como o tamanho onde 50% das partículas que vem da alimen -

tação, nesse tamanho, dirigem-se para o "underflow", como resultado 

apenas da ação da classificação, isto é, corrigido para a quantida

de de água que se dirigiu para o "underflow"; a partição do fluxo 

(s) representado por vazão volumétrica de polpa no "underflow"/ 

vazão volumétrica de polpa no "overflow"; a eficiência da 

classificação (m) que é proporcional à inclinação da curva de 

partição (quando maior a inclinação, mais perfeita é a separação). 

Conhecendo-se os três parâmetros descritos acima para um dado 

conjunto de condições operacionais, é possível determinar o balanço 

de massa completo em torno do ciclone junto com a distribuição 

granulométrica dos produtos. 

No modelo de Plitt (4) esses parâmetros foram relacionados, através 

de regressões lineares múltiplas, com as variáveis dimensionais do 

ciclone e características físicas da alimentação, a partir de 297 

ensaios experimentais, sendo 123 destes os mesmos utilizados por 

Linche Rao (14). Apesar de ser um modelo empírico, Plitt procurou 

colocar as equações no mesmo formato de equações teóricas obtidas 

anteriormente (15) , e incluiu as variáveis mais importantes 

previstas pela teoria. 

3. TRABALHO EXPERIMENTAL 

3.1. Amostragens e Balanço de Massas 

Foram realizadas duas amostragens no circuito nos dias 19/04/88 e 

lO/OS. Foram coletadas amoatraa em incremento doa principais fluxo• 

1 
I 
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do circuito, que f o ram processadas para a obtenção das % de sóli dos 

e das distribuições granulométricas. 

Os valores medidos foram alimentados em um pro g rama d e ba lanço de 

massas (lO) que calcula o s valores es timados que satisfazem as l e i s 

de conservação da massa e que minimizam uma fun ção defi nida por: 

F 
ｾ＠ 2 

(Pi - Pi) / { . , onde Pi é o valor estimado; Pi é o va l or medido 
1 

e Úi é o desvio padrão referente ao valor medido. A figura 1 

apresenta c fluxograma do circuito e as t abelas I e II apresent a m 

os resultados dos balanços de massas exe cutados para as duas 

amostragens. 

3.2. Ensaios de Moagem Batch 

Esses ensaios foram realizados visando a determinação da função 

distribuição de quebra, que é assumida como sendo d ependente do 

minério (5,6,7). As condições utilizadas nos ensaios foram: 

- moinho ｾ＠ = 335; L = 500 mm; 

- carga de cylpebs 87,71 kg; 

- carga de sólidos 8,41 kg; 

- % de sólidos = 70%; 

- % velocidade critica = 75% 

tempo de moagem =variável, apresentação na tabela I II. 

A amostra para os ensaios foi amostrada diretame nte da alimentação 

do moinho industrial. Após preparação em três granulometri a s dife -

rentes, cada amostra foi moida em três tempos de moagem. 
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4. CALIBRAÇÃO DE MODELOS 

4.1. Moagem Batch 

Os valores dos parâmetros da função de quebra (bij) foram estimados 

por um software que utiliza um algoritmo (11) que procura 

simultâneamente os valores de constantes existentes em formas 

funcionais, (5,12,13) que geram os parâmetros bij e Si para que o 

somatório dos quadrados entre as diferenças das porcentagens 

retidas dos produtos previstos pelo modelo e as obtidas nos ensaios 

seja mínima. Os resultados dos ensaios bem como os valores simulados 

com os valores de bij e Sj calculados são apresentados na tabela 

III. Verifica-se, pela comparação dos valores previstos pelo modelo 

com os valores experimentais que para os "top sizes" de cada 

alimentação (+ 65; 100/150 e 150/200) há um ligeiro desvio de uma 

cinética de primeira ordem (apresentada pelos valores previstos), 

com a taxa de quebra aumentando com o aumento do tempo de moagem. 

