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Na moagem a importância de se ter recursos técnicos que possibilitem relacionar a energia de impacto 

aplicada na fragmentação de partículas de um determinado tamanho com a distribuição final dos fragmentos 

resultantes da quebra é que eles permitem prever, por simulação, diferentes condições operacionais de moagem. 

seja a moagem realizada em moinhos de bolas, de barras, autógenos ou semi-autógenos. O presente trabalho 

envolveu a discussão do desenvolvimento de modelos que aplicam o método do elemento discreto (discrete 

element method, DEM) para a simulação do movimento de cargas e corpos moedores no interior de moinhos 

revolventes. No método do elemento discreto, simulações envolvendo colisões e suas interações podem ser 

realizadas. A utilização desses modelos associados resultados de estudos de impacto simples sobre partículas 

individuais pode resultar em modelos mais precisos que permitam comparar o efeito de variações do diâmetro do 

moinho, da velocidade de rotação, da densidade e distribuição de tamanhos da carga moedora. Tipos e forma do 

revestimento podem ser analisados e correlacionados com a eficiência de moagem em estudos de simulação e 

otimização de processos. 

Palavras-Chave: moagem, modelagem, método do elemento discreto. 
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INTRODUÇÃO 

As operações de fragmentação incluindo a moagem, consomem aproximadamente seis por 

cento da energia elétrica produzida no mundo. Objetivando melhorar a eficiência nos processos de fragmentação 

estudos vem sendo realizados, e diversos modelos tem sido propostos. O método Bond (1952) por muito tempo 

foi utilizado para o dimensionamento de equipamentos industriais de moagem. Essa metodologia foi 

desenvolvida para a determinação de um parâmetro energético característico do minério. Esse parâmetro foi 

definido como índice de trabalho (Wt} sendo fornecido em Kwhlt. Através desse parâmetro determinava-se, 

então, a potência requerida na operação de moagem de um minério específico. Uma vez determinada a potência 

necessária para a moagem, diferentes de fatores de correlação eram utilizados para o dimensionamento do 

equipamento industrial de moagem. Podemos citar, por exemplo, a relação P-D2
·
5 L onde, P é a potência 

requerida na moagem, D é o diâmetro do moinho e L o seu comprimento. 

Posteriormente, o modelo do balanço populacional (MBP) desenvolvido por Reid(/965) proporcionou 

uma metodologia mais confiável para a descrição do processo de quebra. Esse modelo desenvolveu-se a partir da 

tentativa de descrever o processo de quebra, a distribuição e o transporte dos fragmentos no interior do moinho. 

Neste modelo, representado pela Equação (I), m;(t) é a fração em massa de partículas contidas no intervalo de 

tamanho i após o tempo t de moagem; S;, representa a velocidade específica de quebra das partículas de tamanho 

i e bij, a função quebra, que representa a distribuição dos fragmentos resultantes do processo de quebra. 

Geralmente assume-se que a função quebra é uma característica do material, enquanto que a velocidade 

específica de quebra depende das condições de moagem. 

H 

d~(t) ==-sim;(t)+ .L}iJSjmj(t) 
dt j =l 

(I) 

Três diferentes grupos de pesquisadores ou escolas estiveram envolvidos nos avanços alcançados nessa 

área. O primeiro grupo, fundamentado no trabalho de Austin, Klimpel e Luckie (1984) e o segundo, baseado 

principalmente nos trabalhos de Herbst e Fuerstenau (1973) desenvolveram uma série de técnicas utilizando 

ensaios de laboratório cuidadosamente planejados para determinar os parâmetros de quebra. 

As técnicas mais utilizadas são aquelas que baseiam todas as estimativas em dados levantados em 

laboratório, realizados com material bitolado em faixa estreita de tamanho (mono-tamanho). A determinação dos 

parâmetros S e B pode ser realizada através de uma combinação de testes de moagem de longa e curta duração. 

Para fins de simulação, os parâmetros obtidos experimentalmente podem ou não sofrer posterior otimização com 

a aplicação de técnicas matemáticas convenientes. 

A determinação dos parâmetros da função seleção S pode ser realizada através de testes cinéticas de 

moagem de longa duração. Para tanto, devem-se garantir condições operacionais de quebra de primeira ordem. 

