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RESUMO

O alto desgaste dos revestimentos de hidrociclones utilizados na classificação de
partículas em descargas de moinhos é um ponto crítico para a operação de uma
instalação de beneficiamento de minérios.
Através do desenvolvimento de uma nova fonna de ciclone buscou-se minimizar este
desgaste, aumentando assim a vida útil dos revestimentos e, consequentemente, o
número de horas em operação da planta, sem redução na perfonnance de separação.
Este trabalho apresenta os parâmetros utilizados na elaboração deste novo desenho de
ciclone, bem como alguns resultados de trabalhos práticos de campo, comparados
com outras formas de ciclones convencionais comercialmente disponíveis.
Palavras-chaves: hidrociclone, nova forma, desenvolvimento.

(I) Trabalho a ser apresentado no XVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia
Extrativa - I Seminário de Química de Colóides Aplicada à Tecnologia Mineral, Águas de São
Pedro, SP, de 23 a 26 de agosto de 1998.
(2) Gerente de Vendas de Hidrociclones da Warman International Ltd.
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INT~ODUÇÃO

Um ciclone tipicamente utilizado em circuitos fechados de moàgem na indústria de
ouro na Austrália é o de 250 mm de diâmetro, com concentração de sólidos na
alimentação de 65% em peso e tamanho máximo de partícula entre 12 a 15 mm. A
meta é obter um overflow em tomo de 45% de sólidos em peso e um ?80 na faixa de
75 a 100 lffil. Nestas condições, a taxa de desgaste dos revestimentos dos ciclones
pode ser excessiva, particularmente, da câmara de alimentação (entrada), com
substituição a cada 3 ou 4 semanas não sendo incomum. Todos os usuários buscam
melhorar esta situação.
As soluções, em termos de matena1s, têm incluído espessas borrachas, cerâmicas,
componentes em cerâmica/poliuretano e metais duros. Todas estas "soluções" têm
criado mais problemas que beneficias, em virtude dos preços e alterações na
geometria dos ciclones.
O propósito deste trabalho é esboçar o desenvolvimento de uma nova forma de
ciclone e apresentar os resultados dos recentes testes em campo.
OBJETIVO
Aumento da vida útil do revestimento através de modificações no desenho, sem
redução na performance de separação.

INVESTIGANDO A SITUAÇÃO
Os ciclones disponíveis comercialmente geralmente apresentam
mostrados na figura I.
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Figura I. Desenhos de ciclones disponíveis comercialmente.
136

Os ciclont:s wm entrada involuta de 75° têm sido um desenho padr;io desde o início
dos anos 50. A maior porção da involuta é passiva, isto é, isolada du corpo do ciclone .
A polpa enn·a no ciclone sobre um pequeno arco de n·ansferência de aproximadamente
75°, pemútindo pouca oportunidade para um alinhamento paralelo wm a massa já em
rotação. Exames no desgaste dos revestimentos da involuta de 75 " mo stram o mesmo
modelo de desgaste localizado apresentado no, algumas vezes, critH.:ado ciclone de
enn·ada tangencial.
Um desenho altemativo é o ciclone com entrada involuta de 180° A maior porção da
voluta é ativa, isto é. faz pa11e do corpo do ciclone e alinha mar s razoavelmente a
alimentação nova paralelamente a massa já em rotação. Intuitivamente, o arco de
transferência muito mais longo também suavizaria o efeito da alimentação nova
dirigindo-se da entrada para dentro do cilindro. Poucos exemplos operam na Ausn·ália
em aplicações com pm1ículas mais grossas, no entanto, os ciclones com involuta de
180" utilizados em Posseidon Bow River Diamond Mine aprest:ntaram desgaste na
conexão imediatamente adjacente a cada lado da involuta, similar aos modelos de
desgaste dos ciclones alimentados tangencialmente em Argyle Diamond (David.
1996).
Fonnas de desgaste
convencionais.

similares

sugerem

deficiências

similan.:s

nos
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IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS
A turbulência e a abrasividade de partículas grossas são consideradas como os
mecanismos primários de desgaste. O efeito de cada um destes fatores é facilmente
identificado nos ciclones convencionais.
A nrrbulência iniciada no canto vivo de 90° da interseção entre o orili~o:io de entrada e
o cilindro do ciclone resulta em signifi cantes co11es na pa11e inferim ir entrada.
Já a abrasividade de partículas grossas mostra-se como um estreito e bem definido
espiral. de sentido descendente, no corpo do ciclone, freqüentemcntc descrito como
.. gun-baiTeling" . Em nossa opinião, o canto de 90° muito próximo da interseção entre
a enn·ada e a parede extema do cilindro concenn·a as panículas grossas. que então se
dirigem an·avés do corpo do cilindro em uma fila simples

ENCONTRANDO AS SOLUÇÕES
Trabalhos no desenvolvimento dos ciclones em Argyle Diamond mostram claramente
o caminho para eliminar a turbulência na enn·ada. Deve-se ehminar u ~.:anto vivo de
90°. Esta aproximação foi adotada levando-se em conta também u problema da
abrasividade de panículas grossas. Resumindo o novo desenho. u cidone tomou-se
simplesmente sem cantos vivos. sem bordas e sem pa11es achatadas
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Anos de sólida experiência em modelamento para desenhos de bombas de polpa
provaram-se muito valiosos e o de~enho final também inclui muitas relações
geomén·icas conhecidas para suavizar o fluxo de polpa an·avés da voluta da bomba. A
fonna distinta da nova câmara de alimentação do ciclone é uma curvatura
tridimensional ao longo do caminho de enn·ada. Ou, mais simplesmente, a fom1a
~
CAVEX.

