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RESUMO 

A simulação é uma ferramenta de grande utilidade na otimização da moagem de cimento. A utilidade dos resultados da 
simulação. entretanto. depende sobremaneira da precisão dos modelos matemáticos utilizados c da sua capacidade de 
descrever o processo sob as condições vigentes na fábrica durante a auditoria técnica do circuito Tendo como objcto o 
circuito de moagem de clínqucr de uma fábrica situada na região Sul do BrasiL o presente trabalho demonstra a aplicação 
de técnicas modernas de modelagem matemática na indústria cimenteira. O principal objctivo do estudo foi descrever o 
desempenho do moinho de bolas de duas câmaras, usando o modelo do balanço populacional, c do classificador dinámico 
usando curvas de partição. Uma vez realizado esse estudo, será possível a otimização do processo de cominuição, seja 
com o objctivo de reduzir gastos com energia e metal de desgaste, ou agregar uma maior qualidade ao produto. A primeira ; r. 
etapa do estudo consistiu da implementação dos modelos matemáticos no software MATLAB®_ Em sc~o,>uida, foram 
estimados parâmetros das funções de classificação, distribuição de tempos de residência, quebra c sclcção do moinho c 
de eficiência do separador, a partir de resultados de diversas amostragens do circuito por rctro-cálculo. Observou-se que 
é os modelos são capazes de descrever as várias correntes do circuito, desde que seja levado cm consideração o carátcr 
não-nonnalizávcl da função quebra do clínquer. 

PALAVRAS-CHAVE: moagem; modelagem: cimento: clínqucr. 

L INTRODUÇÃO 

Segundo Hcrbst (1990), de 2 a 3% da energia clétrica produzida no mundo é consumida cm operações de cominuição. 
Um trabalho realizado pelo National Materiais Advisory Board dos Estados Unidos mostrou que. dentro de algumas 
indústrias, a energia consumida nas operações de cominuição representam 40 a 50'% ou mais do custo do processamento 
e que o rendimento da grande maioria das operações de cominuição é inferior a 5%. Além do consumo energético alto 
e da baixa eficiência dos processos de cominuição, existe um grande desgaste de metal dos equipamentos. que contribui 
ainda mais para a elevação do custo do processamento. Esses mesmos trabalhos mostraram que as técnicas de controle 
c otimização podem aumentar o rendimento para 20% c reduzir significativamente o desgaste de consumíveis. A fim de 
atingir essa otimização do processo, entretanto, é necessária a descrição do processo tanto cm regime permanente quanto 
dinâmico com o auxilio de modelos matemáticos c de simuladores de processos. 

Preocupações como as citadas acima nortearam o trabalho de modelagem do circuito de moagem de cimento de uma 
fábrica situada no Sul do Brasil, constituído por um moinho de bolas de duas câmaras. um separador a ar dinâmico e um 
filtro de mangas. Para modelar o moinho foi ncccss;írio obter os parâmetros essências das funções scleção (S). função 
quebra (B) c função de classificação (C), bem como da função de distribuição de tempo de residência (DTR). Para 
tanto. foi t~tilizada a técnica do retrocálculo. baseando-se nas amostras colctadas na fábrica de cimento. c considerando a 
alimentação como homogénea. confonnc é usual nesse tipo de estudo. 

2. DESCRIÇÃO DO CIRCUITO 

O moinho de bolas opera, a seco. cm circuito fechado com um classificador dinâmico. sendo alimentado com uma vazão 
mássica (nova) que varia de 25 a 30 t/h. O circuito opera com uma carga circulante cm torno de 500'%. A alimentação nova 
do circuito é composta predominantemente por clínqucr c cinzas (aproximadamente 4~\,5'% cada) c gesso (3'%). 
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2.1. Características do moinho 

O moinho apresenta duas câmaras, denominadas Kl e K2 com diâmetro interno útil de 307 cm. O comprimento interno 
útil da câmara Kl é de 337,5 cm, contendo uma carga moedora teórica de 32,5 toneladas com densidade aparente de 
4,5 g/cmJ O comprimento da câmara K2 é de 620.0 cm, sendo que a mesma contém uma carga moedora teórica de 
66 toneladas, com densidade aparente de 4,65 g/cm3

. Para efeito de cálculo de tempo de residência médio no moinho 
considera-se que a carga apresenta uma porosidade nominal de 40%. 

