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o modelo matemático aplicado à simulação da operação de 
moagem é de natureza fenomenológica e deduzido a partir de 
considerações de balanço populacional. Constrói-se o model.o com 
duas informações básicas: as caracter1sticas da cinética de 
quebra das part1culas de minério e as condições de escoamento 
do fluxo através do moinho. A cinética de quebra compreende as 
velocidades com que cada intervalo granulométrico perde 
material devido à fraqmentação e as taxas com que cada 
intervalo recebe o produto da redução de tamánho de material 
proveniente dos intervalos superiores. O escoamento das 
part1culas ao longo do moinho é descrito pela função de tempo 
de residência. 

o trabalho verifica a aplicação do modelo 
experimentais, visando o projeto de circuitos da 
minérios. 

a dados 
moagem de 

OSB OF MATHENATICAL SIHOLATION IM ORB GRIHDIMG DESIGN 

Mathematical models applied to simulate ore grinding are 
phenomenological in nature and derive from population balance 
considerations. The model is constructed based on two types of 
information: the features of particle breakage kinetics and the 
flow pattern of particles through the mill. Breakage kinetics 
are described by the rates that each size fraction loses màss 
through comminutfon and the rates that each size fraction 
receives mass coming from upper sizes. The flow pattern of 
particles through the mill is a function of the residence time 
distribution. 

The application of mathematical modelling is studied using 
experimental data, aiming at the design . of industrial ore 
grinding circuits. 
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INTRODUÇlO 

A simulação de circuitos de moagem, utilizando-se modelos 

matemáticos, com vistas à execução de projetes industriais, é 

uma ferramenta muito poderosa de que deve lançar mão o 

erlgenheiro de processo. 

o método de Bond de dimensionamento de moinhos de bolas e 

barras ê de aplicação genérica, utilizando fatores de correção 

determinados empiricamente a partir da observação de 

resultados. Este método não permite calcular as distribuições 

granulomêtricas do produto e dos demais fluxos do circuito, as 

cargas circulantes e as porcentagens de sólidos dos fluxos de 

circuitos via úmida. 

Estas e outras caracteristicas, no entanto, são necessárias 

para a definiç!o quantitativa do circuito de moagem em sua 

plenitude. Espera-se que um simulador de maior qual.idade seja 

capaz de incorporar ta~s detalhes. 

A calibração do modelo matemático para um determinado tipo 

de minério exige a execuçao de ensaios de laboratório ejou em 

planta piloto para o levantamento das taxas de quebra e função 

de distribuição 

Há na literatura especializada referências dos modelos 

fenomenológicos, baseados seja somente em balanço populacional 

(CANMET), seja em considerações também de energia consumida 

(HERBST). o presente trabalho tratará apenas do modelo 

desenvolvido pelo CANMET. 

PUIIDAIIDTOS 'l'BC110LÕGIC08 

o modelo matemático utilizado para a descrição do 
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comportamento do moinho de bolas é de natureza fenomenolÓgica 

gerada a partir de considerações de balanço populacional. Dois 

tipos de informações são necessários na predição do desempenho: 

a cinética de quebra e o padrão de escoamento das particulas 

dentro .do moinho. A cinética é estudada quanto a dois aspectos 

f.undamentais: a taxa de desaparecimento de material em um certo 

intervalo granulomêtrico(S) e a taxa com que cada intervalo 

recebe o produto das frações granulomêtricas superiores(B). Em 

uma moagem por :batelada, todas as p~rticulas são sujeitas à 

ação de quebra durante o mesmo periodo de tempo. Já durante uma 

operação de moagem continua, nem todas as part1culas entrantes 

deixam o moinho ao mesmo tempo, havendo uma ampla distribuição 

do tempo de residência dentro do moinho. o conhecimento dessa 

variação ê consequentemente necessário na construção do modelo 

de simulação. 

A determinação das taxas de quebra e funções de 

distribuição ê executada tanto no laboratório em moinhos de 

batelada como no circuito continuo, conforme procedimentos a 

serem descritos sumariamente a seguir. 

