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Os classificadores a ar são máquinas comuns em várias indústrias, em especial, na indústria do cimento 

em circuitos fechados de moagem. As medidas mais comuns de desempenho do separador são a recuperação e a 

eficiência, mas essas não são as melhores, porque, além de não serem acuradas, levam em consideração apenas 

um intervalo de tamanho específico do produto. O desempenho do classificador, portanto, é mais precisamente 

caracterizado pelas curvas de partição. Com vistas ao estudo da influência da abertura do exaustor (jlap), da 

rotação e da umidade do clínquer, da cinza e do gesso (alimentação do moinho) sobre o desempenho do 

equipamento industrial, foram coletadas amostras em todas as correntes do classificador e, em seguida, 

construídas as curvas de partição. O trabalho objetivou fornecer subsídios para a futura incorporação dessas 

variáveis em um modelo matemático para otimização do circuito de moagem. Os resultados sugerem que a 

umidade da alimentação nova do moinho é o fator preponderante sobre o desempenho do separador dinâmico a 

ar. 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

Os separadores funcionam por meio de correntes de ar e di! um rotor, uma gaiola instalada no seu 

interior formada por um circulo de barras verticais ou palhetas. Nesse tipo de equipamento, atuam três forças 

conjugadas: peso das partículas, a força centrífuga e a força de arraste da corrente de ar. Existem diversos tipos 

de separadores, resumidamente: os de primeira, segunda e terceira geração, sendo esse último o mais usado 

atualmente (Guillaneau et al., 1996). Eles se diferenciam pelo aspecto físico e, por conseguinte, pelo mecanismo 

de separação. Em qualquer um desses equipamentos, no entanto, ocorrem dois fenômenos básicos: o 

aprisionamento e a rejeição seletivas. 

Segundo Rawle (1996), estima-se que cerca de l% da produção mundial de eletricidade seja empregada 

na britagem e moagem durante a preparação do cimento. Essa estimativa já sinalizava para a grande necessidade 

de controlar o processo de fabricação, a fim de assegurar melhores aproveitamentos energéticos. Durante o 

processo de redução de tamanho das partículas, somente uma parte muito pequena desta energia é consumida no 

processo de redução propriamente dito, sendo o resto liberado em forma de calor ou ruído. 

A Tabela 1 (Rawle, 1996) ilustra as despesas de energia em função da granulometria do cimento e da 

resistência dos concretos e argamassas. Tempos de pega menores e maiores resistências, implicam em cimentos 

com granulometria mais fina que os cimentos Portland comuns. A partir da mesma matéria-prima, de mesma 

composição química, mineralógica e procedência, pode-se gerar diferentes tipos de cimento, fazendo variar 

apenas sua granulometria. 

Tabela 1 -Relação entre consumo energético e resistência de concretos e argamassas. 

Blaine Energia Resistência a 28 dias (K_g/cm·') 
(m2/kg) (kWh!t) Concreto At:_gamassa 

310 36 451 433 
400 55 489 449 
490 76 555 502 

Uma alternativa viável para a otimização de circuitos de moagem é a simulação computacional. Ela 

permite comparar alternativas de ajuste dos equipamentos e de configurações do circuito a baixos custos e riscos 

de perda de produção. A etapa de classificação exerce enorme influência sobre o desempenho de um circuito de 

moagem, determinando a carga circulante, a capacidade de produção, além da granulometria do produto final. 

Modificações na classificação podem resultar em aumentos significativos de eficiência do circuito de moagem, 

sem que sejam necessárias mudanças (normalmente dispendiosas e complexas) do moinho. O sucesso da 

otimização de circuitos de moagem de cimento depende sobremaneira da qualidade do modelo matemático do 

separador dinâmico a ar, e de quão próximo ele é capaz de descrever o desempenho da unidade em questão. Para 

isso é necessário que sejam disponíveis resultados de classificação obtidos a partir de amostragens 

verdadeiramente representativas na unidade industrial, sob condições variáveis de operação. 