Informações sobre a distribuição de tamanhos dos corpos moedores encontravam-se somente disporuveis de um estudo 
prévio realizado pela empresa quando da realização da reposição da carga em 1999. Na câmara Kl, aproximadamente 
84% da carga moedora apresentava diâmetro no intervalo de 60 a 90 nun. Na câmara K2 , por outro lado, 90% ela carga 
moedora apresentava diâmetro no intervalo de 15 a 60 mm. 

As grelhas usadas no moinho de bolas possuem a espessura do anel interno de 40 a 45mm c do anel externo de 30 a l5mm. 
com aberturas de fendas de 7 a 8 mm. As placas de revestimento são do tipo ondulado, sendo que as da cfunara 2 diferem 
basicamente na fonna de disposição: as da câmara 2, possuindo mn efeito classificador, estão dispostas de modo que as 
ondulações fonnadas pelas placas dêem origem a uma linha perpendicular ao eixo do moinho, enquanto as das placas da 
câmara l dão origem a linhas paralelas ao eixo. 

2.2. Características do separador 

A classificação do produto do moinho é realizada em um separador mecânico a ar, confonne é usual na indústria cimenteira. 
O equipamento consiste de duas câmaras, uma interna e outra externa. A alimentação é introduzida diretamente sobre uma 
placa interna, a qual encontra-se em movimento rotativo (ventilador primário), dispersando-a dentro da câmara interna. O 
ar é empurrado a partir da câmara externa, com o auxílio de um ventilador secundário, formando correntes que sobem na 
dircção contrária à cortina de alimentação dispersa descendente, separando o material fino e intern1ediário desta corrente. 
As partículas separadas entram numa seção que contém palhetas giratórias, que separarão o material intermediário das 
partículas finas , fazendo retomar o material intennediário ao fluxo de grossos. As partículas finas saem da câmara interna 
para a externa através da corrente de ar que passa pela tlllbina do ventilador primário, o qual mantém a força de circulação. 
A câmara externa tem o propósito de produzir um remoinho de partículas c de ar capaz de produzir uma separação entre 
o fluído e as partículas c fazer com que o ar seja mandado de volta à câmara interna, pennitindo uma separação mais 
eficiente das partículas finas. No caso do equipamento empregado na unidade em questão, existe ainda um ventilador 
externo, o que o toma mais eficiente c com um maior poder de resfriamento do material. 

3. METODOLOGIA 

Foram reali zadas diversas campanhas amostrais com o intuito de fornecer subsídios para a modelagem do circuito. 
Confonne ilustra a Figura l , foram recolhidas alíquotas de, aproximadamente, 200 g. de 15 em 15 minutos durante. 
no núrumo, 4 homs contínuas, cm cada um dos três pontos principais de coleta do separador. Foram recolhidos 
aproximadamente 20 kg de clínquere lO kg de cinzas, junto às balanças de alimentação. As alíquotas de um mesmo ponto 
não fomm nústuradas, mas quarteadas e peneiradas sepamdamente, a fim de permitir a análise grd.Ilulométrica completa 
das correntes principais, em cada momento de colcta, e modelar o separador. As correntes principais amostradas foram: 
I. Descarga do separador- produto (fmos), denominada F2 (cimento) ou f3P. 
2. Descarga do moinho- alimentação do separador, dcnonúnada Gl ou f2P. 
3. Retomo ao moinho- descarga do separador (grosseiros), denonúnada G2 ou fCC3. 
4. Alimentação do moinho- denominada simplesmente corrente fA. 