Normalmente, para misturas heterogéneas, como no caso estudado, o 

comportamento é inverso ou seja, os minerais de baixa dureza são 

moidos preferencialmente no início e os minerais mais duros são 

moidos em tempo maiores, causando maior taxa de quebra no início 

tornando-se decrescente com o decorrer do tempo. Entretanto, verif! 

ca-se uma cinética praticamente linear após 1 minuto de moagem, 

como apresentado na figura 2. Este fato pode indicar que a baixa 

taxa de quebra no início da moagem é possivelmente devido a forma 

das partículas contidas na alimentação e a uma acomodação do 

material no interior do moinho durante as primeiras voltas, causan

do pequeno grau de moagem. Dessa forma, os valores de bij e Si 

foram recalculados considerando como alimentação dos ensaios o ｰｲｯ､ｾ＠

to obtido em 2 minutos. A tabela IV apresenta os resultados. Os 

valores de bij foram considerados satisfatórios e foram utilizados na 
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moagem industrial. 

4.2. Moagem Contínua 

Pelo fato da função seleção (Si) ser depende nte das variáveis 

operacionais, ｦｯｾ｡ｭ＠ determinados os parâmetros da função absoluta 

de quebra Si x W, onde W, representa a mas sa de material con t ido no 

interior do moinho , que satisfizessem as duas condições operacionais 

diferentes amostradas. A função absoluta de quebra é me nos sensível 

a modificações das variáveis operacionais dentro do limite normal 

de variações de uma operação de moagem. Quando o valor de W diminui 

os valores de Si aumentam e vice -versa, mantendo o produto Si x W 

constante. Para a determinação dos valores de Si x W foi utilizado 

o mesmo software utilizado para a determinação dos valores de bij 

batch. 

Os dados necessários para a determinação da taxa absoluta de quebra 

foram as distribuições granulométricas das a limentações e produtos 

e as taxas de alimentação de sólidos nas duas amostragens 

executadas. Para a distribuição do tempo de residência foi assumido 

ｾ＠ modelo de 3 misturadores perfeitos em série com iguais volumes. 

ｾ＠ tabela V apresenta os resultados e os valores da funç ão absoluta 

1e quebra obtida. A obtenção de resultados previstos próximos aos 

ｾ ｸｰ･ｲｩｭ･ｮｴ｡ｩｳ＠ para duas condições operacionais diferentes indica 

ｾｵ･＠ o modelo empregado se ajusta bem ao sistema minério/moinho em 

ｾｵ･ｳｴ￣ｯＮ＠

;.3. Ciclonagem 

• bateria de ciclones do circuito de remoagem da Arafértil consiste 
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de 4 ciclones. Na data de realização das amostragens estavam 

operando 3 ciclones nas seguintes condições: 

-diâmetro do ciclone: 50,8 cm; 

- diâmetro do apex: 8,3 cm; 

- diâmetro do vortex: 15,2 cm; 

- diâmetro da entrada: 13,1 cm; 

- altura livre do vortex: 172,7 cm; 

- pressão de alimentação: 14 psi. 

A partir dos dados de processo extraídos nas amostragens foram 

determinados os parâmetros d 50 , me s, que definem e performance 

de ciclones. Estes foram comparados com os obtidos pelo modelo de 

Plitt nas condições operacionais em que foram realizadas as 

amostragens. As discrepâncias encontradas foram corrigidas através 

da modificação das constantes existentes nas equações que relacionam 

variáveis operacionais e geometria dos ciclones com os parâmetros, de 

modo a ajustar o modelo ao sistema ciclone/minério estudado. 

4.4. Circuito Atual 

Os valores dos parâmetros estimados para a moagem e a classificação 

foram alimentados em um simulador que tem a flexibilidade para 

definir o fluxograma do circuito de moagem e classificação a ser 

simulado. O circuito atual foi simulado nas condições operacionais 

registradas nas duas amostragens executadas. Os resultados 

apresentados na tabela VI mostram boa concordância entre os valores 

medidos e previstos. 

5. ENSAIOS DE SIMULAÇÃO 
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5.1. Circuito Atual com Modificações nas Variáveis Opercionais 

Pela análise dos resultados da operaçao de classificação por ciclo

nagem, observa-se uma baixa eficiência. A distribuição granulométr.!_ 

ca do "underflow" do ciclone apresenta 50% de material abaixo de 

100 malhas. Este material deveria estar no produto da moagem. Além 

de ser sobremoido, ocupa espaço dentro do moinho causando a 

diminuição do tempo de residência, o que diminui o grau de moagem 

do material grosseiro. Dessa forma, o estudo realizado visou 

basicamente aumentar a eficiência da classificação, e consequente

mente a eficiência do circuito total. 