Ensaios Bxperiaentais 

o principal propósito de executar ensaios de batelada em 

laboratório é o de obter estimativas do parâmetro B do circuito 

continuo industrial. As condições operacionais do ensaio de 

laboratório devem portanto aproximar-se o m6ximo possível das 

condições reinantes dentro do moinho industrial. 

o moinho de laboratório deverá ter um diâmetro minimo de 
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25cm. Por outro lado, a carqa de bolas deverá ser constitulda 

de números aproximadamente iquais de unidades de diâmetros de 

1/2" (12,7 mm), 3/4" (19,1mm) e 111 (25,4mm), sendo o 

preenchimento interno de 35t a 40t do volume interno do moinho. 

A velocidade de rotaçAo equivalerA a 70' da velocidade critica, 

calculada pela sequinte express!o. 

A 

Velocidade critica= 423/(D - d)o,s, rpm 

onde: 

D é o diâmetro interno do moinho, cm; 

4 ê o dilmetro m6dio de bolas, cm. 

(2 cm ê um valor t1pico). 

alimentaçAo dos ensaios deveria ser obtida 

preferencialmente da alimentaçAo do moinho industrial, a menos 

que outras situaçOes indiquem um ponto diferente de coleta de · 

amostra. Assim ê que, quando se trata de u~a tipoloqia mineral 

n!o testada em um circuito fechado continuo, n!o ê poss1vel ter 

essa amostra. Somente s!o poss1veis os ensaios em bancada. 

Quando se usa a descarqa de moinhos de barras ou minério 

britado para preparar a alimentação do teste, recomenda-se que 

a amostra seja preliminarmente moida no moinho de bancad·a 

durante um a dois minutos antes de considerá-la amostra final. 

Este procedimento permitirá que a amostra seja representativa 

da alimentação do moinho industrial, seja no que se refere a 

formato de partlculas, seja em relação a distribuição de 

resistências de partículas. Evidentemente há uma consideração a 

· ser feita em relação a carga circulante existente em circuitos 
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fechados. Em virtude da operação de classificação no 

hidrociclone 

moinho têm 

ou classificador, as partlculas que retornam ao 

um conteQdo mais elevado de minerais mais 

pesados,além de um maior lndice de dureza; esses fatOres serão 

inexistentes · caso n!o se tome a amostra de al~mentaç!o do 

moinho. Esse assunto ser6 retomado mais A frente no texto deste 

trabalho. 

Recomenda-se, quando posslvel, a preparação da 

alimentaão, dividindo-a em 3 ou 4 fraçOes qranulométricas. O 

"top-size" da primeira alimentação deve corr·esponder 

aproximadamente ao tamanho em que 90% da alimentação do moinho 

industrial é passante. O "top-size" da fraçâo mais fina deve 

corresponder, por seu lado, a um ou no mãximo dois intervalos 

qranulométricos acima do Qltimo intervalo de peneira usada na 

anâlise da alimentação do moinho industrial. 

Para cada ensaio, o material a ser moldo deve equivaler a 

um volume entre 80 a 100% do volume intersticial da 

bolas quando em r .epouso. o peso do material é 

carqa de 

c.alculado, 

multiplicando-se o volume determinado pela densidade aparente. 

o volume intersticial pode ser determinado, adicionando-se e 

medindo-se o volume de âqua dentro do moinho de laborat6rio em 

quantidade suficiente até que o nlvel atinja o topo das 

bolas. 

Para as determinações anallticas das 

qranulométricas, é necessário usar uma série de 

razão raiz quadrada de 2. 

distribuições 

peneiras com 
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Para estimativas parametros 8 e B, é 

importante que cada 

precisas dos 

intervalo receba uma quantidade 

significativa do material moido. Recomenda-se usar, no minimo, 

dois tempos de moagem. Para cada um dos tempos, a fração 

correspondente ao intervalo maior da distribuição deverá ser 

reduzida de cerca de 30 a sot. Uma vez estabelecido, através de 

tentativas, o valor do primeiro tempo de moagem, o segundo 

tempo poderá ser estimado através do valor do 8 1 , calculado 

pela expressão matemática mostrada abaixo. 

onde: 

Ml(tl) -massa contida no intervalo de topo, após tl 

minutos de moagem, g; 

Ml(O) - massa contida originalmente no intervalo 

granulométrico de topo, g. 

