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RESUMO
A quebra de uma partícula é o microprocesso mais elementar que governa a cominuição.
O entendimento e a descrição quantitativa adequada deste microprocesso elementar são
indispensáveis ao desenvolvimento de modelos mais acurados da cominuição, assim
como ao desenvolvimento de processos industriais energeticamente mais eficientes. A
análise detalhada da quebra de uma partícula mostra que esta pode ser subdividida em
três etapas, que são a deformação, a fratura e a fragmentação da partícula, formando uma
distribuição de fragmentos . Um aparelho, chamado célula de carga ultra-rápida, é
utilizado na investigação desses estágios da quebra de diversos materiais sob condições
de carregamento rápido, o qual é o modo predominante de carregamento em uma
variedade de equipamentos industriais. Os fundamentos teóricos das medidas realizadas
usando a célula de carga ultra-rápida são apresentados detalhadamente. O efeito de
algumas variáveis, como a granulometria e a energia de impacto, nas características de
quebra é investigado. Os resultados experimentais são efetivamente descritos usando
modelos matemáticos. Aplicações práticas das medidas com a célula de carga ultrarápida são apresentadas e princípios do seu uso no modelamento de moinhos tubulares
são analisados .
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INTRODUÇÃO
Cominuição é uma das operações unitúrias mais impm1antcs no processamento de
de cimento c também ocupa uma posição de destaque no
minérios, na ｬｾＱ｢ｲｩ｣｡￣ｯ＠
processamento de grãos c na indústria química . O cons umo de energia c de metal de
desgaste cm opcraçõcs dc britagcm c moagem na indústria é muito s ignificativo, resultado
das enormes tunclagcns processadas c da baixa clicil:ncia da maior parte dos cquip;:Hncntos.
Assim, até metade da energia utilizada cm uma planta d..: b..:ncliciarncnto mineral é
consumida cm operações de cominuição c quase um terço da energia usada na fabricação de
cimento é consumida tanto na moagem das matérias primas como dos nódulos de cimento.
A cominuição pode scr descrita como o resultado de vúrios microproccssos
individuais que incluem a quebra da partícula, a classificação c o transporte do material no
equipamento. Em moinhos tubulares a energia é transferida do motor à carcaça c aos corpos
moedores, os quais são então responsúvcis pela transferência da energia às partículas. Esta
transferência de energia dos corpos moedores às partículas é o microprocesso fundamental
que ocorre em um moinho e pude ser estudado cm laboratório sob condições controladas.
Diferentes abordagens tem sido utilizadas cm estudos fundamentais da cominuição
ao longo deste século. Simplilicadamentc, estes estudos podem ser divididos entre aqueles
que buscam a descrição microscópica do processo, através da elucidação dos vários
micro processos da cominuição [ 1-4, ], e aqueles que buscam a descrição macroscópica da
cominuição através da aplic1ção de princípios da engenharia de processo [5-8, p. exemplo].
É possível afirmar que até o início da década de 70 a abordagem microscópica à
pesquisa cm cominuição era a mais comum. Entretanto, dificuldades no estabelecimento de
relações quantitativas entre a quebra de partícula c o processo industrial, além do elevado
tempo e custo requerido cm ensaios de quebra de partículas - normalmente realizados em
sofisticadas prensas hidráulicas - limitaram a aplicabilidade c assim, o interesse nessa
abordagem. A partir dessa época observou-se o crescimento do interesse na abordagem
macroscópica. O sucesso atingido pelo modelo do balanço populacional (MBP) na
descrição da evolução das estatísticas da população de partículas cm equipamentos de
cominuição f'cz com que este tipo de abordagem se tornasse quase que universalmente
aceita hoje. Alguns pesquisadores, entretanto, tem reconhecido algumas importantes
limitações dessa abordagem, como a dificuldade de descrever efeitos não-lineares c de
estabelcr uma relação com as variáveis operacionais e de projeto da cominuição. A
possibilidade aluai de aliar as duas abordagens, de modo a remediar as limitações do MBP,
além do desenvolvimento recente de um equipamento que pcm1itc medir importantes
propriedades fragmcntativas de partículas, tem levado a um ressurgimento do interesse na
abordagem microscópica.
No presente estudo, um aparelho recentemente desenvolvido - a célula de carga
ultra-rápida - é apresentado c analisado em detalhe. Este aparelho permite o estudo das
características de fratura c fragmentação de partículas individuais ou de leitos de
partículas. O fundamento teórico das medidas, o procedimento de calibragem e a
descrição quantitativa das propriedades medidas são descritos. Os aspectos gerais de um
modelo mccanístico que permite estabelecer a rclação entre as características de quebra
de partículas individuais c o desempenho de moinhos tubulares são também apresentados.
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2 A CÉLULA DE CARGA ULTRA-RÁPIDA (UFLC)
A célula de carga ultra-rápida (do inglês Ultrafast Load Cell - UFLC) foi
desenvolvida no Comminution Center da University of Utah e resultou da combinação da
barra dividida de pressão de Hopkinson (SHPB) e da máquina de ensaio Charpy, usada
em ensaios de impacto na metalurgia. Um diagrama esquemático da UFLC é apresentado
na Figura 1. Um experimento com a UFLC inicia com o posicionamento de uma
partícula - tipicamente de formato natural - no topo de uma barra metálica longa. De
uma altura conhecida e selecionada previamente, uma bola metálica é solta por gravidade
contra a parúcula. No instante em que a bola cruza o feixe de raios laser, o sistema de
aquisição de dados é acionado. O impacto da bola contra a parúcula produz deformação
e fratura da partícula e também causa a propagação de uma onda compressiva na barra
metálica. A passagem desta onda de compressão causa uma deformação muito pequena,
mas mensurável, nos sensores de deformação colocados diametralmente na barra
metálica. Essas deformações, já transformadas em microvoltagens no circuito ponte, são
então armazenadas em um osciloscópio digital de alta resolução para posterior análise.
Ao final do experimento, os fragmentos resultantes são coletados e adicionados àqueles
de outros ensaios para posterior análise granulométrica em peneiras de pequeno diâmetro.
A força exercida no topo da barra pode ser calculada a partir das lei de
proporcionalidade dos sensores de deformação e da lei de Hooke. Assumindo que não
ocorre dispersão da onda do ponto de contato até a estação de medida (sensores) e que as
deformações são predominantemente elásticas, então a força é dada pela equação
F, =A, Y,t:,
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Figura I Diagrama esquemático da célula de carga ultra-rápida (UFLC)
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onde A,, Y, e E, são a seção transversal, o modulo de elasticidade e a deformação
específica da barra, respectivamente. A deformação específica da barra, por sua vez, é
relacionada à resposta do circuito ponte pela equação