As variáveis estudadas foram a % de sÓlidos na alimentação do 

ciclone, alterada pela introdução de água na caixa da bomba e o 

diâmetro do vortex. O gráfico da figura 3, apresenta o efeito 

dessas variáveis na produção de material entre 100 e 400 malhas e 

na carga circulante. 

As seguintes conclusões poder ser extraídas: 

1) a diminuição da % de sólidos na alimentação causa um aumento na 

eficiência de classificação e na carga circulante. A única restrição 

quanto ao aumento da carga circulante nos níveis mostrados é com 

relação à energia necessáris para o bombeamento da polpa para a 

alimentação dos ciclones. 

2) com o aumento do diêmtro do vortex, para a mesma % de sólidos 

:la alimentação dos ciclones, obtêm-se uma diminuição da carga 

ｾｩｲ｣ｵｬ｡ｮｴ･＠ devido a um aumento da eficiência da classificação. 

ｾｳｳ｡ｬｴ｡Ｍｳ･＠ porém que um maior diâmetro de vortex permite a 
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diluição da alimentação da ciclonagem para a mesma energia consumida 

no bombeamento, possibilitando um aumento da eficiência do circuito. 

Entretanto, tal opção tem como limite a % de sólidos que alimentará 

e. flotação. 

3) Para a mesma energia consumida no bombeamento é possível obter 

um aumento na eficiência do circuito de aproximadamente 2% de massa 

a mais entre 100 e 400 rnesh com a ciclonagem operando com vortex 

de 7 1/2" e alimentação nova diluída a 32% de sólidos. 

5.2. Circuitos Alternativos 

Basicamente, a maioria dos circuitos alternativos simulados envolve 

a adição de mais um estágio de ciclonagem corno f o rma de aumentar a 

eficiéncia desta operação e consequentemente da remoagem em si. Os 

principais circuitos alternativos foram dispostos na tabela VII ao 

lado dos circuitos atuais com modificações nas variáveis operacio-

nais para que se proceda urna análise comparativa. Os parâmetros 

de decisão abordados foram: 

- descarga do moinho (relacionada a carga circulante) em ton/h; 

- % de sólidos do produto (parâmetro limitante para a alimentação 

da flotação) ; 

- - 3 - vazao adicional de agua em rn /h; 

- acréscimo de % de massa do produto entre 100 e 400 rnesh (benefício 

auferido). 

As configurações dos circuitos estudados estão apresentados na 

figura 4. Pelos resultados resumidos na figura 5 e tabela VII, 

verifica-se que é possível obter um aumento significativo de 

eficiência do circuito através de alta diluição da alimentação, 
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praticamente independente da configuração do circuito: com 

"pré-classificação", "dupla classificação" ou "reverso". 

No entanto, estes circuitos exigiriam uma outra etapa de 

desaguamento em hidrociclones para posterior flotação, e que os 

torna de alto custos de investimento. 

Dentre estes circuitos simulados, o que proporciona um aumento 

substancial de quase 10% na eficiªncia, com aceitivel diluiçio do 

"overflow" (30% de sólidos) é o definido como "circuito atual com 

classificação do "overflow", apresentado na figura 4. Contudo, 

também apresenta a desvantagem de investimentos em bomba e 

ciclones, em função da alta carga circulante. Além disso, é um 

circuito sujeito a maiores flutuações normais de operação, sendo, 

desta forma, mais instivel. 

6. CONCLUSÕES 

A metodologia adotada para o estudo de otimização via simulação 

"off-line" mostrou ser aplicivel para a aquisição dos objetivos do 

trabalho. Além de possibilitar uma melhor compreensão do processo 

estudado, o método apresenta a grande vantagem de selecionar a 

melhor opçio quantificando os resultados, possibilitando ao empre

sário conhecer, com maior certeza, os benefícios a serem obtidos 

a partir de modificação no processo. Outra vantagem importante é 

com relação aos dados de processo gerados, que permitem a 

elaboração de projeto de engenharia bem definido. 