Dessa forma, para material bitolado, em faixas estreitas de tamanho, a velocidade específica de quebra pode ser 

representada pela equação (2). 

si =a(3._tQ (2) 
XIII 

1'"~a cqüaçào (.2), a é ün1a característica do material c scü valor pode ~ ... ·ariar entre 0,5 e ! ,5. O segündo 
~ • • • • . - • ..... • • • • _I , • • ... • ,... • 

parametro a, depende das condlÇOes de moagern. ~ua un!dade e tempo ·. l'~o caso de rratura nonna!, o tator de 
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correção Q;, tende para a unidade. Para fratura anormal , Q; somente tende para a unidade quando X; < xm onde Xm 

é o tamanho de partícula para o qual S1 é máximo. 

Alguns métodos propostos por Austin, Klimpel e Luckie (1984) foram desenvolvidos especificamente 

para determinar os valores da função quebra. A forma funcional para a função quebra, é apresentado na Equação 

(3). 

(3) 

A equação (3) representa uma associação de duas funções de potência. Testes de moagem de curta 

duração, mostram que os parâmetros <t> j , r e fJ podem ser determinados gráfica ou numericamente. 

É importante ressaltar que, para a determinação dos parâmetros de quebra, S e B, é necessário a 

realização de testes de moagem de longa e curta duração. Problemas oriundos de testes deste tipo são que eles 

devem ser realizados com material bitolado em faixas estreitas de tamanho, isto é, mono-tamanho. No caso de 

testes de curta duração, a inércia no instante de acionamento e parada de moinhos é significativa leva a erros no 

cálculo dos parâmetros de quebra. 

Posteriormente Herbst et al.(J988) desenvolveram uma metodologia para o escalonamento dos dados 

obtidos em testes de moagem em laboratório. O escalonamento (scale up) era baseado na premissa de que a 

potência consumida pelo moinho influenciava de uma forma muito mais acentuada a velocidade específica de 

quebra, S, do que a função quebra, B. A relação de escalonamento apresentada é fornecida na Equação (3). 

Ep 
S=S-

I I M (3) 

Em trabalhos de simulação, a determinação da função seleção específica S;E através de testes 

realizados em laboratório é de fundamental importância. Este parâmetro representa a relações de 

proporcionalidade entre a potência consumida pelo moinho, P (kwh), a massa de minérios no interior do moinho 

M, (t) e a função seleção, S;,. Essa correlação permite, a partir de testes realizados em moinhos de laboratório, 

dotados com sistemas para medição de torque, determinar o valor preciso de st e, posteriormente, simular 

condições industriais, uma vez determinado os valore de P eM na escala industrial. 

O MODELO DO ELEMENTO DISCRETO (DEM) 

Com relação aos modelos tradicionais descritos até então para a simulação e otimização de processos de 

moagem, algumas questões merecem ser discutidas. Nos modelos tradicionais, o escalonamento da função 

seleção é realizado através de relações associando a potência consumida P e do "hold up ", M conforme 

apresentado na Equação (3). O Primeiro problema que surge é que em escala industrial o "hold up" é 

praticamente impossível de ser determinado ou mesmo medido durante a operação da moagem. Com relação à 

potência, as correlações observadas estão grosseiramente relacionadas com o número de colisões que é 

proporcional ao número de bolas no interior do moinho (aD2L). É, também proporcional à velocidade de rotação 

do moinho, (allvb) e à eficiência de impacto que esta relacionada com o diâmetro do moinho (aD). Resulta, 
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dessas correlações, então, a expressão Pa (D2
'
5L). Partindo dessa premissa, muitos trabalhos têm apresentado 

relações associando a potência consumida ao torque. Dessa forma, através de medidas do torque deriva-se a 

potência e as demais dimensões do moinho. Uma observação que deve ser feita é que nessas formulações o perfil 

da carga moedora não é considerado. Ele é representado pela massa da carga moedora. O torque calculado de 

acordo com a Equação (4) é considerado como sendo o esforço necessário para manter o equilíbrio da massa de 

bolas em movimento em relação a uma mudança do centro de gravidade no interior do moinho, resultante desse 

movimento. 

T = Mbrg sena (4) P = 2nTv (5) 

Na Equação (4), Mb é a massa total da carga moedora, rg é a distância do centro do moinho ao centro de 

gravidade e a é o ângulo de repouso da carga de moedora. A Potência por sua vez se relaciona com o torque 

conforme a Equação (5) onde v é a velocidade de rotação do moinho dada em rpm. Essa não leva em 

consideração questões importantes de projeto tais como o perfil da carga de bolas, representados pelo tamanho e 

distribuição da carga de bolas. Ela não faz, também, nenhuma menção ao tipo e geometria do revestimento 

utilizado. 

