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US O DE PENEIRAS LINEARES NA CLASSIFICAÇÃO DE FINOS 

D. Mtnsonl, J.A. Thomas2, F.E.O. Rezende3 

A peneira ltnear fo1 desenvolvida em 1985 na ~frica do Sul pe
la DELKOR TECHNIK e ANGLD AMERICAN para eliminar materiais 
gross e tros cont1dos na alimentação de plantas de l1xiviação de 
ouro, tal como fibras de madeira, minerais mats resistentes a 
moagem e out r os. O sucesso alcançado nessa aplicação, com mais 
de 350 untdades ja operando em todo o mundo, vem a9ora se ex
pandindo a o utras areas do tratamento de minerios, tal como na 
classificação de finos. Este trabalho apresenta as caracterís
ticas da peneira linear, resultados de testes comparativos com 
penetras vi bratórtas e hidrociclones, e aplicaçÕes industriais 
correntes, em planta s de processamento de ouro, de m1nerais 
pesados e a possibilidade de aumentar a c a pacidade de moa9em 
com aum e nto na eficiencia de classificação. 

'' THE US E DF LINEAR S CREENS IN FINE S CLASSIFICATION" 

The ltnear screen wa s developed in South Afr i ca in 1985 b~ 

DELKOR TECHNIK a nd ANGLO AMERICAN with the purpose of 
elimtnating over s ize mater1al contain ed in the feed of gold 
leaching pl a nts, such as woodfibers, grit, etc. The success in 
thts appltcatton, reflected b~ more than 350 units alread~ in 
operation worldwide, 
mineral p roce sstng, 

is now being expanded into other areas of 
one being c la ssif ication of fine 
paper describes the linear screen and materiais. The present 

presents test results comparing its performance when compared 
against v ibrating screens and h~droc~clones. Some current 
industrial applicattons, such a s gold and heav~ minerais 
plants are also described and the possibilit~ of increastng 
mil! capacttj bj tmproving classificatton efficienc~ is shown. 
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INTROUUCÃD 

Pesquisa executada em 1985 conjuntamente ~ela ANGLO AHERICAN 
e DELKOR TECHNIK resultou no desenvolvimento da Peneira Linear, 
equipamento que é capaz de peneirar minérios com alla eficiência 
de separação em tamanhos entre 200 e 2000 micrometros. Essa 
peneira foi a~rovada inicialmente na remoção de fração grosseira 
de minérios moídos <"tramp oversize'') tendo poster1ormente 
encontrado apl1caçÕes em ~eneiramento fino. 

O nível de aceitação das Peneiras Lineares nas plantas de 
ouro que adotam o ~rocesso CIP "Carbon in Pul~·· é demonstrado 
pelas mais de 350 unidades que se encontram em operação em todo 
o mundo. ~ objetivo do ~resente tr~balhó discutir aspectos 
referentes ao proJeto de Peneiras Lineares e apr e sentar algumas 
aplicações práticas. 

DESENVOLVIMENTO DA PENEIRA LINEAR 

Dificuldades de Peneiramento em Plantas CIP 

A Anglo American sentiu a necessidade de eliminar partículas 
oversize" que consistiam em fibras de madeira e minério 

grosseiro da polpa a ser lixiviada. Nos primeiros trabalhos 
experimentais ver1f1cou-se ·que o sistema combinado de 
peneiramento i~stalado na planta Afrikander Leases - Vaal Reefs 
Gold Mine - estava removendo somente 53X do material ''oversize", 
sendo portanto muito ineficiente. A balança estava dando 
numerosos problemas na ~Janta, especialmente na coluna de carvão 
da Anglo Amer1can, onde se verificava uma queda de vazão e 
canalização da polpa, levando a maiores perdas de solúveis. A 
essa altura dos acrintecimentos a DELKOR TECHNIK <PTYI foi 
contactada para ajudar no desenvolvimento de uma mane1ra 
eficiente de se remover fibras de madeira. 