Como um exemplo, para uma redução de massa de 40 %, o 

segundo tempo poderá ser calculado por: 

t2 = -ln 0,60/51 , min. 

Para a amostragem no circuito industrial é necessário obter 

informações sobre as distribuições granulométricas da 

alimentação e descarga e taxa horária de sólidos passantes pelo 

moinho Com a utilização do programa FINDBS obtém-se a taxa 

absoluta de quebra (81 x W), onde W é a massa de minério 

contida no moinho. Já se demonstrou que o valor da taxa 

absoluta de quebra é insens1vel às condições operacionais do 

moinho, dentro dos intervalos normais de operação. 



Bqua9õea doa parlmetroa do modelo 

Os parâmetros B - função de distribuição de quebra são 

independentes do tamanho do moinho e do método operacional (a 

úmido ou a seco) podendo portanto ser determinados a partir de 

ensaios de bancada. Já os parâmetros S - taxa de quebra 

necessitam ser determinados a partir de . dados da planta 

industrial. 

Ambos os parâmetros são função do diâmetro ou tamanho de 

particula, podendo ser explicitados na forma de expressões 

matemáticas. 

As equações que se seguem podem ser usadas como ~xpressões 

funcionais da funçao de distribuição de quebra B. 

a .. • b1 * (1Jx . )b4 * (x.Jx . )<b2 +b5 * j) + <1 • b1) * (1Jx . )b4 * (x.Jx. )<bl +t>6 * j) [3) 
I.J J I J J I J 

onde bl, b2, b3, b4, b5 e b6 sao constantes paramétricas 

que são determinadas a partir de ensaios em laboratório. As 

variáveis representam, respectivamente, os tamanhos 

granulométricos originais e após fragmentados. A escolha .entre 

uma das três formas funcionais apresentadas (1, 2 ou 3) deve 

ser feita de modo tentativo, através de regressão por 

otimizaçâo nao:..linear, devendo o resultado final ser função do 

minério estudado. 
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Para a determinação da taxa de quebra, aconselha-se a 

análise das duas formas funcionais apresentadas ·a seguir com o 

objetivo de selecionar o melhor ajuste. 

si • (sl * (xi) 82 ) 1 (1 + s3 * (xi) 84 ) [4] 

ln si • ln(al+s2)*ln(xi)+a3*(ln xi) 2+a4*ln(xi) 3+... [5) 

onde &1, &2, &3, &4 ••• (mimlsculas) s!o as constantes a 

serem levantadas por otimizaç!o n!o-linear. 

IUI8UL'l'AD08 UPDDIBII'l'AI8. 

Moa9em 

Apresentam-se a seguir resultados experimentais obtidos em 

moagem em regime continuo de min6rio com o objetivo de 

determinaç!o das constantes paramétricas. r 'nicialmente, 

determinam-se as constantes da funç!o de distribuição e da taxa 

de quebra em circuito continuo aberto. 

A tabela I mostra os valores experimentais e simulados na 

fragmentaç!o em circuito continuo aberto. 

Os parâmetros 9btidos do ajuste foram os seguintes: 

b1 0,9893 X 10 -2 

b2 "' 0,7241 

b3 14,40 

81 = 0,2579 min-1 

•a 0,4660 min-1 

o veto r das taxas de quebra Si, obtidas para os diversos 

intervalos granulomttricos, é apresentado na tabela II. 