O presente trabalho objetivou fornecer subsídios para a futura incorporação da abertura do exaustor 

(jlap) e da velocidade do rotor em um modelo matemático para otimização do circuito de moagem. Assim, foram 

construídas curvas de partição a partir das análises granulométricas de amostras dos produtos de um separador 

dinâmico a ar (analisadas com um difratômetro a laser). As amostras foram coletadas em um circuito fechado de 

moagem de uma fábrica de CPI (cimento Portland comum) situada no sul do Brasil (Souza et ai., 2002). Em 
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seguida, foi realizada uma análise da influência destas variáveis sobre o efeito anzol e bypass das curvas de 

partição. 

Importante salientar que a análise das curvas de partição é uma maneira simples e confiável de 

compreender os mecanismos de separação, dando suporte tanto aos modelos empíricos quanto aos modelos 

físicos. Além disso, os dados obtidos podem ser analisados estati sticamente, revelando padrões interessantes ou 

dando suporte à modelagem através do uso de ferramentas como redes neurais e lógicajitzzy. 

TEORIA 

As medidas mais comuns de desempenho do separador são a recuperação e a eficiência, mas essas não 

são as melhores, porque, além de não serem acuradas, levam em consideração apenas um intervalo de tamanho 

específico do produto. O desempenho do classificador, portanto, é mais precisamente caracterizado pelas curvas 

de partição (também chamadas curvas de Tromp). Através delas é possível analisar o efeito de variáveis como 

abertura do exaustor, rotação, taxa e umidade da alimentação sobre o desempenho do equipamento. Outras 

variáveis, tai s como, número de elementos de rejeição do rotor (palhetas ou barras), tipo, forma e tamanho dos 

mesmos, ass im como densidade e viscosidade do ar também devem ser analisadas. Além disso, em curvas de 

partição de classificadores que operam a seco, é comum encontrar o efeito do tipo anzol, caracterizado por uma 

súbito rebaixamento (overflow) da curva de partição nas frações mais finas . 

Portanto, as curvas de partição (CP) representam o desempenho de qualquer classificador em termos de 

separação de tamanho ou recuperação de sólidos e constituem a base do modelo de Whiten (1966) para 

equipamentos de classificação. 

Os coeficientes de partição da curva de eficiência real são calculados a partir dos dados co\etados 

durante campanhas de amostragem na indústria, segundo a equação 

i i i 
E OReal=(P.p )/(A.a) (1) 

onde "E;oRcal" é o valor da eficiência real do equipamento classificador para cada intervalo de tamanho (i) 

considerado; "ai, e "p;, correspondem às frações de material da alimentação e do produto, respectivamente, 

contidas no mesmo intervalo de tamanho (i), sendo "P" a vazão total (t/h) do produto e "A" a vazão total (t/h) da 

corrente de alimentação. Assim, para cada intervalo de tamanho (i) considerado, de acordo com a fórmula acima, 

é obtido um valor da eficiência para o produto (fino), sendo obtida a curva de partição. 

Analisando as curvas construídas a partir de campanhas amostrais em hidrociclones na indústria, Kelsall 

(1953) sugeriu que "Rf' seria a proporção de partículas que deveriam ter sido encaminhadas para o produto, mas 

acabaram sendo levadas à corrente de retorno do moinho, sendo denominado de bypass. 

A curva de eficiência pode apresentar uma forma regular, em particular monotônicas, decaindo 

continuamente em direção ao valor zero (curva do overflow) e não possuir máximos locais ou saltos, além dos 

ocasionados por erros experimentais. No entanto, em algumas situações, os classificadores, tais como 

hidrociclones e, em especial, os separadores a ar dinâmico apresentam um efeito denominado fish hook ou efeito 

anzo l. Prrra a modelagem matemática do classificador, Whiten (1966) acomodou o efeito anzol, segundo a 

equação: 

E =C*[ (I+ {3{3 *d)(exp(a)- I)]· 
ORt"ll · exp(af3 * d) + exp(a)- 2 

(2) 
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na qual B controla a inclinação, ou melhor, a subida da curva na região dos tamanhos mais finos, enquanto a 

determina a inclinação na região dos tamanhos mais grosseiros (em torno do d50c). O valor de {3* foi 

introduzido para preservar a definição de d50c (d=d50c, quando E=( l/2)C), sendo que /3* pode ser calculado 

iterativamente (Whiten, 1966). Quando nenhum efeito anzol está presente, {3* é igualado a um e f3 é igualado a 

zero (Napier-Munn et ai., 1996). 