Para o caso específico analisado a simulação mostrou que: 
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1) Apen a s a di lu i ção da alimentação, ainda que branda, é 

s ufi c i e nte para me lho rar a e fi c iênci a da remoagem, adequando o 

perfil s r anulométrico p a ra maior re cuperação na flotação; 

2 ) Par a obte nção de r e sultado ma i s expressivo seriam necessários a 

insta l ação de mai s do is c i clones na baterial atual, aumento de 

ro t aç ã o da bomba a tual e outra bateria de hidrociclones para 

r eproce ssar o over , a lém do adicional de 100m3/ h de água bruta. 

Tal c ir c uito gerari a significativo ganho de massa de lO% entre 

100 e 400 mesh , poss ibilita ndo um aumento de pro duç ão teórico de 

9 , 0% do = ncentrado d a fl o tação. 
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TABELA I 

RESULTADOS DO BALANÇO DE MASSAS 
DIA 19/04/88 

RRG AL UD o v SM3 

% RETIDA VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 
MEDIDO ESTIMADO MEDIDO ESTHIADO MEDIDO ESTIMADO MEDIDO ESTIMADO MEDIDO ESTIMADO 

28 # 1,99 1,19 0,54 0,56 0,71 0,75 0,23 0,23 0,20 0,19 
35 # 4,64 2,91 1,41 1 ,63 2,43 2,24 0,59 0,58 0,92 0,8') 
48 # 9,87 8,06 5.,09 5,37 6,58 6,80 2,90 2,91 3,96 3,81 
65 # 14,92 14,26 11 ,59 11,80 14,61 15,09 6,12 6,12 10,57 10,3/ 

100 # 19,54 20,94 21,67 21,14 23,25 24,17 15,92 15,92 21,24 21,2tJ 
150 # 17,66 19,94 17,37 19,57 22,24 20,07 18,70 18,70 19,13 19,3!J 
200 # 11,82 12,75 17,36 16,16 13,67 14,25 19,45 19,45 17,85 18,14 
270 # '1,87 7,26 6,31 6,77 5,42 5,36 9,21 9,21 6,65 6,49 
400 # 6,63 7,82 7,63 8,13 5,86 5,50 12,66 12,66 7,90 8,31 

·400 # 5,06 4,88 11,03 8,87 5,13 5,77 14,23 14,23 11,68 11,2U ..,. 
.'" 

Vazão de oS> 

Polpa (t/h) - 301,99 - 601,36 - 299,:H 301,99 - 299,37 

Vazão de 
Agua ( tíh) - 184,23 - 280,33 - 96,10 - 184,23 - 96,10 

Vazão de 
SÕl idos (t/h) - 117.76 - 321,03 - 203,27 117,76 117.76 - 203,t:7 

Porcentagem 
de Sólidos (%)35,75 39,00 53,34 53,38 69,47 67,90 40,50 39,00 65,62 67,90 

J 



TABELA II 

RESULTADOS DO BALANÇO DE MASSAS 
DIA 10/05/88 

RRG AL UD o v SM3 

% RETIDA VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR .VALOR VALOR Vf1LOR VALOR VALOR 
MEDIDO ESTIMADO MEDIDO ESTIMADO MEDIDO ESTIMADO MEDIDO ESTIMADO MEDIDO ESTIMADO 

28 # 1,99 1,53 0,75 0,80 0,95 1,11 0,17 0,17 0,48 0,43 
35 # 4,64 4,42 2,57 2,62 3,34 3,54 0,79 0,79 1. 78 1, 71 
48 # 9,87 9,46 6,02 6,61 8,57 8,57 2,73 2,72 5,5Q 5,18 
65 # 14,92 15,12 12,49 12,59 15,28 15,13 7,54 7,54 11,27 11,32 