~~la I - Reaultadoa ezperiaentai• de fra~enta9lo 

PRODtn'O 
MALHA ALIMENTAçlO ------------------------------(aicrOaetro) MEDIDO SIMULA.DO 

------------------------------------------------·------------~-- 3330 + 2355 27,00 o,oo 0,00 
- 2355 + 1665 8,00 o,oo o,oo 
~ 1665 + 1178 8,00 0,00 0,01 - 1178 + 833 6,00 0,00 0,06 

833 + 589 6,00 0,00 0,17 
589 + 416 6,00 o,oo 0,44 
416 + 295 4,00 1,50 0,93 
295 + 208 5,00 1,50 1,73 
208 + 147 3,50 2,00 2,91 
147 + 104 3,50 5,00 4,45 
104 + 74 3,00 8,00 6,26 

74 + 52 3,00 6,00 8,12 
52 + 37 2,00 9,00 9,72 
37 + 26 2,00 12,00 10,72 
26 + 18,5 1,50 11,00 10,90 
18,5 + 13 2,00 10,00 10,21 
13 9,50 34,00 33,48 

---------------------------------------------------------------
Tabela II - vetor de taxa• 

qranuloa6trioo 

3330 + 2355 
2355 + 1665 
1665 + 1178 
1178 + 833 

833 + 589 
589 + 416 
416 + 295 
295 + 208 
208 + 147 
147 + 104 
104 + 74 

74 + 52 
52 + 37 
37 + 26 
26 + 18,5 
18,5 + 13 
13 

de quebra por intervalo 

0,443 
0,378 
0,322 
0.274 
0.234 
0.199 
0.170 
0.145 
0.123 
0.105 
0.089 
0.076 
0.065 
0.055 
0.047 
0.040 
o.ooo 
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ClassificaçlC> 

Visando posteriormente simular moagem em circuito 

fechado, executaram-àe ensaios em h~drociclones. o ajuste da 

ciclonagem foi feito, empregando-se o modelo de Plitt e o 

software HCONEX do CANNET. 

o hidrociclone utilizado apresentava as seguintes 

caracteristicas geométricas: 

diâmetro 7,62 cm 

altura 43,20 cm 

diâmetro equivalente do "inlet" 1,43 cm 

diâmetro do vortex 1,90 cm 

diâmetro do apex 1,25 cm 

A alimentação do ciclone foi feita a uma taxa de 1,6 t/h de 

s6lidos com polpa a 43 \ de s6lidos em peso. A pressão de 

alimentação foi ' contrólada em 10 psi (69 kPa). 

As distribuições granulomêtricas dos valores experimentais 

e ajustados através de balanço de massas são apresentados na 

tabela III. Por seu lado, a · figura 1 mostra o gráfico das 

distribuições granulométricas experimentais e ajustadas 

colocadas em conjunto. Os dados granulomêtricos experimentais 

foram ajustados preliminarmente com o programa BÀLAMASS. 

Na Tabela III-I apresentam-se os dados de distribuições 

granulométricas simuladas e ajustadas. 

Apresenta-se a seguir a comparação entre outras variáveis 

operacionais simuladas, além das distribuições granulométricas , 

e os valores experimentais. 
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Tabela III - Dadoa ajuatadoa do oiolone por balanqo de aaaaaa 

... ............ ... ..... .. ---.......... ........ .... .... .... ............. .................. .. ........ .. ....... --- ....... -.... ..... ...................... .. . -.. -- ............ .. ...... ----........... ......... -........ 
IMLIIA C•ler&oetroa) ALIIIE.TAÇJo 6L IIIUTAÇJo LIIIDEIFLOW UIIDEIFLOW OVEIPLOW OVEIPLOW 

IIEDIDA (I) A.IUIT. C I) IIEDIDO (I) A.IUST . (I) MEDIDO (I) AJUIT. (I) 
..... -........... -- .... ..................... -.. ----- ........ .............. ............... ....... ...................... ... ..... .......... .. ..... ..... ................ -..... .. ............... .. ....... .. .... .. .. .. ...... .. 