( ｾＩ＠

= GF, l, E,

(2)

onde Â., é a constante de proporcionalidade do circuito ponte, a qual depende da
configuração do próprio circuito, enquanto GF é a constante do sensor de deformação. O
procedimento de cálculo pode ser encontrado em outras publicações [9,10] . Substituindo
Equação (2) em (I) temos a expressão para o cálculo da força exercida sobre a barra
F,

= ｇｆＬｾ＠

A,Y,

(v..,)
'-':.

(3)

Desta forma, dadas as propriedades físicas e mecânicas da barra, assim como as
constantes de proporcionalidade do circuito ponte e as constantes dos sensores de
deformação, cada sinal de voltagem em função de tempo armazenado no osciloscópio
pode ser individualmente transformado em um gráfico de força em função de tempo.
A compressão que uma partícula posicionada no topo da barra sofre não é
determinada diretamente. Ela é calculada a partir do balanço do momento da bola em
queda livre assim como da deformação da barra, como é mostrado a seguir.
O movimento de uma barra durante o impacto pode ser determinado a partir da
equação de conservação de momento linear
dlub
,. dt 2

= -F. + m.,g

(4)

onde ub é a posição do centro de gravidade, mb é a massa da bola, Fb é a força exercida
pela partícula contra a bola e g é a aceleração da gravidade. Integrando a Equação (4)
sujeita às condições iniciais no instante de contato (t=O) dadas por
dub

F. =o

(5)

dub =v.+gt-I f'.(t)dt
-d

(6)

dr= v.

e

resulta em

m.,

I

J.'

o

onde V 0 é a velocidade da bola no instante de contato. Condições de queda livre
tipicamente predominam, de modo que a velocidade da bola é calculada por v. = (1gh) 112 ,
onde h é a distância inicial entre a parte inferior da bola e o topo da partícula. Isso foi
verificado através da medida do tempo que a bola requer para descer o último milímetro
antes de entrar em contato com a partícula [10] .
Assumindo a propagação de ondas em uma dimensão dentro da barra, as forças e
deformações do topo da barra são relacionadas por [ 11]