A Peneira Linear 

A figura 1 a~resenta um desenho em perspectiva da Peneira 
Linear então desenvolvida e que é até hoje o modelo padrão de 
peneira linear. A mesma consiste em uma tela ou tecido de 
monofilamento suportado por roletes, que é acionado por uma 
polia de cabeça acopiada a uma un1dade de ac1onamento de 
velocidade fixa. A polpa é descarregada na ca1xa de alimentação, 
e passa através de furos em uma placa óe distribuição até a 
correia móvel. O material "undersize'' drena através da correia 
por gravidade, sendo coletado em uma caixa embaixo da correia. 

O material "oversize" é descarregado da correia do lado da 
polia de acionamento com a auxílio de um "spra:J" de água. A 
correia retorna passando por um sistema de alinhamento 
automático e por um tensionador dinâmico, se apresentando 
novamente à polpa numa condição limpa e sem entupimentos. Essa 
ação assegura um peneiramento contínuo com auto limpeza. 
Escolhendo-se a malha adequada do tecido, o tamanho de corte da 
peneira pode ser ajustado às necessidades operacionais. 
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Testes preliminares em laboratório indicaram que uma tela de 
Peneira L1near poderia remover cerca de 95Y. do material 
"ovel'size", uma grande .melhoria em relac;:ão aos resultados 
anteriores com o sistema combinado anterior. Foi então 
construído um protótipo de peneira linear de 6 m2. 

O protótipo de peneira linear de 6m2 foi instalada para o 
tratamento de "overflow" de ciclones em janeiro de 1985. Cinco 
minutos após estar operando essa peneira já passou a tratar o 
fluxo total de polpa igual a 600 m3/h. 

A Figura 2 mostra que o conteúdo de fibras de madeira foi 
reduzido de uma média de 0,075 g/1 para 0,002 g/1 após um 
período de cinco semanas. Esse tempo foi necessário devido ao 
tempo de retenc;:io nos tanques e espessadores, que tiveram que 
ser limpos antes de se notar uma verdadeira remoc;:ão de fibras de 
madeira. Considerando-se uma eficiência de 53Y. para a peneira 
vibratória, a concentrac;:ão de fibras de madeira na polpa é 
considerada como 0,142 g/1. Portanto, o unidade protótipo deu 
uma eficiência na remo,ão de fibras de madeira igual a 98,6Y.. 

A alta eficiência da Peneira Linear permitiu que se 
desativasse todas as outras peneiras vibratór1as da planta, já 
que as mesmas se tornaram supérfluas. 
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Durante o período de teste, de 7 de Janelro a 28 de 
fevere1ro de 1985, a Pene1ra L1near ficou fora de l1nha por 10 
horas, dando então uma disponibilidade de 99Y.. Foram tratados 
durante esse período um total de 105.200 toneladas de sólidos e 
754.000 metros cúbicos de polpa. 

Dados operaciona1s: 

Tamanho da pene1ra 
Abertura da tela 
Densidade de polpa 
Vazão : 
Remoção de fibras : 
Motor de ac1onamento 
Água de lavagem : 
Vida média da tela : 
Custo da tela : 
Custo un1tár1o da tela 

6 m2 
400 m1crometros 
1,10 g/cm3 
600 m3/h ou 70.000 t/mês 
95-98Y. 
3 k w 
8 m3/h 
2.500 horas 
US$ 1.000,00 
US$ 0,004/t 

Características de Operação da Pene1ra L1near 

A ef1c1ência de remoção de mater1al 
cipalmente dos seguintes três pontos: 

overs1ze" resulta prin-

a) a alta área l1vre da tela de aberturas quadradas; 
b) o distribuidor que evita sobrecarga sobre a tela; 
c) o movimento lento da tela que evita agitação e realinha

mento do "oversize" 

Isto faz com que uma vez a partícula "oversize" tenha 
retida, a mesma tenha pouca chance de passar pela tela. 