100 # 19,54 19,64 18,93 19,47 21 ,91 21,60 15,25 15,25 19,50 19,39 
150 # 17,66 18,28 20,13 19,92 20,27 19,86 20,04 20,04 20,16 20,74 
200 # 11,82 11,82 13,23 12.74 11,26 11,69 14,81 14,81 13,45 13,20 
270 # 7,87 7,91 7,94 8,37 7. 21 6,98 11,12 11,12 8,59 8,59 
400 # 6,63 6,71 7,01 6,95 5,24 5,24 10,35 10,35 7,02 7,07 .l> 

-c 
-400 # 5,06 5,11 10,93 9,94 5;97 6,29 17,20 17,20 12,25 12,38 

Vazão de 
Polpa (t/h) - 282,50 - 663,90 - 381,40 - 282,50 - 381,40 

Vazão de 
Agua ( t/h) - 157,03 - 288,99 - 131,96 - 157,03 - 131,96 

Vazão de 
Sõl idos (t/h) - 125,47 - 374,90 - 249,43 125,47 125,47 - 249,43 

Porcentagem 
de SÕ1idos(%)45,94 44,41 53,99 56,47 66,40 65,40 44,13 44,41 64,95 65,40 
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TABELA III 

ｄｅｔｅｒｍｊｎｾ Ｎￇ ｊｉＺｯ＠ DA FUNÇJI:o DE QUEBRA PARA A MOAGEM 
BATCH, COI}, TODOS OS RESULTADOS DOS ENSAIOS 

ｔａｾＧｩＱＧＱｎｈｏ＠ ALIMENTAÇ1'i0 PRODUTO - EXPERIMENTAL I PREVISTO 
2,00 ｾｬｩ＠ N 5,57 MIN. 9.00 MJN. 

+ 65 # 57,36 38,86/35,42 12,86/14,98 3,10/ 6,55 
65 / 100 # 33,15 32,77/34,39 32,60/26,32 19,58í17,21 

100/ 150 # 3, 37 11,10/11,55 15,55/18,50 19,30/18,42 
150/200 # 2,18 4,72/ 4,85 9,14/ 9,39 12,55/13,02 
200/270 # 2,13 3,44/ 3,77 6,93/ 6,56 10,04/ 8,94 
FUNDO 1 ,81 9,11/10,03 22,92/23,76 35,43/35,85 

-· 
2, 00 l·'iiN. 8,53 MIN . 15 ,00 MIN . 

+ 65 # 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 
65/100 # 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 

100/150 # 60,76 49,14/43,52 14,28/14,64 3,66/ 4,98 
150/200 # 29,70 29 , 30/32,74 25,77/25,23 14,07/14.32 
200!270 # 6,20 8,25/11,21 17 '14/19,32 18,05/17,71 
FUNDO 3,34 13, 31/12,53 42,81/40,81 64,22/63, 00 

2,00 MIN. 9,00 MJN. 16,00 MJN. 
·--

+ 65 # 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 
65/100 # 0,00 0,00/ 0,00 0,00! 0,00 0,00/ 0,00 

100/150 # 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 
150/200 # 54,87 45,08/ 41,57 14,98/15,74 3,98/ 5,96 
200/270 # 21,50 21,76/25,16 23,07i22,60 16,32/14,38 
FUNDO 23,63 33,16/33,26 61,95/61,66 79,70/79,66 

MATRIZ DE QUEBRA (bi j ) 
.000 
.686 .000 
.059 .686 .000 
.048 .059 .686 .000 
.039 .048 .059 . 686 .000 
.169 .208 . • 255 .314 1.000 .000 

--
TAXA DE QUEBRA {Si) 
.241 .201 • 167 • 139 .115 .000 
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TABELA IV 

ｄｅｔｅｒｍｊｎａￇｾｏ＠ DA ｆｕｎￇｾｏ＠ DE QUEBRA PARA A MOAGEM 
BATCH, COM ｅｌｉｍｉｎａￇｾｏ＠ DA MOAGEM ENTRE O E 2 MINUTOS 

TAMANHO ALI MENT AÇ'AO 

+ 65 # 38,86 
65/100 # 32,77 

100/150 # 11,10 
150/200 # 4, 72 
200! 270 # 3,44 
FUNDO 9,11 

65 / 100 # 0,00 
100/150 # 49 '14 
150/200 # 29,30 
200/270 # 8,25 
FUNDO 13,31 

+ 65 # 0,00 
65/100 # 0,00 

100/150 # 0,00 
150/200 # 45,08 
200/270 # 21,76 
FUNDO 33 '16 

MATRIZ DE QUEBRA {bij) 
.000 
. 738 .000 
.038 .738 .000 
.032 .038 .738 .000 

PRODUTO 
3,57 MIN. 