11 8

....._

(7)
onde C, é a velocidade de propagação da onda de defonnação na barra. Assumindo
continuidade das forças na superfície de contato (F, = Fb = F), subtraindo-se as Equações
(6) e (7) e integrando obtém-se

(8)
onde a = ub - u, .
A Equação (8) oferece uma expressão para a aproximação entre o centro de
gravidade da bola em queda e um ponto na barra distante do ponto de impacto. Desta
maneira , a corresponde à deformação total do sistema nas proximidades do ponto de
contato, resultando da compressão da partícula e das indentações locais da bola e da
barra. a, portanto, é calculada usando a velocidade inicial de impacto, a massa da bola e
os perfis de força e defonnação detenninados experimentalmente. A Equação (8) é
válida até a chegada das ondas retletidas de deformação nas estações de medida (local
onde os sensores de defonnação encontram-se posicionados) .

3 CALIBRAGEM DA UFLC
Três células de carga ultra-rápidas empregando barras de diferentes diâmetros (I O,
19 e 5 I mm) foram usadas neste trabalho. O uso de uma ou outra configuração depende
da granulometria e da resistência mecânica das partículas testadas.
A relação entre a força e a voltagem medida nos experimentos com a célula de
carga de 19 mm de diâmetro é determinada substituindo as constantes na Equação (3 ),
dando
Fr = 694x 10

1

(v""' J
｜ｾｮ＠

(9)

A configuração usada nesta UFLC também inclui um osciloscópio digital com
digitalizadores de 12 bits e uma freqüência de amostragem de 10 MHz. Este sistema
permitiu uma resolução de 100 ns em tempo e de até 0,2 N nas forças medidas.
A fim de verificar a precisão da UFLC no cálculo de forças (Equação 9) e
defonnações (Equação 8), resultados experimentais são comparados a previsões usando
um modelo teórico, o qual usa princípios da teoria de conta tos elásticos de Hertz [ 11).
Segundo esta teoria, a força de contato resultante do impacto de uma bola contra uma
superfície plana (no caso, a superfície da barra) é dada por
4 k Ｌ｟｢ｒｾＧＲ＠ k
F = __
3 k, + kb

a112

(lO)

onde Rb é o raio da bola, e k, e kb é a rigidez da barra e da bola, respectivamente, dados
por Y I (I - J1 2 ), em que J1 é a razão de Poisson.
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Figura 2 Perfis de força versus tempo medidos na UFLC resultantes do colisão de uma bola de aço de 19
mm contra a barra da UFLC a várias velocidades de impacto. As linhas sólidas representam o
modelo teórico.

O procedimento - chamado calibragem - consiste em armazenar a onda de
deformação resultante do impacto de uma bola de aço de características físicas e
mecânicas conhecidas, a partir de uma altura conhecida, diretamente contra a barra da
UFLC, na ausência de quaisquer partículas. Nessas condições, a variação da velocidade
com o tempo durante o impacto pode ser calculada através da solução iterativa das
Equações (lO) e (8).
Resultados de experimentos de calibragem são mostrados na Figura 2 para três
diferentes velocidades (ou alturas) de impacto. Observa-se que a correspondência é
ótima em todos os casos, a qual confirma que a UFLC permite uma representação precisa
da força exercida na face superior da barra, assim como demonstra que condições de
queda livre devem prevalecer no movimento da bola. Assim, demonstra-se que não é
necessário o uso de qualquer constante arbitrária nas Equações (8) e (9).
Uma análise mais detalhada da calibragem da UFLC pode ser encontrada em
outras publicações dos autores [9,10].
4 QUEBRA DE PARTÍCULAS INDIVIDUAIS NA UFLC

Embora permita tanto o estudo de quebra de partículas individuais quanto em
leitos, a principal importância da UFLC reside na determinação de propriedades de
fratura e fragmentação de partículas individuais. A fim de melhor ilustrar o tipo de
informação obtida com a UFLC, o resultado de um experimento que mostra os diversos
eventos que ocorrem durante a quebra de uma partícula é apresentado na Figura 3. Estes
incluem a deformação, a fratura da partícula, e a sua fragmentação formando uma
distribuição de fragmentos .

120

ＱＰｲＭｾＬ＠

2.4 mm Minério de cobre

80

g

..
ｾ＠

60
Quebra doo
fregmentoo

o

IL

20

300

600

900

1200

1500

Tempo (mlcrosegundos)

Figura 3 Resultados do impacto de uma partícula de minério de cobre por uma bola de aço de 28,3 g a
uma altura de 1,5 cm na UFLC.