Figura 1 -Esquema do circuito de moagem ilustrando as correntes amostmdas 

397 



V.C. Souza, C.H. Sampaio, L.M.M. Tavares 

O procedimento de controle das variáveis, com vistas <I modelagem das curvas de partição do classificador. reali zado na 
fá brica de cimento consistiu da cole ta de amostras de cada uma das quatro correntes do separador durante 30 minutos. num 
intervalo de 15 minutos sob condições operacionais constantes . Modificadas as condições operacionais o procedimento 
era repetido. 

Com relação à amostragem do hold-up do moinho cm seguida de um crash -stop. diversas precauções foram tomadas. Na 
quarta campanha de amostragem, após 4 horas consecutivas de amostragem, o moinho foi parado. a fim de que fossem 
recolhidas amostras no interior das câmaras 1 c 2 cm pontos igualmente espaçados. confonnc esquema da Figura 2. 
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Figura 2- Esquema de colcta de amostras no interior do moinho de bolas após um crash-stop 

Nos pontos de coleta, era reali zada uma escavação com profundidade média de 15 cm, retirando-se os corpos moedores 
quentes. Em seguida, o material era coletado abaixo dessa profundidade, peneirando-se o mesmo, a fim de separa r 
o material de restos dos corpos moedores (sucata). O material de cada ponto somava cerca de 20 kg, sendo, após 
quarteamento , submetido a análises granulométricas . 

As amostras de clínquer foram peneiradas a seco. utilizando-se a série completa de malhas da série Tylcr de I,. (25 ,4 
mm) a 28# (0,59 mm). Devido à sua granulomctria fina, as demais amostras foram anali sadas com o auxílio de um 
granulômctro a difração laser na fonna de uma suspensão na qual álcool era o so lvente (CJLAS®). 

4. RESULTADOS DE AMOSTRAGEM 

Resultados de análises granulométricas da carga do moinho obtidas no crash-stop são apresentados na Figura 3. Eles 
demonstram a ex istência do fenômeno de classificação cm ambas cfunaras. com um aumento da granulometria do material 
nas proximidades dessas. Esse efeito é mais pronunciado na câmara 2 . 
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Figura 3 -Amostragem realizada em julho de 1997 (esquerda) c janeiro de 2002 (direita) 

Portanto, de acordo com a Figura 3 pode-se dizer que, com relação ao mês de junho de I 997, ex iste um grande desgaste 
do revestimento, que apresentara uma diferença de até 25% no passante acumulado na peneira de 37 ~un entre os pontos 
extremos da câmara 2, em comparação aos apenas 10% observados na amostragem mais recente. 
A seguir são apresentadas as dis tribuições granulométricas mais representativas de todas as amostras colctadas. visando 
fornecer uma visão geral de todas as correntes do circuito, inclusive das amostras co letadas no interior do moinho. 
A distribuição granulométrica do clínquer mostrou pequena variação, com um passante acumulado. abaixo do tamanho 
de I O~tm , significativamente menor apenas para a quarta campanha de amostragem. Na Figura 4 (esquerda) . pode-se 
compara as análises granulo métricas de clínqucr para as quatro campanhas de amostragem. 
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Figura 4- Análises granulo métricas do clínquer (esquerda) e das correntes do separador e das cinzas (direita) 

As amostras das correntes do separador (Figura 4, direita) apresentaram diferenças significativas na forma da distribuição 
para dias de coleta diferentes, embora mantivessem valores de d50 e d90 próximos. Essas se devem ao uso de diferentes 
condições operacionais no separador iflap e rotação) durante essas amostragens. 

5. MODELAGEM MATEMÁTICA 

5.1. Equacionamento do modelo 

A derivação das equações do modelo de processo de moagem contínua com classificação interna e externa, levando cm 
conta o tempo de residência (T) para o circuito cm questão , pode ser realizada a partir do modelo cinético geral para um 
processo descontínuo (Sepulvcda e Guticrrez, 1986). 