. 833 • 589 1,00 0,114 1,00 1,08 0,50 0,58 
589 • 416 0,50 0,75 1, 50 1,37 0,20 o,08 

. 416 +295 0,50 0,96 Z,DO 1,76 0,30 o,08 

- 295 +208 1,50 2,22 4, 50 4,12 0,50 0,15 

- 208 • 147 3,00 3,22 5,00 4,89 1,50 1,40 

- 147 • 104 4,50 4,16 6,00 5,81 4,00 3,83 

- 104 • 74 8,00 7,01 7,!)0 7,51 6,00 6,47 
74 • 52 11,00 10,36 11,00 11,33 9,00 9,31 

- 52 • 37 14,00 13,36 14,00 14,33 12,00 12,31 

- 37 • 26 14,00 15,28 14,00 13,33 18,00 17,39 
26 • 18,5 13,00 12,62 11,00 11,20 14,00 14,18 
18,5 • 13 11,00 9,96 8,00 8,54 11,00 11,50 
13 .. 9 6,00 6,64 6,00 5,67 8,00 7,69 
9 12,00 11,92 9,00 9,04 15,00 15,04 

.... --- ...... -............... -.. .. ...... .. ... .. ................................................ .. ................................. ... ..... .. ...... .. .... -.. -.. ..... ··-............. -......... ..... .. .. .. 

Tabela IV - Coaparaçlo entre valores siaulados e experimentais 

VARIAVEL 

l solides em peso da alim. 
Pressao da alimentaç&o 
Relação de s6lidos UF/alim. 
t s6lidos do UF em peso 
d5oc 
m 
"by pass" 

VALOR EXPERIM. 

44 (l) 
10,0 psi(69 kPa) 

0,52 
75 (t) 

133 um 
1,1 
38 (\) 

VALOR SIMULADO 

43 (\) 
9,5 psi(65,5 kPa) 

0,49 
70 (\) 

103 um 
2,0 
31 (\) 

-------------------------------------------~-------------------

SIKULAçlO DO CIRCUITO DB KOAGBK 

A partir dos dados experimentais obtidos em regime continuo 

com o moinpo trabalhando em circuito aberto e dos tratamentos 

matemáticos executados, conforme descrito anteriormente, foi 

feita a simulaçlo do circuito fechado continuo. compara-se, ao 

' final, os resultados simulados com os resultados obtidos 

·experimentalmente em circuito fechado. 

o circuito simulado ' constituido de um moinho de bolas com 

hidrociclone de classificaç&o, recebendo a descarga do moinho. 
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' A alimentação do moinho ê composta· da alimentação nova do 

circuito e do "underflow" do hidrociclone. 

os parAmetros de fraqmentaçlo obtidos no circuito aberto e 

os parAmetros levantados na simulaçlo do hidrociclone foram 

utilizados como dados de entrada para o modelo de simulação do 

circuito de moagem. 

A tabela v apresenta os dados experimentais! enquanto a 

tabela VI mostra os dados simulados referentes As distribuições 

dos diversos fluxos do circuito. 

Na figura 2 foram traçadas as curvas das distribuições 

granulomêtricas obtidas da tabela V - Valores experimentais, 

enquanto na figura 3 traçaram as curvas referentes As 

distriQuições da tabela VI - Valores simulados. 

Na tabela VI ê apresentado um stimârio das demais 

caracter1sticas do circuito, comparando-se os valores 

experimentais com os valores simulados. 

COMENTI.RIOS 

Os seguintes coment6rios po~.eJ11 1 ser enunciados, A luz dos 

resultados encontrados. 

A simulação de circuitos de moagem é altamente dependente 

da precisão dos parAmetros de fragmentação, através de 

ensaios corretamente planejad9s e executados. 

A determi,nação das constantes em ensaios de bancada 

propicia uma estimativa mais precisa sobretudo da função 

de distribuição de quebra, devido a uma maior varredura 

de tempos de moagem e a uma preparação sistem6tica mais 



Figura 1 • Circuito continuo fechado 
An. granul. • vai. experim. x simulados 
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597 

Tabela VI - coaparaqlo de valores siaulados versus valores 
experiaentais no oirouito fechado de aoaqea 

. VARIAVEL VALOR EXPERIM. VALOR SIMULADO 

t carga circulante 
dsoc 

100 t 
133 um 
1,1 
38 \ 
75 t 
75 t 

100 t 
103 um 

2,0 
31 \ 
78 t 
70 t 

m 
"by pass" 
- 44 um no overflow 
t s6lidos no underflow 

bem feita da qranulometria da alimentação. 