4.1 A deformação e a fratura de partículas
Experimentos com a UFLC podem ser usados para obter alguns parâmetros
relevantes das características de deformação e fratura de materiais particulados, como a
rigidez, a energia de fratura e a resistência à tração.
A energia de fratura de uma partícula corresponde à energia armazenada na
partícula até o instante de ruptura e corresponde a área abaixo da curva de forças em
função das deformações,
f" FdD.
(11 )
E, = Jo.
onde L1 é a deformação da partícula e Ll,. é a deformação no instante de ruptura. Na
prática, a UFLC oferece uma expressão para a deformação total nas proximidades do
contato , substituindo a da Equação (8) por Ll em (II) temos uma expressão para a
energia requerida para quebrar uma partícula [I 0,12]
( 12)
onde r, corresponde ao instante da primeira fratura da partícula, como mostra a Figura 3.
A energia de fratura específica (mássica) é dada por Em = E I mr , enquanto a energia de
fratura específica (volumétrica) é dada por E, = Em p", onde p, é a densidade específica.
A resistência de uma partícula irregular não pode ser definida inequivocamente,
uma vez que o seu estado interno de tensões não é conhecido a priori. Uma expressão,
entretanto, derivada por Hiramatsu & Oka [13) oferece uma boa aproximação da
resistência à tração da partícula,

12 1

2,8F,

(13)

a P =-d2
TC P

onde F, é a força responsável pela fratura da partícula (Figura 3) e dP é a distância entre os
pontos de carregamento. Por conveniência, dP na Equação (13) é estimado como a média
geométrica das peneiras nas quais o material testado é retido e passante.
A rigidez ("stiffness") de uma partícula é determinada com base na teoria de contatos
de Hertz e é estimada por [ 10, 12]

k•

K,kb,
kb'

=K ' -

onde

.

K

'

' Jl/2
=(O 576_!_;_
3
'

d,. E,

(14)

kb.r é a rigidez da bola e da barra da UFLC. Uma vez que ambos são construídos em aço,
com módulo de elasticidade igual a aproximadamente 21 O GPa e razão de Poisson de
aproximadamente 0,3, então a rigidez do sistema bola/barra equivale a, aproximadamente,
230 GPa.
Se substituirmos a Equação (13) em (14), dado que E.,= E, I ＨｻＳｰ､［
ｾ Ｉ＠ -onde f3 é o

fator de forma de partícula- então

a.= K;'s(E.,f3p) J's

(15)

A Equação (15) mostra que as três medidas discutidas neste trabalho - a energia de
fratura de partícula, a resistência à tração e a rigidez- são diretamente relacionada s.
Toda vez que as características de fratura de partículas individuais são medidas em
uma amostra, observa-se uma grande variabilidade nos resultados . Essa variabilidade é
tipicamente decorrente da distribuição interna de defeitos nas partículas e deve ser descrita
estatisticamente. O procedimento normalmente usado consiste da ordenação dos resultados
experimentais em ordem ascendente, atribuindo os índices i = I, 2, ... , N a cada uma das
observações, onde N é o número total de partículas testadas. Para o caso da distribuição de
energias específicas de fratura, a probabilidade é dada por
(16)

P(E., ,;) = (i- 0,5) I N

Os pares resultantes [Em.;; P(Em.;)] são então ajustados a uma distribuição estatística
apropriada, a fim de permitir a extração de parâmetros relevantes dessa população, tais
como a média e a variância. A distribuição estatística que tem normalmente apresentado os
melhores resultados na descrição de resultados de testes com a UFLC é a log-normal [9,10],
a qual é dada por
P(E.,) =

21 [ I+ erf[ln EｾＲ｡ｩ＠

-lnE.,so )]
.

(17)

onde lnEm.so e ai representam a média (ou mediana) e a variância da distribuição,
respectivamente.
Distribuições de energia específica de fratura de alguns minerais são plotados em
eixos de probabilidade na Figura 4, onde o ajuste da distribuição log-normal é plotado como
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Figura 4 Distribuição de energia de fratura de diferentes minerais de granulometria 2,0-2,8 mm