Assim a equação (2) poderia ser a base para um modelo empírico do classificador, faltando apenas 

estabelecer as relações matemáticas entre as variáveis abertura do exaustor, velocidade do rotor, umidade e fluxo 

mássico (t/h) da alimentação do classificador. Alternativamente, poderia ser utilizado um modelo físico, ideal na 

maioria das vezes por permitir que sejam real izadas modificações (por exemplo, no desenho dos equipamentos) 

sem que isto implique numa nova série de amostragens. Além disso, o caráter preditivo de um modelo físico 

tende a ser muito melhor que o dos modelos empíricos. 

Por outro lado, os modelos físicos de classificadores a ar, a exemplo do de Klumpar (1992), 

normalmente, não descrevem o arraste de partículas (bypass) e não consideram o efeito anzol, apesar de 

considerarem a possibilidade de mudança na geometria das palhetas. 

A chave do problema está em encontrar a relação entre a distribuição granulométrica aparente 

(partículas aglomeradas) e a distribuição granulométrica real das partículas (partículas dispersas). De posse desta 

relação seria possível, por exemplo, completar o modelo físico de Klumpar e validá-lo através de experimentos. 

RESULTADOS 

Na Figura 1 são apresentadas as curvas de partição. Elas foram construídas a partir da coleta de 

amostras no dia em que a umidade da alimentação do moinho se manteve, aproximadamente, constante e em 

torno de 12% (tanto do clinquer, quanto da cinza e do gesso). Observando essas curvas, poderia ser afirmado que 

a variação do flap e da rotação influenciaram muito pouco com respeito ao efeito anzol ou ao bypass, com 

exceção da curva relativa à rotação mais baixa ( 1300 rpm) e à menor abertura de exaustor (70% ), conforme pode 

ser visto na Figura 2. Com respeito a esta última curva houve uma redução do efeito anzol e do bypass. As 

curvas de rotação 1400 rpm mostram um arrefecimento do efeito anzol com o aumento do jlap, enquanto as 

curvas de rotação 1300 rpm mostram um efeito contrário (Figura 1 e Figura 2, respectivamente). 
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Figura l -Curvas de partição em umidade 12% da alimentação nova do moinho. 

Na coleta seguinte, a umidade da alimentação do moinho variou de 8,6 a ll o/o no máximo, resultando 

nos gráficos da figura 3. Nestas curvas, a variação do flap e da rotação exerceram grande influência sobre o 

bypass e sobre o efeito anzol. No caso, a curva da rotação de 1300 rpm comjlap de 100%, mostrou os melhores 

valores de eficiência na faixa de tamanhos abaixo de 1 OJ..lm com redução de 20% no bypass e arrefecimento do 

efeito anzol. Nesta faixa de umidade, a curva relativa a 95% de abertura do flap apresentou o efeito anzol mais 

pronunciado. A curva de 1400 rpm com abertura de 100 o/o mostrou-se muito interessante também por ter 

apresentado alto bypass e valores de eficiência baixos, quase idênticos à curva de abertura 85% com rotação de 

1300 rpm. 

UMIDADE: 12"/. 1300rpm 
100,------ ---------------- - - - ----,...., 

90 

80 

10 

10
1 

Tamanho (J.Lm) 

Figura 2- Curvas de partição em umidade 12% da alimentação do moinho. 