Outros benefícios das Peneiras Lineares são: 

sido 

a) não há vibração, o que barateia as estruturas de suporte; 
b) reduzido nível de ruído; 
c) consumo de energia é cerca de 20Y. do consumo de peneiras 

v1bratórias; 
d) baixo custo de manutenção; 
e) unidade já é fornec1da com caixa de alimentação, tremonha 

de descarga e caixa de coleta de "undersize"; 
f) alta di~ponibilidade, superior a 97Y.; 
g) não ocorre entup1mento na tela móvel. 

A figura 3 apresenta as dimensões das Peneiras Lineares co
mercializadas pela DELKOR, que vão desde 1,5 m2 at~ 25 m2 por 
unidade. Já a Tabela I apresenta as vazões típicas que se pode 
alimentar às peneiras lineares. Testes indicaram que a capacida
de é uma função de: 

a) viscosidade da polpa; 
b) permeabilidade do tecido; e 
c) velocidade da polpa no ponto de impacto na tela. 
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I, 5m2 2875 2130 2000 1500 1400 950 
3m2 3675 2630 2100 2000 1900 1050 
6m2 5200 3405 2825 3000 2500 1325 
12m2 6000 4405 2825 4000 3500 1325 
20m2 7450 5470 2850 5000 4500 1400 
25m2 7400 6470 2750 5000 5500 1300 

Fig. 3 - D1mensõ~s d~ P~ne1ras Linedres 
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Tabela I - Capacidade de Pene1~as Line a~e s 

Y. Sol I (}OS NA ABERTURA OA CAPACIDADE Y. REMOCÃO 
ALIMENTAÇÃO <eesol TELA (Jd!!LL_ ( m3/h.m2) OE FIBRAS 

15 400 - 500 100- 120 95 
15 650 120-150 80 
53 650 ~5 80 

APLICACÃO PRINCIPAL: RETIRADA DAS PARTÍCULAS "OVERSIZE" NO PRO 
CESSO CIP 

O Processo CIP 

Após se lixivia~ o ou~o em solução contendo cianeto IF 1gu ~a 
4), a polpa passa por uma serle de tanques agitados onde o cia
neto de ouro é adso~vido em ca~vão at1vado. 

Coloca-se uma peneira entre os estigios (malha de 0,5 a 
0,8mm) em cada tanque de modo a assegura~ que as pa~tículas de 
carvão f1quem retidas nos tanques, enquanto que a polpa passa 
at~avés da penei~a até o tanque segu1nte. 

Todos 
overs1zeu 

por Ba1le':1 
tes em oito 
bela II. 

Tabela 

as plantas possuem uma certa quanti dade de material 
indeseJivel c ontida na polpa. Um levantamento feito 
11) dete r minou as quantidades de " oversize " existen 
mlnas sul -a fricanas, o que pode s er observado na Ta-

ove~s1ze " lac1ma de 0,6mm) em 
min as de ou~o. 

ITEM MÉDIA MÁXIMO MÍNIMO 

X - 75}lm na ai 1menta - 77 87 6'1 
ção da planta 

M1nerais + 0,6mm na 213 516 53 
alimentação ( g / t) 

Fibras de madeira na 180 252 79 
alimentação ( g/t ) 

Total de " overs1ze " na 393 
alimentação ( 9 /t ) 
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Efe1to de Plásttcos , Mater1a1 s Orgântcos e Fibras de Madeira. 

o mater1al "over s tze" contido em plantas CIP nabel a II> 
pode entuptr as peneiras lnterestágto, provocando o derramamento 
de polpa e carvão attvado por sobre as peneiras. Assim temos o 
achatamento da cur v a de atividade de carvão, com o que a 
efictencia de carregam e nto de carvão é reduzida. Esse efeito foi 
mostrado por Batl e ~ <2> sendo r e produzido na Figura 5. O 
overstze cont1d o nas colunas de dessor~ão reduz o volume 

dtsponível para o c arvão carregado e restr1nge a vazão de 
solução. Isso leva a uma dessorção mats branda do carvão e o 
ouro restdual carregado no carvão, ao voltar ao circuito de 
adsorção, provoca uma redução na eficiencia de adsorção e, 
consequentemente, uma perda de ouro dtssolvido para o rejeito. 