uma linha reta. É evidente que a UFLC pode discriminar entre materiais e que os dados
podem ser descritos adequadamente pela distribuição log-nonnal. Além disso, dada a
equivalência entre a distribuição de energia específica de fratura e a probabilidade de
fratura, a Figura 4 pode também ser usada para prever a fração quebrada após um impacto a
um dado nível de energia. Resultados experimentais de resistência de partícula e rigidez
também tem sido efetivarnente descritos pela <listribuição log-nonnal, mas resultados são
omitidos por brevidade.
As características de fratura são significativamente influenciadas pelo tamanho de
partícula. A UFLC pode ser utilizada para estudar este efeito, pois dispõe de suficiente
resolução para permitir ensaios com partículas de granulometrias significativamente
variáveis dentro do intervalo de interesse para a conúnuição industrial, como mostra a
Figura 5. Os resultados mostram que ocorre um aumento significativo da energia específica
de fratura à medida que <linúnui o tamanho de partícula, particularmente abaixo de
aproximadamente 0,5 mm.
Um modelo, que assume que a fratura de partículas fmas é dominada pela iniciação
da fratura (critério do elo mais fraco de Weibull) e que a fratura de partículas grosseiras é o
resultado do crescimento sub-crfúco de defeitos e do acúmulo de dano, foi proposto
recentemente [lO] e é dado por
E...!!O =

E...-[1 + (d, .• l d,)•]

(18)

onde E• .-, dp.o e ｾ＠ são constantes do modelo, estimadas a partir dos valores médios de
energia específica de fratura E....so e tamanho de partícula dp pelo método dos mínimos
quadrados. E• .- representa a energia de fratura residual de partículas de tamanho grosseiro
e dp,o é um tamanho característico da micro estrutura do material [10]. Um sumário dos
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Figura 5 Variação da energia específica de fratura com o !amanho de partícula para vários materiais. As linhas
representam a Equação (I 8) para cada material.

parâmetros obtidos para alguns dos materiais estudados é mostrado na Tabela 1. Os valores
do parâmetro variam entre 0,9 e 2,7. O parâmetro E...- de minerais é tipicamente superior
àquele de rochas, indicando a maior tenacidade dos últimos. Além disso, o maior tamanho
característico de minerais comparados a rochas e minérios indica a microestrutura mais fina
dos últimos.
Resultados mostrados em outras publicações dos autores indicam que a rigidez é
aproximadamente independente da granulometria [10,12]. Isto se deve ao fato de que a
rigidez é uma propriedade do material e, portanto, é menos afetada pela estrutura. Também,
a sensibilidade das medidas com a UFLC com respeito a fatores como formato de partícula
e velocidade de impacto também foi estudada e resultados são dados em outro estudo [12].
4.2 A fragmentação de partículas individuais
Quando uma partícula é submetida a impacto na célula de carga ultra-rápida ela
deforma, e se a energia cinética da bola for maior que energia de fratura da partícula, a
fratura primária irá ocorrer, normalmente resultando em alguns fragmentos. Fratura
secundária ocorre quando os fragmentos permanecem no topo da barra, e a bola ainda
apresenta energia cinética suficiente para quebrá-los. Esse processo continua com a
ocorrência de eventos subsequentes até que toda a energia original é dissipada, ou até que
a força de reação da pilha de fragmentos seja igual à força exercida pela bola. Essa
descrição mostra como a fragmentação é primordialmente ditada pela energia de impacto
e pelas propriedades mecânicas do material.
O estabelecimento da relação entre a fragmentação e a energia de impacto para um
dado material é de fundamental importância para uma descrição quantitativa adequada da
quebra de partículas.
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Tabela I . Parâmetros do modelo do efeito do tamanho de partícula na energia de fratura para diversos
materiais
Material

Em.- (J/kg)

dp.o

(mm)

tP

Intervalo de tamanhos (mm)