Um processo típico de cominuição pode ser representado matematicamente mediante uma equação geral de balanço 
macroscópico, que incorpora três conceitos importantes dentro da teoria geral da cominuição: (a) velocidade específica 
de fratura - S;; (b) distribuição de tamanhos resultante da quebra de cada partícula- 8;

1
; e (c) um possível evento de 

classificação interna das partículas dentro do respectivo equipamento de cominuição - Cr A função classificação 
interna Cp) (i=l: n+l) representa a fração parcial cm peso de material retido sobre a inésima malha, que é recirculado 
internamente ao processo de cominuição no intervalo de tempo (t a t+dt), atribuindo-se este efeito às características 
próprias do equipamento utilizado. 

Na Figura 8, é possível visualizar esquematicamente um processo típico de cominuição, considerando uma matri z 
de processo (P) dependente das matrizes b e S (função distribuição e seleção respectivamente) c de outra matriz de 
classificação interna (C). Considera-se que todas as matrizes são de ordem (n.xn), de modo que o cálculo procederá 
somente até a n-ésimo tamanho considerado. 

Para efeito de simplificação do desenvolvimento teórico do modelo, pode-se equacioná-lo da segl!Ínte forma (considerando 
duas classificações internas, mais uma classificação externa): 

fA 

ETAPA IDE 
COMINUJÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

(CÃMA.RA 1 Kl) INTERNAl 

• 

(I) flPC = PUACI 

(2) fCCl = Cl. flPC = Cl. PI .fAC! 

(3) fPI = (1-CI). flPC =(I-C!). PI. fAC! 

(4) fAC!= fA + fCCI + fCC3 = fA +C I. PI. fAC!+ C3. fP2 

(5) f2PC = P2. fAC2 = P2. (fPl + fCC2) 

(6) fCC2 = C2. f2PC = C2.[P2. (fP 1 + fCC2)] 

(7) fP3 = fP2 - fCC3 

(8) fCC3 = C3 . fP2 

Figura 5- Esquema da modelagem do moinho de bolas. 
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O significado dos tennos que aparecem na Figura 5 é o seguinte: 
Matriz "P" = Matriz de processo (que depende das funções b e S) utilizada para quantificar o processo efetivo de 
cominuição dentro do equipamento. É uma matriz triangular inferior (de ordem nxn), cujos elementos são distintos 
de zero. excetuando-se aqueles valores localizados acima da diagonal principal (supõe-se que não existe efeito de 
aglomeração do material e que o efeito de atrição é desprezíyel , de modo que bu=O para i :S j). ~ ~. b 

Matriz ''C" = Matriz de classificação interna de ordem nxn. E uma matriz diagonal. cujos elementos representam a fração 
em peso de cada faixa de tamanho do produto que é recirculado dentro da mesma etapa de cominuição. Geralmente a 
matriz C contém o valor 1 na posição (1, 1) c valores decrescentes ::=: l nas posições (i ,i) para 1 =2 :n, sendo os elementos 
restantes C (i i j) iguais a zero. 

1) ' 

Veto r "fA" = Veto r alimentação do equipamento de cominuição (mi). E um veto r coluna, cujos elementos representam a 
distribuição granulométrica parcial(% em peso passante) da alimentação do equipamento. 
Vetar "fP" = Vetar produto do equipamento de cominuição (n:d). É um vctor coluna, cujos elementos representam a 
distribuição granulométrica parcial do produto de cominuição que abandona o equipamento . 
Vetar "fAC" = Vetar alimentação da etapa efetiva de cominuição. É um vetar coluna de ordem (nx I) . 

Vetar "fPC" = Vetar produto da etapa efetiva de cominuição. É um vetar coluna de ordem (nxl). 
Vetar "fCC = Vetar carga circulante (n.xl). Trata-se de um vetar coluna, que representa a distribuição granulométrica 
parcial da fração grossa recirculada à etapa de cominuição. 