O mecantsmo de adsor~5o de ouro em materia1s orgânicos tal 
como fibras de madeira atnda é aberto a discussão, porém segundo 
Laxen (J) ocorrerta alguma adsorção no processo de lixiviação em 
plantas que tratam mtnérto de alto teor. Um processo eficiente 
de pré-peneiramento m1nimizaria essas perdas de ouro, tanto em 
circuttos CIP como em processos convencionais. 

Materiais orgântcos e f1bras de made~ra, uma vez incinerados 
nos forno s de regeneração, podem passar para os tanques CIP, 
adsorver ouro e segutr para o rejeito. Isso vai depender da 
eficiencia das penetras de finos de carvão, que podem reter 
fibras de ma de1ra queimadas junto com o carvão ativado fino. 

Efe1to de Minerai~~ Gro ss eiros ("oversize,) 

O matertal "over s 1ze" pode sedimentar nos tanques de lixi
vtação. I s so redu z o tempo de retenção da polpa e eventualmente 
pode causar paradas p a ra se poder lavar os tanques. 

No proces so l: IP, u material ''overs1ze'' s egue o carv~o, forma 
stlicatos no contato com hidróxido de sódio e então pode 
s 1nter1zar nas paredes dos fornos de regeneração de carvão. Isso 
reduz a transferencia de calor, levando ~ uma regeneração de 
carvão menos eftctent e e consequentemente uma menor atividade do 
carvão na ad s orção d e ouro. 

Junto com outro s materiais "oversize", o material mineral 
grosseiro irá acumulàr no circuito de carbono até se atingir um 
nível estável. Usando um modelo matemát1co simp)Ístico, 
apresentado na F1gura 6, acredita-se que 16X do balanço de 
carvão deva ser constttuído de mater1al estranho; um fato que 
foi observado por Laxen e Brown (4) na planta RM3 da Rand Mines. 

O efe1to negat1vo da presença de minerais grosseiros no 
Clrcuito de carvão é dtficil de quantificar. Entretanto usando
se um modelo de computador desenvolvido por Johns (5) chega-se a 
um número tndtcattvo referente a uma planta de 150.000 t/mês, 
onde as perdas de solúveis sobem de 0,138 g/t para 0,154 g/t de 
solução quando se tem presente 14X de minerais grosseiros no 
circuito de carvão at1vado, uma perda de 3600 gramas por mês. 
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POLPA LIXIVIADA 

(DENSIDADE- 1450 kg/m3) 
FIBRAS MADEIRA-180g/t 
MINERAIS GROSSOS-213g/t 

FLUXO DE CARVÃO (20g/ I) 

TANQUE 
ADSORÇÃO 

N2 I 

POLPA LIXIVIADA 

(DENSIDADE- 1450 kgfm3) 

SITUAÇÃO EM ESTADO 
ESTÁVEL 
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FIBRAS MADEIRA : 540 g/t 1--------~ 

MINERAIS GROSSOS 4620g/t 

CARVÃO: 27397g/t 

TOTAL*'OVERSIZE'~ 32.557 ~t 

CONTAMINAÇÃO DE OVERSIZE EM CIRCUITOS DE CARVÃO 

SEM PENEIRA VIBRATÓRIA PENEIRA LINEAR 

Fig. 