O efeito descrito acima poderia ser visto como indicativo de um comportamento complementar entre a 

rotação e a abertura do exaustor, mais ou menos óbvio, quando pensado em termos do balanço de forças de 

arraste e centrífuga. Ou seja, quando são elevadas ambas variáveis, velocidade do rotor e abertura do exaustor, a 

chamada eficiência de captura (Kiumpar, 1992), aumenta significativamente, e as partículas finas, aglomeradas 

ou não, reportam ao produto grosso (retornam ao moinho), baixando ainda mais a eficiência do circuito. 
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Figura 3- Curvas de partição em umidade 8,6 a II % da al imentação do moinho. 

Portanto, altas rotações e fluxo de ar elevado (máxima abertura do exaustor, por exemplo) deslocam o 

equi líbrio para baixas eficiências e máximos consumos de energia, conforme pode ser visto através das curvas de 

partição, sendo isto um efeito provocado pela umidade característica da alimentação nova do moinho dos 

circuitos de cimento. Por outro lado, baixas rotações e baixos fluxos de ar também podem provocar uma piora no 

desempenho do classificador, pois, ao reduzir a eficiência de captura, partículas grosseiras acabam reportando à 

corrente de finos , prejudicando a qualidade do produto (Figura 3, à direita, curva 1300 rpm e abertura 85%). 
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Figura 4- Curvas de partição em umidade II a I5% da al imentação do moinho obtidas a diferentes aberturas do 

flap (esq.) e diferentes freqüências (d ir.) 

Ainda, conforme pode ser visto na Figura 3, a curva relativa ao ensaio de mais baixa velocidade do 

rotor (1300 rpm) e maior abertura (100%) pareceu ser a melhor combinação, ali ando desempenho a menor 

consumo energético. Isto também dá um indicativo de que, incluindo o fenômeno de aglomeração no modelo de 

Klumpar, por exemplo, poderia ser encontrado uma faixa estreita de operação, com rotações baixas e aberturas 

maiores, em que ocorra uma melhora de desempenho, mas associada a consumos de energia mai s baixos. 

Analisando o modelo de Klumpar, é possível especular que isso seria possível através da modificação da 

geometria da palheta. Estudos em andamento têm o objetivo de avaliar essa possibilidade. 

Após estes resultados, foi reali zada uma coleta no dia em que a umidade da alimentação do moinho 

variou de 1I a 15%, sendo que a rotação de I300 rpm emjlap de 90 ou 100% foi a que resultou, novamente, na 

curva de maior eficiência, conforme pode ser vis to na Figura 4. A mesma curva apresentou ausência de efeito 
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anzol e redução de 30% do bypass. A curva relativa ao uso de rotação elevada (I400 rpm) foi a que apresentou 

efeito anzol, conforme pode ser visto na Figura 4, à direita. Isto ocorreu também com outras aberturas do 

exaustor testadas (100, 90 e 85%). Com a redução da rotação de 1400 rpm para 1350 rpm, o máximo da curva 

(efeito anzol) baixou de 20% para 12%. Efeitos de anzol já eram esperados em umidades elevadas de 

alimentação do moinho, mas o interessante é que a redução da rotação do separador (para 1300 rpm) foi 

acompanhada de uma redução drástica do bypass (de 60 ou 40 % de antes para 30%), sugerindo novamente que 

é possível aumentar muito o desempenho do classificador, inclusive em umidade de alimentação elevada (em 

torno de 15%) e ainda reduzir o consumo energético. Neste caso, poderia ser inferido que a redução da 

velocidade do rotor diminui a eficiência de captura das partículas "vistas" pelo classificador com tamanho acima 

do diâmetro de corte, mas que, em realidade, são partículas muito finas(< IO)lm) aglomeradas. 