Fazendo uma média das respostas relativas ao processo descontínuo, ponderadas com respeito à distribuição de tempos 
de residência do material no equipamento, pode-se chegar a uma expressão do modelo teórico para um processo contínuo. 
cuja distribuição granulométrica de descarga opera em circuito aberto c cm estado estacionário. Tal expressão é dada 
por: 

/P = j[f(t) ..... I•J!(t)dt 

N<~ equação 1, [j(t)Batch], por sua vez, é dado por 

T é t. ma matriz triangular inferior (nxn), cujos elementos T;· estão dados por: 

o ; para i<j 

; para i=j 

; para i>i 

J(f) é uma matriz diagonal (nxn), cujos elementos l;if) estão dados por 

; para i=j 

; para i.,:j 

eq. (1) 

eq. (2) 

eq. (3) 

eq. (4) 

Dessa forma, a equação do modelo da moagem descontinua (batch) passa a considerar o tempo de residência das 
particulas, sendo que a matriz de processo fica sendo dada por 

P(t) = T · J(f) · r-1 eq. (5) 

em que P(O) = I, por definição, para o instante inicial (t=O). 

Dessa forma pode-se chegar à expressão 

fP = 1i{J(t) · E(t)dt]] · T 1 
• fA 

eq. (6) 

sendo conveniente expressar o integrando cm termos de uma variável adimensional de tempo 8 "" 1 !T. onde T. é o tempo 
médio de residência das partículas no equipamento de cominuição. Este valor pode ser determinado mediante qualquer 
das seguintes fónnulas alternativas 

' l · 

1 = JrF:(t )dt ou T. = H I M eq. (7) 
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onde E(t) é uma função distribuição de tempo de residência c H é o hold-up dos sólidos, retido pelo equipamento no 
estado estacionário, enquanto M é igual ao fluxo mássico de sólidos alimentado ao equipamento no estado estacionário. 
Dessa forma a equação 6 pode ser reescrita como 

jP = [T. Jc(-r). r 1
]. fA eq. (8) 

onde .. 
J {exp[- (~.r) · ~E( ~d (I; para i=j 

o 
eq. (9) 

o para i;ll!j 

Considerando o desenvolvimento matemático mostrado anterionnente, pode-se chegar também à expressão para a matriz 
de processo P , para um processo contínuo de cominuição, que é dada por 

P('t l = T. Jc('t). r' eq. (10) 

A partir das equações apresentadas acima, foi escrito um programa em MATLAB®, a partir do qual foram determinados 
os parâmetros da matriz de processo P , bem como as matrizes de classificação interna Cl e C2. A corrente denominada 
fACl (alimentação do moinho de bolas) foi determinada como um "conjunto-soma" das distribuições do retorno , cinzas 
e clínquer (desprezando-se o gesso, devido á sua pequena vazão), respeitando as vazões de cada material na alimentação 
do moinho (cerca de 15 t/h de cinza; 15 t/h de clinquer c 150 t/h de material proveniente do retomo do circuito). 

5.2. Ajuste do modelo do moinho 

A partir do modelo matemático apresentado na seção anterior, pôde-se iniciar o ajuste dos parâmetros no programa 
escrito cm MATLAB®, utilizando-se a técnica do retro-cálculo. 

Inicialmente foi testada uma função de quebra nonnalizável. Os resultados mostraram-se positivos , isto é, ocorreu ajuste 
da curva calculada à experimental. No entanto, fazia-se necessário uma função que melhor descrevesse fisicamente 
o processo de quebra do clínquer dentro da câmara 1. Dessa forma, optou-se por uma função quebra que tratasse a 
distribuição da alimentação como um c01~junto de duas subpopulações e, além disso, descrevesse a fratura das partículas 
maiores de clinquer. Isto é, através das tentativas de ajuste do modelo, ficou compreendido que as partículas maiores 
da distribuição da alimentação (esscncialtnentc de clínquer) fraturam-se a partir da rede porosa caracteristica de sua 
microestmtura (Souza et ai., 2002). Assim, quase nenhuma partícula resultante desta quebra integra a faixa de finos do 
produto da câmara 1 (abaixo de 30~tm), nem a faixa intennediária (entre 30 e 200~m), ficando situadas numa faixa entre 
0,2mm e 52nun. Portanto. o clínquer fraturari a por meio de sua rede porosa. mas não sofre praticamente cominuição. 
assim como os outros materiais (cinzas c gesso) também não sofrem quando no interior da càmara I. A cominuição desses 
três materiais ocorreria de fato na câmara 2. 