PENEIR_AMENTO 50% REMOÇÃO 95% REMOÇÃO 
(%) (%) (%) 

CARVÃO 84,1 91,4 99,1 
MINERAIS GROSSOS 14,2 7,7 0,8 
FIBRAS DE MADEIRA 1,7 0,7 0,1 

TOTAL 100 100 100 

6 - Modelo ·de fluxo de materiais "oversize" no circuito 
carvão 

de 
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Efetto de Outro~ Hateriai~ Gro~seiros 

Cinzas carbonadas contidas em are1as retomadas de barragens 
de rejeito constituem um duplo problema. Se esse material for 
moído é provável que o mesmo passe dir e to pelas seçÕes de 
lixiviação e de adsorção até o reJeito, ~endo que algum material 
poderá ser retido na peneira de segurança de carvão ftno. S e o 
matertal for grosso ele será rettdo na s peneiras ex1stente para 
grossos antes da adsorção. Em ambos os c a s o s essas ctnzas trã o 
carregar ouro durante a ltx1v1ação até at1ng1r concentraçÕes de 
80 g/t ou mais e então serão perdida s , ou então tem que ser 
tratadas como um subproduto. Problemas desse t1po foram 
observados nas plantas RH3 e Simmergo. 

Similarmente, as cinzas carbonadas carregadas em um circuito 
convencional de filtragem são perdida s no rejeito com a torta do 
filtro. 

A remoção dessas cinzas antes da lixiviação pode stgnificar 
uma grande economia em termos de receitas anteriormente 
perdidas. Uma Peneira Linear instalada nessa apltc~ção reduziu 
significativamente as perdas de ouro no rejetto, Justift ca nd o o 
investimento de capital inictal. 

OUTRAS APLICAÇÕES 

Remoção de Material Orgânico e Fibra~ no Tratamento de Rejeito 
Aurífero de Barragem 

O material contido em uma anttga barragem de reJetto é 
misturado com água e bombeado para uma planta de tratament o ond e 
uma Peneira Linear de 25 m2 remove o material orgântco e ftbra s 
de madeira indesejáveis, assim como minerais mais gross~iros . 

Essa unidade operou bem sob todas as cond1çÕes e sub s tttuiu 
oito peneiras vibratórias. Essa troca foi Justtficada pelo 
segu1nte: 

-menor custo operacional; 
menor potência e barulho; e 
melhora da atividade do carvão por ter menos materia1s o r

gânicos dissolvidos na polpa. 

Dados Operacionais: 

Tamanho da peneira 
Abertura da tela : 
Densidade de polpa 
Vazão : 
Remoção de cinzas : 

25 m2 
600 mtcrometros 
1,4 - 1, 5 g/ c m3 
1.400 m3 / h 
85 - 90)( 

Observação : A remoção de cinzas G inferior à 
obtida no caso da Afrikander Leases, devido à maior 
tela usada com esse material que tem maior dens1dade 

eficiência 
abertura de 
de polpa. 
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Recuperação de Carvão de Rejeito de Planta CIP 

Já possuindo duas Peneiras Lineares de 20 m2 e duas de 12m2 
para remoção de "oversize", a Planta RM3 da Rand Mines adquiriu 
mais duas Peneiras Lineares de 6 m2 para recuperar carvão do 
rejeito. Essas unidades substituíram seis peneiras vibratórias 
anteriormente utilizadas para essa finalidade. 

Fez-se um estudo sobre desgaste de tela nessa operação em 
RM3. Descobriu - s e que após 140 dias de operação (sendo tratados 
1.500.000 toneladas de material) os filamentos da tela tinham 
diminuído seu diâmetro a aproximadamente 50Y. devido a desgaste, 
sendo então substituídas. O custo mensal de tela, calculado em 
US$ 1.800, compara-se favoravelmente com o custo de telas das 
peneiras vibratórias, que chegava a US$ 5.200/mês. Não há dados 
de manutenção disponíveis, porém os operadores indicaram que o 
custo de manutenção além das telas também diminuiu com as 
Peneiras Lineares. 

Remoção 
Pesados 

de Minerais Grosseiros de Concentrados de Minerais 

No caso de operações onde se trata areia de praia para 
recuperar minerais pesados usando técnicas de separação 
gravimétrica, ocorre problemas em relação à ocorrência de 
quartzo grosso junto com o concentrado. Esse quartzo então segue 
JUnto com um dos minerais durante o processo de separação, que 
geralmente usa mesas vibratórias, separadores eletrostático s , 
separadores magnéticos de alta lntensidade, etc. A Figura 7 
mostra o caminho seguido por partículas de quartzo em uma 
operação de minerais pesados da África do Sul. 