Apatita

1,50

19,3

1,62

0,25-8,00

Galena

3,19

7,31

1,03

0,70-7,60

Gilsonita

5,50

7,03

1,60

1,18-10,0

Quartzo

43,4

3,48

1,61

0,25-4,75
0,35-10,0

Esfalerita

7,00

8,24

1,16

Magnetita

9,56

3,93

1,96

0,25-7,20

Basalto

9,59

100,

0,87

0,25-16,2

Minério de cobre I

96,1

1,17

1,26

0,25-15,8

Minério de cobre 2

170,9

1,37

1,41

0,50-12,5

47,3

1,08

2,30

0,25-15,0

114,2

0,490

2,05

0,35-5,60

Minério de ferro
Calcário
Mánnore

45,9

0,882

2,66

0,50-15,0

Taconito

235,9

0,803

1,42

0,35-6,00

Clínquer de cimento

46,4

6,68

1,09

0,25-12,5

A célula de carga ultra-rápida pode ser efetivamente usada no estudo da
fragmentação de partículas individuais sob carregamento rápido. Curvas de distribuição
de tamanhos resultantes da quebra de partículas individuais de granulometria estreita denominadas funções de quebra de partículas individuais - são mostradas na Figura 6
para apatita.
Várias tentativas tem sido feitas por diversos pesquisadores, pelo menos ao longo
dos últimos 40 anos, na descrição da distribuição de fragmentos resultante tanto da
quebra de partículas individuais como em grupos. Uma descrição teórica rigorosa da
fragmentação ainda não existe e somente modelos empíricos são usados [10,14].
Narayanan & Whiten [14] submeteram partículas a carregamento por impacto em um
aparelho similar à UFLC e observaram que nenhum dos modelos empíricos de
distribuição de tamanhos disponíveis era suficientemente flexível para permitir a
descrição adequada dos diferentes formatos de funções de quebra de partículas
individuais encontradas na prática. A uniformidade encontrada na Figura 6, entretanto,
lhes sugeriu que a translação das funções de quebra em direção a granulometrias mais
finas podia ser descrita pela variação de um parâmetro da curva. Um ponto na porção
linear da fração fina da curva de distribuição de fragmentos, o qual corresponde a uma
granulometria normalizada de 1110, foi usada como o tamanho apropriado para descrever
a variação das curvas. Este parâmetro, chamado t 10 , fornece a percentagem acumulada
passante em um décimo da granulometria da partícula original. Percentagens acumuladas
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Figura 6 Funções de quebra para panículas de apatita (2,0-2,8 mm) quebradas na célula de carga ultrarápida a diferentes energias específicas de impacto.

passantes em outros valores, como 1/2, 1/4, 1125 e 1n5 podem ser calculados
similarmente através de interpolação logarítmica das funções de quebra medidas. Os
valores de 110 são então unicamente relacionados aos diversos r.s. como mostra a Figura
7. A fim de permitir o estabelecimento de uma relação entre qualquer valor de t 10 e os
vários r.s. uma descrição matemática contínua toma-se necessária. Várias formas
funcionais foram propostas por diferentes autores [ 14-16] para descrever esta relação, sendo
que o método das funções beta incompletas é preferido neste trabalho, uma vez que
100.

ot
60

.I

. ..

.
ｾＭ

a

Ｎｾ＠

t.

VI

-<

40

__ It /

---=------= t,,

.

ｾ＠

10

20

30

.

40

t.o

.

50

"· I

60

I, o

Figura 7 Relação entre t 10 e t.s para .diferentes tamanhos de apatita. Dados são interpolados usando a
funções beta incompletas [16]. Círculos representam panículas-mãe no intervalo de 2,0 a 2,8
mm, quadrados 4,0-4,75 mm, e triângulos 5,6-8,0 mm.
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permite a descrição adequada dos diversos tipos de curvas encontradas com uma mesma
função e com o menor número de parâmetros.
Uma parte fundamental deste procedimento, denominado t 10 , consiste da previsão
do valor de t 10 resultante de impacto a um certo nível de energia. A variação do
parâmelro t 10 para várias granulometrias de apatita é apresentada na Figura 8a, que
moslra que, além de depender da energia de impacto, t 10 também é função da
granulomclria da alimentação. A uma dada energia específica de impacto, menores
valores de r10 e portanto menor fragmentação é produzida para partículas mais finas. Isto
é consistente com a noção de que a energia requerida para a fratura de materiais frágeis
aumenta com a redução do tamanho de partícula, discutida em detalhe em 4.1. Estas
observações diretamente contradizem conclusões de Narayanan & Whiten [17], que
acreditavam que t 10 era independente do tamanho de partícula da alimentação.
Observando que a tendência mostrada na Figura 8a poderia ser explicada pela
variação da resistência mecânica da partícula com a granulometria, é proposto que a
fragmentação não é somente conLrolada pela energia de impacto, mas também pela
energia requerida para a fratura primária da partícula. Assim, plotando o parâmelro 110
em função da razão entre a energia de impacto e energia média de fratura, dada por
E*= E.... I E.,_,0 , os dados adequadamente convergem em direção a única curva, como
moslra a Figura 8b. Um modelo simples que descreve a variação do parâmelro t 10 com esta
razão, a qual é denominada energia relativa de impacto, é dado por [18]
110

=1 _.(1-exp(-7]E*]
10
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(19)

onde

r10.- e

são

7]

constantes,

estimadas

a

partir de

resultados

experimentais.