A função quebra que mais se ajustou neste caso para descrever o processo que ocorre dentro da càmara l foi então uma 
função de quebra bimodal (King, 2001), dada por 

B,, = $(~J(x~~~J + ( 1 - ${x~: ~ r 

B,,, =$( x~ 1 1 J + (1 -${ X;:' J 
para x<xo 

onde X
0 
é o tamanho de aparecimento (neste caso, 200~un). 

A função de selcção utilizada é aquela sugerida por Austin (Austin c Concha, 1993) 

para x<xo 

Q,=-(1)' 
I + 1, 

p 
Para x:?.x 

o 

eq.( 11) 

eq.(l2) 

eq.(l3) 

eq.(l4) 
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Valores ótimos dos parâmetros da função de distribuição de quebra (<p, B, y) c da velocidade de fratura (a, a) foram 
detcnninados de modo que fossem capazes de descrever as várias distribuições granulométricas das correntes e do 
hold-up. Considerou-se que, para o caso da câmara I , a função seleção aproxima-se rapidamente de zero para tamanhos 
menores que < 200 Jlm. 

A Figura 6 mostra o resultado do ajuste do modelo para a câmara 1, usando uma função quebra bimodal (eqs. II e 12) 
c modelo de DTR de tanques em série de mesmo tamanho (Austin e Concha, I993 ). Foi constatado que um número de 
tanques menor que 3 (N<3) resulta em um menor ajuste, o que pode ser justificado pelo fato das amostras colctadas no 
seu interior revelarem a existência de 3 zonas diferentes , sendo que o ponto I da K I (mais próximo <l grelha) pode sofrer 
contarninação por estar muito próximo (distância de um metro) dos outros pontos. Para modelar a função de classificação 
da grelha intennediária (grelha Kl/K2) optou-se então por usar a amostra coletada no ponto I da câmara 2, a qual 
representa também a alimentação da câmara 2, denominada fAC2 experimental. 
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Figun1 6- Modelagem da Kl: <p=0,6; B=2,2; y=0,6; a=O, 7; a=8,0 mür' ; ~t=3,5: A= 1,0 mm; 8=1,2 ; 1=30%: U= 1,5; 
Pf=40%; u=4 min; N=3 e S, <2,6_10-5 mür' para x<200J.1m. 

Confonne pode ser visto na figura G, a cinza praticamente não sofre nenhuma quebra (moagem), pois possui 100% das 
partículas passantes no tamanho 100J.1m, enquanto o clínqucr, que possui partículas com tamanho mínimo em tomo de 
lOO~tm e máximo em tomo de 50,8 nun, mostra que a primeira câmara tem a função básica de "apenas" quebrá-lo, ou seja , 
não há moagem na câmara 1 abaixo do tamanho mínimo de partícula de clínquer, o que reforça a hipótese de uma fratura 
não nonnalizável do clínquer, que tem de ser então representada por uma função quebra bimodal. 

A amostra do ponto 3 da Kl de coleta foi usado como um produto do processo de cominuição (matriz PI) que ocorre no 
interior da câmara 1, denominada de flPCexp (ver figuras 2 e 5). A corrente fi PC calculada apresentou diferenças de 
até 3% no máximo, com relação aos dados experimentais. Para que os parâmetros da função quebra assumissem valores 
dentro das faixas mais usuais e apresentassem uma coerência do ponto de vista físico , optou-se por este <üuste , embora não 
fosse o melhor possível. Por outro lado, a taxa de quebra inicial (a=8) resultou num valor ainda alto, com relação a outros 
materiais mais comumente estudados, tais como, cobre, quartzo, galena, carvão c mesmo clinquer. 