Conforme pode ser observado, o quartzo segue a rota da 
mona21ta e ocupa 30Y. da capacidade de fluxo. Isso cria um 
gargalo na produção que resulta em limitação de capacidade de 
todo o sistema. 

Numa outra operação, o quartzo segue o fluxo da ilmenita. A 
remoção do quartzo resulta num aumento de teor de 49Y. para S! Y. 
T10 2.' antes de se mandar o concentrL>do para a fundição. 

Existem atualmente sete Peneiras Lineares de 3 m2 operando 
em plantas de are1a de pra1a e a1nda outras quatro un~dades de 
outros tamanhos sendo negociadas. Os tamanhos de corte v~r1am de 
500 micrometros até 150 micrometros. 

Classif1cacão em um Circuito de Moagem 

As peneiras são separadores de tamanho muito eficientes, 
porém o uso de pene1ras em c1rcuitos de moagem não vin~ou devido 
a problemas de entupimento e desgaste de telas. 

Esses problemas foram em grande parte superados com o 
ad0ento das Pen~1ras Lineares. A Peneira Linear é capaz de 
peneirar em tamanhos relati va mente grosseiros que podem ser 
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adequados para plantas de flotação de sulfetos . 

A utilização de Peneira Linea r quando comparada com 
hidrociclones apresenta uma série de vantagens : 

- a peneira linear separa por tamanho só com base no tamanho 
das partículas, de modo que se reduz a recirculação de 
partículas finas de m1nerais ma1s densos, que normalmente são 
sobremo idos; 

a sobremoagem, que é cara, tanto do ponto de vista de 
desperdício de energia, como devido aos efeitos prejudiciais que 
causa na eficiência de flotação (formação de lamas), é reduzida; 

- reduz- se a quantidade de metais preciosos retidos na carga 
circulante; 

- aumenta-se a capacidade de moagem; 

- melhora-se o controle sobre a granulometria para se obter 
uma maior eficiência de flotação. 

Durante os testes realizados em Vaal Reefs com uma Peneira 
Linear de 20 m2, de acordo com Mack1ntosh <6>, tomaram-se 
amostras da alimentação, "overflow" e "underflow" dos 
hidrociclones a cada 15 minutos por um período superior a 2 
horas, após o circuito ter se estabil1zado. Os resultados estão 
listados a seguir: 

ITEM 

Alimentação nova (t/h) 
Alimentação classif.(t/h) 
Capacidade unitár1a da 
peneira <tl<h.m2)) 
Carga circulante <X> 
d50 <)-lm) 
Imperfeição 
Eficiência de classlf.<X>: 

- em 74 }1m 
- em 300 }1m 
- em 500 pm 

Pen.Linear 
d e 500 )-lm 

30 
77 

3,85 
156,7 
405 
0,19 

70 
68 
60 

Hidrociclone 
de 420 mm 

18 
110 

511,1 
360 
0,30 

31,58 
23,40 
23,40 

A eficiência 
fórmula: 

de classificação é calculada usando a 

Eficiência de Classificação .E. •. ..J.J>-=-fl_ >< 1 0, 
F f(100-f> 

onde F vazão da alimentação em massa 
p vazão do produto em massa 
f X de " undersize " na alimentação 
p X de " undersize " ·no produto 

seguinte 

[ 1 J 



..,.--------..---...-- ...,.........-·.....,-- ----r·- ' . T • 

1000 t 1 h PLANTA DE -=--.::....::_~~ RECUPERAÇÃO 50 tI h 95% MINERAIS PESADOS = 
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Fig. 7 - Balan'o de massas típico de uma planta de minerais pesa
dos evidenciando a rota tomada pelo quartzo grosso. 
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A velocidade ót1ma pa~a a tela e de 0,80 m/s pa~a 

e 0,65 a 0,70 m/s para al1mentação alimentação 
conco~~ente. 