12,B6/14,28 
32,60/26,09 
15,55/19,57 
9,14/10,34 
6,93/ 6,21 

22,92/23,50 

6,53 MIN. 

0,00/ 0,00 
14,28/14,58 
25,77/25,56 
1 7 '14/19. 1 7 
42,81/40,69 

7,00 MIN. 

0,00/ 0,00 
0,00/ 0,00 
0,00/ 0,00 

14,98!15,60 
23,07/22,68 
61,95/61,72 

.027 .032 .038 .738 .000 

.164 .192 .224 .262 1.000 .000 

TAXA DE QUEBRA {Si) 
.280 .228 .186 .152 . 123 .000 

EXPERIMENTAL I PREVISTO 
7,00 MIN. 

3,10/ 5,45 
19.58/16. 16 
19,30/19,32 
12,55/14,16 
10,04/ 9,02 
35,43/35,88 

13,00 M!N. 

0,00/ 0,00 
3,66/ 4,37 

14,07/13,94 
18,05/18,23 
64,22/63,46 

14,00 MIN. 

0,00/ 0,00 
0,00/ 0,00 
0,00/ 0,00 
3,98/ 5,40 

16,32/14,23 
79,70/80,37 
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TABELA V 

DETERMINAÇT.O DA TAXA ABSOLUTA DE QUEBRA (Si x W) 
PARA O SISTEMA MOINHO INDUSTRIAL/MINrRIO PARA DUAS AMOSTRAGENS 

TAt-'.ANHO AL IMENTAÇM PRODUTO - EXPERIMENTAL I PREVISTO 
0,49 MIN. 

+ 28 # 0,75 0,19/ 0,17 
28/35 # 2, 24 0,89/ 0,93 
35/48 # 6,80 3,81/ 3,75 
48/65 # 15,09 10,37/10,53 
65/100 # 24,17 21,26/20,23 

100/150 # 20,07 19,35/20,97 
150/200 # 14,25 18,14/16,42 
200/270 # 5,36 6,49/ 7,92 
270/400 # 5,50 8,31/ 6,83 
FUNDO 5,57 11,28/12,06 

0,40 MIN. 

+ 28 # 1 ,11 0,43/ 0,32 
28/35 # 3,54 1,71/1,69 
35/48 #= 8,57 5,18/ 5,46 
48/65 # 15,13 11 ,32/11,89 
65/100 # 21,60 19,39/19,39 

100/150 #= 19,86 20,74/20,49 
150/200 # 11 ,69 13,20/13,84 
20D/270 # 6,98 8,59/ 8,69 
270/400 #= 5,24 7,07/ 6,46 
FUNDO 6,29 12,38/11,70 

-
ｾＮａｔｒｉｚ＠ DE QUEBRA (bij) 
.000 
.738 .000 
.038 .738 .000 
.032 .038 .738 .000 
.027 .032 .038 .738 .000 
.032 .027 .032 .038 .733 .000 
.026 .032 .027 .032 .038 ·738 .000 
.021 .026 .032 .027 .032 ·038 ·738 .000 
.017 .021 .026 .032 .027 ·032 ·03é ·738 .DOO 
.069 • 091 .112 .133 .165 . .192 ·224 ·262 1.000 .000 

TAXA ABSOLUTA DE QUEBRA (Si x W) 
3.850 2.674 1.857 1.289 .895 .622 .432 .300 .208 .000 
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TABELA VI 

ｃｏｍｐａｒａￇｾｏ＠ ENTRE VALORES PREVISTOS E OBSERVADOS PARA O DIA 19/04/88 
* VALORES PREVISTOS PELO SIMULADOR 

FRAÇM ｾ＠ ACUMULADA PASSANTE NO FlUXO 

AL AL* UD UD* OV OV* SM3 SM3* 

+ 28 # 99,4 99,5 99,3 99,2 99,8 99,9 99,8 99,8 
+ 35 # 97,8 97,7 97,0 96,7 99,2 99,6 98 , 9 98,7 