A função de classificação das grelhas foi modelada usando a função de Austin c Luckie válida para x"<200 ~un , dada por 

E(x) = exp( -(x/ x)" r) para x>x/2 
E(x) = a para x<xj2 
E(x)=(l-a-b)C(x)+a 

eq.( 15) 
eq.(l6) 
eq.(l7) 

onde r=l.37-x /220, o qual é chamado de módulo de distribuição ex= módulo de tamanho (geralmente escolhido como 
o d50) , tanto p~ra calcular a função de classificação 1, denominada cl (grelha intermediária Kl/K2) quanto para calcular 
a função de classificação 2, denominada simplesmente de C2 (grelha de saída do moinho) , sendo x,= 125 ~tm. Sendo que 
C(x) é a função classificação e a condição usada na equação (17) foi: a=O, 15 e b=O. 

A Figura 7 mostra o resultado do ajuste do modelo para a câmara 2, usando função quebra nonnalizávcl c modelo de DTR 
de tanques em série de mesmo tamanho. Foi constatado que um número de tanques menor que 3 (N<3) resulta cm uma 
diferença desprezível no ajuste, embora as amostras colctadas no seu interior revelem a existência de 3 zonas de mistura 

! -

" 

í 
) 

diferentes. O ponto 3 da K2 (mais próximo à grelha de S<Úda) apresenta menor probalidade de sofrer contaminação do , ,.. 
que o ponto I da Kl (próximo à grelha intcnnediária) , porque ele se encontra mais distante da zona principal de mistura 
(representada pela amostra coletada no ponto 2 da K2). Apesar disto. para modelar a função de classificação da grelha de 
saída foi considerada a corrente G 1 (produto do moinho = alimentação do separador). 
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A amostra do ponto 2 da K2 de coleta foi usada como um produto do processo de cominuição (matriz P2) que ocorre no 
interior da ci\mara 2, denominada de f2PCc:xp . 

A corrente f2PC calculada apresentou diferenças de no má'Xiino 1,24%, com relação aos dados experimentais. A taxa de 
quebra inicial (a=2,0) sofreu uma redução considerável durante ajuste, embora a da função seleção assumisse o mesmo 
valor de 0,4 da K I. A redução na taxa de quebra e o uso de uma função nonnalizável, não mais a bimodaL justifica-se 
pela idéia de que não deve existir mais material poroso na câmara 2, ou seja, há apenas o material resultante da quebra do 
clínquer. além do gesso c a cinza. Além disso, esses materiais possuem um d50 cm tomo de 30~tm, enquanto o clínqucr 
na primeira ci\mara apresentava um d50 em torno de lOmm. 
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Figura 7 - Modelagem da K2: <p=0,5: y=0,9:0=3,7; a=2,0, a =0,5; J=30: U=1 ,5: Pf=40%; T,=8 mine N=3 (esquerda) c 
ajuste do produto final (direita) 

Apesar da curva calculada da K I (Figura 6) não mostrar uma ajuste perfeito, mas pelo contrário, apresentar erros de 
até 3% no passante acumulado para tamanhos acima de 40J.lm. o produto final do circuito (F2) se ajustou , quase que 
perfeitamente, à curva experimental, confonnc pode ser observado na Figura 7, supostamente devido ao melhor ajuste 
da câmara 2. Na realidade, a faixa que mais contribuiu para a elevação da diferença entre os dados experimentais c os 
calculados pelo modelo para a câmara 1, foi a faixa acima de 200~tm. Abaixo desse tmnanho a diferença tende a diminuir 
bmscamentc. Assim, confonne pode ser visto na Figura 7, esta diferença é praticmncnte zero para os dados da câmara 2. 