Embora o caso estudado não tenha revelado uma maior 

influência da variação da carga circulante nos 

resultados da simulação, ê importante coletar uma amostra 

representativa da alimentação do moinho. Quando o minério 

é constituido de minerais moles e duros, em um amplo 

espectro de valores de dureza, há uma grande 

probabilidade de as particulas mais pesadas e mais duras 

se concentrarem na carga de retorno ao moinho, 

aumentando-se por essa razão a carga circulante. A tomada 

de uma amostra de alimentação nova, por exemplo, pode 

levar a erros bastante significativos nos cálculos de 

simulação. Nestes casos, sUgere-se a tomada de amostras 

em circuito continuo com o objetivo da execução dos 

ensaios de laborat6rio. 



Tabela 111.1 - M~agem - C:ircuit~ fechad~ 

Veriflcacao da simulacao do ~iclone - Analise granulometrica 

Malha AllnL c:k:l. exper. Undelflow exper. Overflow exper. Undefflow stmuL Overflow llimul 
R.tld8 AcuiiL Retido Acum. Retido Acum. Relido Acaln. Relido Acum. 

221112.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 
1600.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 
1131.00 o.oo · 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 
800.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 

566.0.0 0.84 9Q.16 <l.O.O 1~o.o O. ()_O 1()_0.()_0 1.90 98.10 O. ()_O 1~0.0 
400.00 0.75 98.41 2.50 97.50 0.00 100.00 1.70 98.40 0.00 100.00 

mo.o 0.96 97.45 2.50 96.00 0.00 1oo.oo 2.17 94.23 0.00 1o:o.o.o 
20().00 2.22 96.23 5.00 9o.OO 1.00 98.00 4.97 89.26 0.06 98.96 
141.00 3.22 912.01 5.00 85.00 2.00 97.00 6.65 82.61 0.51 98.44 
100.00 4.86 87.15 5.00 80.00 4.00 93.00 8.24 74.37 2.19 97.26 
70.00 7.01 80.14 10.00 7Q.OO 6.00 47.00 9,34 65.03 5.17 92.08 

5(),0.0 1~36 69.78 1().()_0 eQ-0.0 11.()() 76.()() 1().98 54.07 12.08 80.()() 
35.00 13.36 56.42 15.00 45.00 13.50 62.50 11.91 42.16 16.00 64.00 
25.00 15.28 41.14 13.00 32.00 18.50 44.00 12.23 29.93 1a.oo 46.oo 
17.00 12.62 28.52 1.1.00 21.00 13.00 31.00 9.50 20.43 14.00 32.00 
13.00 9.96 16.56 6.00 15.00 8.50 22.50 7.25 13.18 9.18 22.82 
9.00 6.64 11.92 6.50 8.50 7.50 15.00 4.75 8.43 8.13 14.69 

·9.00 11.92 8.50 15.00 8.43 14.69 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

U1 
\D 
Q) 



Tabela V- M~a~_,m - ~lrcuit~ fechad~ 

Analis~ 9ranulometri~ - Dados ex~rimentais . 