r,o.- corresponde ao valor máximo de t 10, o qual representa o platô na relação entre a energia
relativa de impacto e t 10 . Este limite indica que a elevadas energias específicas de impacto
pequena fragmentação adicional ocorre com aumentos adicionais da energia de impacto. A
constante 7] reflete a susceptibilidade do material a eventos múltiplos de quebra e
corresponde ao gradiente da curva. E* essencialmente representa o quanto maior é a
energia fornecida em comparação à energia mínima (média) requerida para quebrar as
partículas.
Constantes da Equação ( 19) determinadas para uma variedade de materiais são
mostradas na Tabela 2. Estes também são plotados na Figura 9, a qual mostra que os
resultados para os 20 materiais estudados agrupam-se surpreenden•emente de acordo com o
tipo de microestrutura.
A fim de ilustrar a aplicação dos modelos, a distribuição granulométrica resultante
do impacto a 1788 J/kg de partículas de apatita de granulometria entre 1,0 e 1,18 mm é
calculada a seguir:
Substituindo o tamanho representativo das partículas da alimentação (dp =
ｾｬＮｏ
ｸ ｬＬＸｭ＠
1,09 mm) na Equação (18), usando as constantes da Tabela I para
apatita, temos Em.so = 160,2 J/kg. A energia relativa de impacto E* é então dada pela
razão ( 1788 J/kg)/( 160,2 J/kg) = I 1,2. Substituindo este valor na Equação ( 19), com as
constantes dadas na Tabela 2, então t 10 = 5,47 %, ou seja, 5,47% do produto da quebra
das partículas de apatita são menores que 0,109 mm. Os outros pontos no gráfico são
obtidos diretamentc a partir da Figura 7. Os pontos são então plotados e interpolados
usando splines. A distribuição de tamanhos resultante é mostrada na Figura 10.

=

Tabela 2. Parâmetros do modelo t 10 para diversos materiais
Material

= 50%)

Tf

Magnetita

47,1

0,0098

0,0091

Apatita

45,4

0,0115

0,0102

Quartzo

38,8

0,0176

0,0148
0,0150

Galena

44,5

0,0176

Calcário

54,5

0,0176

0,0194

Minério de cobre I

44,8

0,0263

0,0231

Minério de cobre 2

58,9

0,0204

0,0252

Basalto

52,0

0,0252

0,0265

Minério de titânio

51,0

0,0269

0,0275

Clínquer de cimento

69,2

0,0276

0,0404

Mármore

76,3

0,0792

0,1393

Minério de rerro

65,4

0,0932

0,1580
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A distribuição de tamanhos calculada pelo modelo é comparada na Figura 10
àquela medida em um ensaio com a UFLC. Observa-se que os resultados experimentais
encontram-se dentro do intervalo de confiança de 95% do modelo. Desta maneira
demonstra-se que o procedimento proposto neste trabalho pode ser efetivamente utilizado
na previsão da fragmentação resultante do impacto de partículas individuais.
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5 APLICAÇÕES
Medidas das características de fratura de partículas na UFLC podem ser usadas
para elucidar vários problemas importantes na indústria. Alguns deles incluem:
• Estabelecer uma linha base para comparação de processos de cominuição: a quebra de
partículas individuais é o método mais eficiente de redução de tamanhos, uma vez que
perdas devido a interação entre as partículas são inexistentes. Uma definição
realística da eficiência energética na cominuição pode ser estabelecida [ 10, 19].
• Caracterizar a moabilidade de diferentes materiais em um circuito de moagem:
medidas com a UFLC podem ser usadas como uma alternativa rápida e efetiva aos
ensaios tradicionais de moabilidade em batelada (Bond) para avaliar a resistência
relativa de diferentes materiais à cominuição por impacto [12].
• Caracterizar a competência do minério para uso como corpos moedores na moagem
autógena e semi-autógena.
• Avaliar o efeito do pré-tratamento na cominuição: a UFLC pode ser usada no estudo
do efeito do dano resultante do pré-condicionamento com explosivos [20], do prétratamento usando aquecimento convencional ou microondas [ 10,21], assim como
equipamentos de britagem e moagem que deixam dano residual nas partículas [10].
• Modelar e simular máquinas de cominuição, descrito em maior detalhe abaixo.
5 MODELAMENTO DA MOAGEM EM MOINHOS TUBULARES
Potencialmente, a principal aplicação das medidas com a UFLC é no modelamento
de moinhos tubulares, sem que seja necessária a realização de ensaios de moabilidade de
laboratório e na ausência de qualquer empiricismo. Esta metodologia, ilustrada na Figura
1O, considera que o processo de cominuição em moinhos tubulares pode ser descrito
através da combinação de medidas das características de quebra e de fragmentação das
partículas, determinadas usando a UFLC, e do espectro de energias de impacto, calculado
através da simulação do movimento dos corpos moedores dentro do moinho pelo método
dos elementos discretos (DEM) [22]. A Figura 10 mostra que a UFLC pode, inclusive,
fornecer importantes informações para as simulações com o DEM. A característica
essencial desta metodologia é a delineação das contribuições das características
cominutivas do material e do ambiente de moagem na descrição do processo.
Alguns dos benefícios potenciais desta metodologia incluem a possibilidade de
prever o desempenho de diferentes tipos de moinhos apenas usando pequenas amostras
como testemunhos de sondagem, prever o efeito da moagem de misturas de materiais
com distintas moabilidades, e até prever o desgaste por abrasão em função do tipo de
minério e das condições de moagem.
Esta metodologia tem o potencial de permitir, no futuro, o desenvolvimento de um
método de dimensionamento e otimização de moinhos sem qualquer empiricismo e que leve
em consideração as características fundamentais de fratura do material. As bases desta
metodologia foram lançadas recentemente [ 15] e vários aspectos desse método de
escalonamento requerem estudos adicionais até que o mesmo atinja sua maturidade.
Estudos encontram-se atualmente em andamento no Utah Comminution Center da
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University of Utah e no Laboratório de Tecnologia Mineral da COPPEJUFRJ que buscam
o desenvolvimento desta metodologia.
Uma importante parte do método é a previsão do espectro de energias de impacto, o
qual é calculado usando o método dos elementos discretos. Um resultado típico para um
moinho de bolas de laboratório é mostrado na Figura 12.