+ 48 # 92,4 92,2 90,2 89,3 96,3 97,4 95 '1 94,5 

+ 65 # 80,6 80,2 75,1 74,5 90,2 90,5 84,7 83,7 

+ 100 # 59,5 60,5 51,0 52,6 74,2 75,0 63,5 64,8 

+ 150 # 39,9 39,7 30,9 31,6 55,5 54.5 44,1 43,5 

+ 200 # 23,8 25,1 16,6 18,3 36,1 37,6 26,0 27,9 

+ 270 # 17,0 16' 7 11 ,3 11 ,4 26,9 26,4 19,5 18,8 

+ 400 # 8,9 9,6 5,8 6,0 14,2 16.1 11,19 12' 1 
- 400 # 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ｖａｚｾｏ＠ DE 
SOL I DOS 321 328,8 203,3 211 ,o 117,8 117,8 203,3 211 
(t/h) 

% DE 
SOL! DOS 53,4 55,1 67,9 70,2 39,0 39,0 67,9 70,2 



TABELA VII 
SIMULAÇOES DO CIRCUITO DE REMOAGEM 

SIM. O SIM.l SIM.2C SIM.2E SIM. 13 SIM.13A SIM.22 SIM.13B SIM.25 SIM.27 

ALI H. 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
t/h 

DESCARGA 211 337 240 168 291 214 85 160 214 486 
MN.403 

t/h 

' SOUDOS 40% 23% 23% 32% 17% 17% 35% 31 ,5% 15% 31% 
PRODUTO 
% MASSA 58,8 62,4 63,1 60,6 63,9 64,7 60,0 61 ,4 63,0 68,5 

-100+400 # 
PROt'UTO 

ｾｃｒｴｓｃｉｍｏ＠ - 3,6 4,3 1,8 5,1 5,9 1 • 2 2,6 4,2 9,7 
% MASSA 

-100+400 # 
ｉａｚｾｏ＠ ｾｇｕａ＠ - 218 218 74 400 400 40 200 490 85 
\DISIONAL 

m /h 

SIM.O - Circuito Atual 
SIM.1 - Circuito Atual com Diluição da Alimentação 
SIM.2C - Circuito Atual com Diluição da Alimentação e Aumento Diâmetro Vortex 
SIM.2E - Circuito Atual com Menor Diluição da Alimentação e Aumento Diâmetro Vortex 
SIM. 13 - Circuito com Pré-Classificação (Corte Grosso) 
SIM.13A - Circuito com Pre-Ciassificação (Corte Grosso) e Aumento Diâmetro Vortex da Classificação 
SIM.22 - Circuito com Pré-Classificação (Corte Grosso) e Moagem em Aberto 
SIM.lJB - Circuito com Pré-Classificação (Corte Fino) com Descarte do Over 
SIM.25 - Circuito com Dupla Classificação na Remoagem 
SIM.27 - Circuito Atual com Classificação do Over 
SIM.16 - Circuito Reverso 
SIM. 17 - Circuito Reverso com Pré-Classificação e Diluição da Alimentação 

SIM.16 SIM. 17 

118 118 

326 250 

40% 26% 

59,5 62,7 

... 
0,7 3,9 -.() 

(}-

- 160 



497 

FLOTAÇÃO DO REMOÍDO 

o v 

AL 

UD 

SM3 

RRG . 

I'IEJEITO ROUGHER DA FLOTAÇ O DE GROSSOS 

I,E8ENDA 

CD CAIXA DE BOMBA 

® BOMBA DE POLPA 1 12"11 10" 1 1790 rpm 1 300 HP 

@ BATERIA COM 4 HIDROCICLONES DE 20" 

@) MOINHO DE BOLAS,10
1
K13

1
,600 HP 

FIGURA J.- FLUXOGRAMA DO CIRCUITO DE REMOAGEM 
DA ARAFÉRTIL 
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LEGENDA 

& FRAÇAO 48 I 65 # 
e FRAÇlO 100/ 150 # 
I!J FRAÇAO 150/200 # 

0
•
03 O 2 4 6 S 10 f2 14 UI 18 20 22 24 TEMPO DE MOAGE III (lllin) 