DISCUSSÃO 

Os resultados mostraram que quanto maior for a umidade da alimentação do moinho, em rotações 

baixas ( 1300 rpm) e aberturas de exaustor altas ( 100% ), melhor é o desempenho do classificador, respeitando a 

faixa estudada. Isto é explicado pelo fato de ocorrer uma queda na eficiência de captura, permitindo com que as 

partículas aglomeradas ("vistas" pelo separador como grosseiras) sejam dirigidas à corrente de finos. Neste caso, 

também pôde ser constatada a possibilidade de utilizar valores de abertura do exaustor um pouco mais baixos 

(90%), a fim de reduzir o consumo de energia, sem prejuízo do seu desempenho quando em faixa de umidade 

maior que 12%. Por outro lado, em umidades de 8 a II % (faixa mais usual de operação) devem ser usadas 

aberturas de exaustor maiores (em torno de 100%), de modo que ocorra um equilíbrio entre o aumento da 

eficiência de captura das partículas grosseiras e das partículas finas aglomeradas. 

A abertura éítima do exaustor (melhor desempenho) estimada neste estudo através das curvas de 

partição foi também a máxima possível ( I00-90%): isto pode ser visto de fato como um dos fatores físicos que 

mais limitam o processo de otimização. No entanto, não foi considerado neste estudo o circuito passível de 

nenhuma modificação física, como, por exemplo, a substituição do separador por outro mais eficiente, ou a 

substituição do moinho de bolas de duas câmaras por um do tipo air swept, a exemplo do trabalho de Kolacz 

(1999). Certamente existem ainda outras alternativas de menor custo de investimento para que o sistema não 

precise operar no limite, reduzindo seu consumo de energia. Um exemplo é a modificação da geometria das 

palhetas, ângulo entre as mesmas e até mesmo a redução da velocidade do rotor. 

A pequena influência das variáveis do classificador sobre efeito anzol e bypass nas curvas de partição, 

quando a umidade do moinho se manteve em torno de II-12%, com exceção da curva de rotação I300 rpm e 

abertura (70 %) que apresentou uma redução do bypass, não invalida os resultados, pelo contrário: sugere que 

dentro de pequenas variações de umidade da alimentação do moinho, a variação dos parâmetros abertura do 

exaustor e velocidade do rotor exercem pouca influência sobre o desempenho do classificador. 

Pode ser observado que o sistema (circuito de moagem) não responde prontamente a uma modificação 

na abertura do exaustor e na velocidade do rotor. Isto significa que enquanto o sistema busca o equilíbrio, novas 

e inúmeras interferências tendem a tirá-lo deste estado. A variação do flap, por exemplo, a uma rotação 

constante, de 85 a 100% e depois, invertendo o caminho, de 100 a 85%, resulta em curvas de partição diferentes, 

em função da variação da umidade da alimentação do classificador e do tempo de resposta do circuito. Assim, a 
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modificação dos parâmetros principais do classificador, sem critérios específicos por parte dos operadores, 

produz um dano maior que a própria variação da umidade ao desempenho do classificador. 

Portanto, pôde ser inferido que há dois fatores que ainda precisam ser analisados com intuito de 

completar este trabalho: (a) a correlação entre as umidades da alimentação do moinho e do classificador e (b) a 

resposta dinâmica do sistema, que aparece como um atraso na resposta do circuito à modificação de uma 

variável do classificador realizada pela sala de controle. 

CONCLUSÕES 

Os resultados sugerem que a umidade da alimentação do moinho e, por conseguinte, do classificador, é 

o fator preponderante sobre o desempenho do separador dinâmico a ar, como já era esperado. No caso, a surpresa 

está no fato de que quando a umidade é alta o mais sugerido não é usar valores de flap (tais como 100%) e 

rotações maiores (1400 rpm) como sugere o modelo físico de Klumpar (1992). Pelo contrário, o mais indicado é 

usar rotações baixas (1300 rpm), podendo ser utilizadosjlaps em torno de 80%, em função do blaine pretendido, 

o que acarretará uma redução no consumo de energia considerável. A explicação está no efeito anzol, pois 

quando a umidade é alta, as partículas finas se aglomeram e o equipamento passa a separá-las como se 

apresentassem granulometria mais grossa, enviando-as para a corrente que gera o produto grosso, a menos que 

haja uma redução proporcional (adequada) na eficiência de captura, utilizando velocidades de rotor menores. 
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