6 CONCLUSÕES
A célula de carga ultra-rápida (UFLC) é um aparelho preciso, rápido e de baixo
custo que pode ser usado para caracterizar o comportamento mecânico de materiais
frágeis em estado particulado sujeitos à fratura por impacto. Ela pode discriminar entre
materiais e, consequentemente, pode facilmente classificar materiais com respeito à sua
resistência à cominuição. A UFLC tem permitido analisar alguns aspectos importantes
da quebra de partículas individuais, cujo estudo era, no passado, somente possível com o
uso de sofisticadas prensas hidráulicas. Estas, inclusive, sofrem de limitações, pois
normalmente operam a taxas de carregamento inferiores àquelas encontradas na maior
parte dos equipamentos de cominuição.
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Figura II Esquema geral da metodologia de modelamento de moinhos tubulares usando medidas em
microescala. Linhas pontilhadas indicam possibilidades futuras .
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A UFLC permite uma distinção clara entre o estágio primano e os estágios
subsequentes da cominuição de partículas. É o comportamento da partícula durante o
primeiro estágio que governa a probabilidade de fratura, enquanto o segundo estágio
determina a distribuição de fragmentos resultante. Moddos tem sido desenvolvidos ou
adaptados que descrevem ambos estágios. A ótima correspondência entre os resultados
experimentais e o modelo demonstram a sua validade.
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PARTICLE BREAKAGE STUDIES lN AN ULTRAFAST LOAD CELL
APPLIED TO INDUSTRIAL COMMINUTION

Luís Marcelo Marques Tavares
Ronald Peter King

ABSTRACT
Particle breakage is the most fundamental microprocess that governs comminution. The
understanding and the quantitative description of this elementary microprocess is
indispensable to the development of more accurate models of comminution, as well as de
development of more efficient industrial processes. A detailed analysis of the breakage
of a single particle shows that it can be subdividcd in three stages, which are the
deformation, the fracture and the particle fragmentation. A device, called ultrafast ioad
cell, has been used in the anaiysis of these various stages in the breakagc of severa!
materiais under rapid loading, which is the dominant mode of ioading in severa!
industrial machines. The theoreticai background ofthe measurements using th.: ultrafast
load cell are presented in detail. The effect of some variabies on th e breaka ge
characteristics of materiais, such as the particle size and the impact energy are
investigated. The experimental results are described accurately using mathematical
models. Practical applications of the measurements with the uitrafàst ioad cell are
presented and principies of its application in the modeiing of tumbling mills are analyzed.
Palavras-chave: fragmentation, cominution, ultrafast load cell
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