....... Ali -.L Clrclúlo Undefftaw DeKa~Moinho Overflow Ala-t. Moinho 
Aetldll Acllm. Rtlddo Acll& Retido Acu& Retido Ac.IL Aedda Acua 

2363.00 28.00 72.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14..00 88.00 
1600.00 7.00 66.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 3.50 82.50 
1131.00 7.00' 5&00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 3.50 78.00 
800.00 5.00 53.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 2.50 78.60 
568.()() 5.()() .a()() 1.()() 99.()() 1.()() 98.()() ().~ 91l50 3.09 73.60 
400.00 5.00 43.00 1.60 -97.50 0.60 98.50 0.2.0 ae.30 3.25 70.25 28:).()() 4..0{) .~Cip 2..oo 95.50 0.60 88.00 0,30 9QOO 3.()() 87.25 200.00 5.00 34..00 4..60 91.00 1.50 98.50 0.50 98.60 4..75 82.50 141.00 3.50 30.50 5.00 88.00 3.00 93.50 1.60 97.00 4..25 5&25 
100.00 ·4..00 26.50 6.00 80.00 4..50 88.00 4..00 93.00 5.00 53.25 
70.00 4.00 22.60 7.00 73.00 8.00 81.00 6.00 87.00 5.50 47.75 
50.()() 4.50 1&.()() 11.()() 62.()() 11.()() 7o.()() Q.()() 78.()() 7.75 4().()() 
35.00 4.00 14.00 14.00 48.00 14.00 56.00 12.00 66.00 Q.OO 31.00 
25.00 i 50 1ó.50 14.00 34.00 14.00 42.00 1a.oo .a.oo 8.75 22.25 
17.00 3.50 7.00 11.00 23.00 13.00 29.00 25.00 23.00 7.'2!1 15.00 
9.00 3.40 3.50 14.00 9.00 17.00 12.00 aoo 15.00 8.70 6.30 -9.00 3.60 9.00 12.00 15.00 6.30 

1 ()().()() 1()().()() 1 ()().()() 1()().00 1 ()().()() 



Tabela VI - M~~m - ClrcuH~ fechad~ 
Analise granuiQmetrl~ - Dados simulados 

Malha Allment. Circuito URderflow 0..:.!11! Maúlho OverflOw AUment. Moinho 
Ratlclli Acum. Retida Acu& Retida AcUin, Ratlclli Aan. Radda AcuiR. 

2363.00 28.00 72.00 0.00 100.00 0.02 98.98 0.00 100.00 15.08 84.84 1800.00 7.00 86.00 Q.CM 98.96 0.02 99.96 0.00 100.00 3.78 81.18 1131.00 7.00· 58.00 0.18 99.78 0.08 99.88 0.00 100.00 3.85 n.32 800.00 5.00 53.00 0.52 98.28 0.24 98.84 0.00 100.00 2.93 74..38 
566.0:0 5.0:0 48.0:0 1.21 98.95 o. 56 a.t<lé ~·0:0 1"o;o.o;o 3.25 71.14 
400.00 5.00 43.00 2.38 96.68 . 1.(18 97.99 0.00 100.00 3.78 67.38 
283.00 4..00 39.00 4.03 91.68 1.87 96.12 0.02 98.98 4..02 63.34 
200.00 5.00 34.00 6.07 llli.68 2.92 93.20 0.21 •n 5.150 57.85 
141.00 3.150 30.150 7.91 Tf.$8 4..22 88.98 1.()6 98.72 5.54 52.31 
100.00 4.00 26.150 8.98 68.70 5.70 .83.28 2.89 96.83 8.30 48.00 
70.00 4.00 22.150 9.37 59.33 7.26 76.01 5.45 90.38 8.48 38.52 
150.0:0 4.150 18.0:0 9.31 SQ-()2 8.74 67.'Jil 8.24 82.14 8.72 32.79 
36.00 4.00 14..00 9.01 41.01 9.80 57.38 10.88 71.48 6.32 28.48 
25.00 3.150 10.150 a. 54 32.47 10.52 48.88 12.22 sá.ae 5.83 20.65 
17.00 3.150 7.00 7.88 24.59 10.49 36.37 12.74 48.52 5.53 15.12 
9.00 3.40 3.60 6.83 17.78 9.81 26.~ 12.40 34.12 4..99 10.14 

·9 3.60 17.78 28.56 34.1.2 10.14 

10:0·0:0 10.0,0:0 10:0·0:0 10:0.0:0 1()_0.0:0 
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Figura Z : - Circuito continuo fechado 
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Figura 3 - Circuito continuo fechado 
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