CONSTRUINDO O PRODUTO FISICAMENTE
Um pequeno ciclone de I 00 mm, manufaturado em poliuretano, foi testado
satisfatmiamente no JKTech com um fator de eficiência a aproximadamente 30%
maior que num ciclone padrão.
Encorajados pelo resultado do modelamento, iniciamos n·abalhos com um ciclone de
250 mm, com revestimento de bonacha natural substituível. Dados elen·ônicos
oriundos de sólidos modelos de controle de manufatura de moldes asseguraram
precisão na colocação e reprodução da fonna CA VEX.

RESULTADOS DE CAMPO -VIDA ÚTIL DOS REVESTIMENTOS
Os resultados a seguir comparam a vida útil do ciclone Warman CAVEX de 250 mm
(250CVX I O) a ciclones convencionais de mesmo diâmetro.
Mina

Operação

Desempenho

Kanowna Belle
Bronzewing
Perilya

SAG/Ball
SAG/Ball
SAG/Ball

330% aumento sobre Wannan modelo IOCE 10
280% aumento sobre Krebs modelo DSFIOLBB
300% aumento sobre Warman modelo I OCE I O

Os revestimentos da câmara de alimentação do CA VEX desgastam muito igualmente.
Os significantes canais de desgaste que se desenvolvem nos ciclones convencionais
são vÍitualmente eliminados no desenho CA VEX.

RESULTADOS DE CAMPO- PERFORMANCE
Kanowna Belle, Austrália
A Warman contratou o JKTech para desenvolver e superviSIOnar um programa de
amostragem de campo para comparar a perfmmance metalúrgica do CA VEX com o
ciclone convencional da Wannan. A amosn·agem foi completada em Abril de 97 e o
JKTech finalizou o relatório completo em maio.
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Em todos os casos, o f01mato da curva de eficiência melhorou significativamente
usando os parâmetros a e p do modelo de ciclonagem no JKSimMet. O parâmetro P é
irmoduzido muitas vezes para admitir aquilo que é chamado de "Efeito Anzol". Este é
um fenômeno mais freqüentemente visto em descargas de underflow com altas
densidades, onde frações de granulometria pouco menor que o tamanho d50c são
classificadas muito eficientemente para o overflow. Assim as curvas de eficiência não
podem ser confeccionadas somente com o parâmetro a .
Como parâmetros fixos podem agora ser usados para a comparação das eficiências, a
inclinação da curva de eficiência próximo ao d50c foi calculada para cada combinação
fixa de a e p. Estas inclinações são agora uma legítima comparação entre eficiências
para cada tipo de ciclone. Em todas as pesquisas, a eficiência de separação do ciclone
CA VEX é superior ao ciclone convencional. A densidade de alimentação esteve em
tomo de 65 a 67% de sólidos em peso.

Warman JOCEJO
tjic1êncta no d50c

0,830
0,757
0,783
0,838

250CVXJO
0,856
0,851
0,831
0,959

D(f"erença
3,13%
12,42%
6,13%
14,44%

Campbell Mine, Canadá
Os dados a seguir são oriundos de relatório do usuário final. A densidade de sólidos
em peso esteve enu·e 54 e 59%.

Technequip DJOLH
Ejiciêncw no d50c

250CVXJO

0,714
0,656
0,772

1,002
0,741
0,987

Dif"erença
40,30%
12,95%
27,82%

Em média, o d50c foi reduzido aproximadamente 15% no ciclone CA VEX. Isto
oferecerá op01tunidades para alcançar perf01mances equivalentes com modelos
maiores e portanto maiores fluxos de polpa.

SUMÁRIO
•

A forma CA YEX é uma alternativa para os ciclones convencionais.

•

Os canais característicos de desgaste nos revestimentos dos ciclones convencionais
não aparecem ao longo da vida operacional do CA YEX.
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•

A perfonnance de separação é melhorada dentro da faixa operacional testada.

O objetivo inicial, aumento da vida útil dos revestimentos sem redução na
performance de separação, foi alcançado com o desenho do ciclone Wannan CA VEX .
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THE EFFECT OF A NEW CYCLONE SHAPE ON WEARLIFE AND
SEPARA TION PERFORMANCE

ABSTRACT
Brian Rogers

The high wear rate of cyclone liners used in particle size classification from mill
discharges is a criticai factor to operate a mineral treatment installation.
By the development of a new cyclone shape we aimed to minimize the wearing, so
increasing the wearlife of liners and therefore, the number of hours for plant
operation, with no reduction in separation performance.
This technical work shows the pararneters that have been used to elaborate this new
cyclone shape such as some field triai results , compared to other conventional
cyclones commercially available.
Key-words : hydrocyclone, new shape, development.
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