Os valores obtidos para a função quebra c função seleção são apresentados na Figura 8. Foi verificado a necessidade dos 
valores serem muito pequenos para x<200~tm durante a modelagem da câmara I. No entanto. na modelagem da câmara 
2, como já era esperado, estes tamanhos apresentam taxa de quebra diferentes de zero. 
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Figura 8 - Função seleção da K 1 (esquerda) e quebra da K 1 (direita) 

Enfim, concluindo esta etapa, propõe-se como modelo inicial do moinho de bolas (a ser ainda validado) o modelo de 
processo contínuo do balanço populacional, na fonna matricial, escrito em Matlab, que leva em conta tempo de residência 
e duas classificações internas (Cl e C2). Inseridos neste modelo , estão a função distribuição de quebra bimodal das 
equações ( 11) c ( 12) c a função selcção das equações (13) e (14) com fato r de correção " Q;"· A função quebra acumulativa 
para a câmara I , resultante para tamanho de aparecimento 50,8 mm é dada na figura 8. 

5.3. Curvas de partição do separador a ar dinâmico 

Com a intenção de verificar a influência do jlap (abertura do exaustor), da rotação e da umidade do clinquer e da cinza 
sobre o desempenho do separador a ar dinâmico, foram realizadas amostragens em todas as correntes do circuito, seguidas 
das análises granulo métricas das amostras coletadas nas correntes do separador, confonne descrito no item 3. Curvas 
típicas de eficiência são apresentadas na Figura 9, demonstrando a influência significativa da umidade e da posição dos 
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.flaps do exaustor na separação . Confonne é comum nesse tipo de separador, observou-se o aparecimento do fenômeno do 

.fish hook para o separador, de maneira que o modelo matemático utilizado foi o de Whiten, dado por 

Eoa =C • [ ( I+ llil * x)(exp(CI.) -1)] 
exp(CI.~ *x)+ exp(CI.)- 2 

onde u, B c B* são parâmetros do modelo. 

eq. (20) 

Foram modeladas as curvas de partição, com o objetivo de estabelecer a relação matemática entre os parâmetros 
do modelo da equação acima e o jlap, a rotação e a umidade, sendo que os resultados serão apresentados cm uma 
publicação futura . 
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Figura 9- Curvas de eficiência para rotações de 1450 a 1300 rpm e umidade 12% (esquerda) e rotação de 1300 rpm c 
umidade de 15% (direita) 

6. CONCLUSÕES 

Quanto à modelagem do moinho, foi visto que a fratura da mistura, clinquer + cinza + gesso, depende do tamanho de 
aparecimento, ou seja, é não-nom1alizável, exigindo que seja usada uma função de distribuição de quebra bimodal para 
câmara 1, devido à natureza porosa do clinquer. O ajuste da câmara 1 apresentou diferenças de até 3% entre os dados 
experimentais e os calculados nos tamanhos acima de 200f.1111. 

No entanto. o <\inste da câmara 2 apresentou diferenças entre os dados experimentais e os simulados desprc;.ível, o 
que redundou em um produto calculado praticamente igual ao experimental. Uma função de quebra normalizável foi 
usada para a câmara 2, em confonnidade com o fato de que não deve mais existir partículas porosas de clinquer neste 
compartimento. 

Acredita-se que o modelo lerá grande aplicação prática. após a validação, podendo ser, num futuro próximo. simulado o 
circuito através de ensaios em laboratório . Isso será de grande valia para empresa, porque poderá substituir sua distribuição 
de tamanho de corpos-moedores e a geometria das placas de revestimento, visando a melhoria do processo como um todo, 
ou sc:ia. a redução dos gastos com energia c substituição de peças. acompanhado de aumento na qualidade do produto. 

Por outro lado , o modelo inicialmente proposto para o circuito contribui desde já com a melhoria do processo. porque 
aponta para uma série de decisões que vinham sendo tomadas sem critérios específicos. como o controle das vmic'lveis 
flap c rotação do separador. 
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