FIGURA 2- TAXA DE QUEBRA DOS •TOP SIZEs• DAS 3 
ALIMENTAÇÕES DOS ENSAIS DE MOAGEM EM 
LABORATÓRIO. REPRESENTADO PELO COEFICIENTE 
ANGULAR DE CADA UMA DAS RETAS 

'"4 ENTIIE IOOe 400* 
SS 1 NO ,.IIODUTO CINCUITO ATUAL 
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52 

61 

60 

:>9 

ｾ
ＷｬｮＢ＠

SOO! /7" 
A /h DE POLPA - -•- --- s" . ＭＭＮｾ＠LIM.CICLONE ｾＲｃ＠ --•--

ｾ＠
2A --

/" __./"'•'-
-- •• '"* SÓL 

Li
,-·-- ｾ＠ '""' 
ｾ＾ＨＲｈ＠ -----r-

/

2G --
-.....32 o/, • 

--· ｾ＠ - -" . ,.._, ... 
20 ,2 ＭＭｾ＠ ;•-0 --4001. ' ,..SOL IDOS 

ＡＱＱＫＭＭＭｾＭＭｾＭＭｾＭＭｾＭＭｲＭＭＭｲＭＭＭｲＭＭＭｲＭＭＭｲＭＭＭｲＭｾｲＭｾｾｾｾｾｾ＠

100 120 140 160 110 200 220 240 260 210 300 320 340 310 380 
MASSA ATRAVESSADA NO MOINHO (1/h) 

FIGURA ! - EFEITO DA % OE SÓL...IOOS NA ALiiiiENTAÇiO DA 
CICLOl!IAGEM E DO DIÃMETRO DO VORTEX NA 
EFICIENCIA E CARGA CIRCULANTE DO CIRCUITO 
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REVERSO COM PRÉ REVERSO 

PRÉ -CLASSIFICAÇÃO PRÉ COM CIRCUITO ABERTO 

ATUAL COM CLASSIFICAÇÃO DO OVER DUPLA CLASSIFICAÇÃO NA REMOAGEM 

FIGURA 4 -ALTERNATIVAS DE CIRCUITOS ESTUDADOS 



%DE MATERIAL ENTRE 
lOO e 400 MESH NO 

69 1 PRODUTO DE MOAGEM 

68 

67 

66 

6!1 

64 

63 

62 

61 

X 138(1!1,9) 

X 13C(1!1,9) 
X 

13A(17,4) 

2!1(1!1,3)8 

26(1!1,3)8 

X 
13(17,3) 

2C(23) 
• 17(26) • 2A(23) 

1::1 e28(23) 24(17,6) X 
8 1!5(22,7) 

23(19,9) 
El • 

2F(28) 

2H(32) 
2Et.32). 

ＵＰｾＱＴＨＲＶＬＶＩ＠
10(19,1) 

X • 
X 

2G(3!1) 

ＵＹｾ＠ •2(40) 
•0(40) 

• 20(40) 

500 

o 

X 
12A(17,3 

1( 23) 12(1!1,!11 
• X X 

11(14,!1) 

16(40) 

11 
27(30,3) 

ＵＸＫＭＭｲｾｾｾｾＭＭＭＭＭｾＭｲＭＭｾｾｾＭＭｾｾＭＭｲＭｾｾＭＭｾｾＭＭｾ＠
150 J90 230 270 

L E GENOA 

• CIRCUITO ATUAL 
X PRÉ-CLASSIFICAÇÃO 
o REVERSO 

llJ REVERSO COM PRÉ 

310 350 390 430 4 70 510 
MASSA ATRAVESSADA NO MOINHO ＨｉＯｾ＠ l 

& DUPLA CLASSIFICAÇÃO NA REMOAGEM 
• CIRCUITO ATUAL COM CLASSIFICAÇÃO DO OVER 
13A - N2 DA SIMULAÇÃO 

(17,4 l- 0/o DE SÓLIDOS NO OVER 

FIGURA 5- RESUMO DA PERFO .. MANCE DE CIRCUITOS 

AlTERNATIVOS 