contraco~rente 

A vazão de água tem pouco efe1to na ef1c1ênc1a de 
classificação das f~açÕes mais g~osse1~as, po~ém notou-se que 
altas vazões p~eJudicam a class1f1cação das f~açÕes ma1s f1nas. 
Ac~edita-se que 1sso seJa devido a uma ce~ta ação de Jlgagem no 
caso das altas vazões de água, sendo que as pa~tículas f1nas são 
t~anspo~tadas pa~a o topo da camada de sólidos e as pa~tículas 

g~ossas são acumuladas no fundo da camada. 

Compa~ando-se as dist~ibuiçÕes g~anulométr1cas dos p~odutos 
classificados pelos do1s sistemas, nota-se que pa~a um mesmo 
tamanho máximo de 500 ~m <2,77Y. e 2,74Y. ~et1dos em 500 ~m no 
hid~ociclone e Pene1ra L1nea~, ~espectivamentel, o produto do 
ciclone contém 41Y. aba1xo de 45 ~m enquanto que o p~oduto da 
penei~a contém bem menos finos, apenas 2~Y. aba1xo de 45 ~m, 
evidenciando uma meno~ sob~emoagem. 

Hukki (71 desenvolveu um t~abalho extenso correlac1onando 
eficiência de classificação, ca~ga ci~culante e capacidade de 
moinho, sendo essa co~~elação ap~esentada na Figu~a 8. 

Em te~mos mais simples o fo~necimento de ene~g1a dent~o de 
um determinado mo1nho pode se~ cons1derado constante, sendo que 
o aumento de capacidade somente pode ser ating1do com uma 
~edução na relação área supe~fic1al/tonelada do p~oduto final. 
Essa redução em área supe~fic1al/tonelada é obtida at~avés de 
uma dist~ibuição g~anulomét~ica ma1s adequada <menos finos) e 
que só pode se~ consegu1da com uma classificação mais eficiente. 

A ~ela~ão de Hukki é baseada em tamanho 80Y. passante, o que 
co~~esponde no caso estudado a ce~ca de 300 ~m. Usando as cu~vas 
da Figu~a 8, as cargas c1~culantes e ef1c1ências correspondentes 

·a 300 ~m pode-se estima~ um aumento de capacidade do mo1nho ao 
se substitui~ hidrociclones po~ penei~as linea~es, igual a lBY.. 

APLICACÕES NO BRASIL 

Pene1~as Lineares 
M1ne~ação Mo~~o Velho 
de mater1al ove~size" 

são ut1lizadas no Bras1l nas plantas da 
em Minas Ge~ais e na Bahia, pa~a ~emoção 

Está-se investigando no momento a apl1cação de pene1~as 
lineares na class1f1cação de minério de fe~ro na preparação da 
al1mentação de sepa~ado~es magnéticos de alta 1ntens1dade na 
CVRD. Basicamente o mate~ial ma1s g~osso é tratado por j1gagem e 
o mate~ial fino é tratado nos separadores magnét1cos. 

Um estudo 
1ndicou que 

de viabilidade realizado pela Metais 
ser1a mu1to vantajoso substituir as 

Espec1ais 
peneiras 

v1b~atór1as existentes po~ penei~as linea~e~, Já que uma ma1o~ 
rF1ciênc1a na classificação aumenta~1a a p~odução de 
concentrado, a pa~ti~ da mesma alimentação. O mate~1al unde~size 
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que é arrastado com o produto grosso da peneira vibratória é 
tratado junto com o material grosso com muito menor eficiênc1a 
na operação de jigagem, enquanto que se essa parcela de material 
fino não fosse arrastada e fosse tratada nos separadores 
magnéticos de alta intensidade junto com o "undersize" do 
peneiramento a recuperação seria maior, resultando num aumento 
global de receita. 
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