Segundo Mclvor, (1983) o controle do movimento da carga moedora no interior do moinho, conforme 

apresentado na Figura O I, é de fundamental importância, pois afeta diretamente a eficiência energética do 

processo de moagem. Liddell e Moys,(1988) provaram, posterionnente, através de medidas precisas de potência, 

que nenhuma equação que relaciona torque com a potencia consumida pelo moinho são suficientemente precisas. 

Dessa forma não podem ser consideradas. Elas não acrescentam nenhum fato novo sobre questões importantes 

como a freqüência e intensidade das colisões no interior do moinho. 

Ü'Ü'Ü' ,, . -. • ":· ··· - )1 -

010101 
......__ ~ \ \Perfil reton 
•---· •• qular 

\ Hi-to" 
Bi••lodo · Oodo 

Figura 01: Diversos Tipos de revestimento e seus efeitos sobre o movimento da carga moedora (Mclvor, 1983) 

Outra questão falha relacionada com os modelos tradicionais seria assumir a invariabilidade da função 

quebra em relação ao meio de moagem. Isso introduz erros de avaliação, principalmente quando, em estudos de 

otimização de carga moedora, as condições do meio de moagem mudam. Diferentes cargas moedoras devem 

fornecer diferentes funções de distribuição de quebra. 

Tentando avançar mais no entendimento destas questões, Narayanan e Whinten , (1988) apresentaram 

uma importante contribuição. Esses pesquisadores estudaram as variações da função quebra em relação à energia 
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consumida no interior dos moinhos. Para isso eles desenvolveram um sistema especial baseado num pendulo 

duplo. Esses estudos foram posteriormente aprofundados nos trabalhos de King e Bourgeois,(1993) com o 

desenvolvimento da célula de carga ultra-rápida, a UFLC (Uitra Fast Load Cell). Esses trabalhos geraram como 

resultado o melhor entendimento sobre os aspectos energéticos e seus efeitos sobre os parâmetros de quebra. Os 

trabalhos resultantes forma muito importantes para destruir o mito da invariabilidade da função quebra, B, em 

relação ao meio de moagem, isto é, em relação a energia de fragmentação aplicada. Na Figura 02 são 

apresentados os resultados de testes de impacto simples sobre partículas individuais de minério de ferro 

mostrando o efeito da variação da função quebra em função da energia de fragmentação aplicada. Esses 

resultados foram levantados num sistema, mais simples, semelhante a UFLC. Esses dados foram levantados em 

um estudo de simulação para a otimização do processo de moagem de minério de ferro (Galéry et a!, 2002). 

cri~ 0.10 

0.0 

Função Quebra B;i = f(dJdmax• E.cl 
[2,37 -3,35] ;[3,35-4,76];[ 4,76-6,35] mm 

0.1 1.0 

----- [2,37-3,35]-->410 J/kg 

----- [2,37 -3,35] -->1861 
J/kg 

--l:s- [3,35-4,76]-->438 J/kg 

--l:s- [3,35-4, 76]-->1 .558 
J/kg 

---- [6,35-4,76]--> 368 J/kg 

---- [6,35-4,76]--> 1.683 
J/kg 

Figura 2: Efeito da variação da função quebra, Bu para diferentes níveis de energia e diferentes tamanhos de 

partículas ( Galéry et a!, 2002). 

Os modelos desenvolvidos a partir daí, se direcionaram cada vez mais em estudos envolvendo impacto 

simples sobre partículas individuais objetivando melhor avaliar melhor os parâmetros de quebra principalmente 

no que diz respeito às variações da função de distribuição da quebra, B, em relação à energia de impacto aplicada 

Paralelamente aos estudos de impacto simples sobre partículas individuais, Mishra e Rajamani (1992) 

desenvolveram um método numérico denominado Método do Elemento Discreto (Discrete Element Method -

DEM) para integrar os resultados de impacto simples sobre partículas individuais com estudos de movimento da 

carga moedora no interior dos moinhos revolventes. O DEM foi inicialmente apresentado por Cundall e Stack 

(1972) como um método numérico capaz de descrever o comportamento mecânico de um conjunto de discos ou 

esferas submetidas a ação de forças de natureza diversa. Neste modelo o cálculo sobre determinado elemento 

(esfera) se altera entre a aplicação da segunda lei de Newton sobre os discos ou esferas e a ação resultante força

deslocamento nos contatos. A segunda lei de Newton prevê o movimento ou deslocamento dos objetos resultante 

da ação de forças atuantes. Baseado no Método do Elemento Discreto DEM um programa se encontra em fase 

de desenvolvido que tem como objetivo de avaliar o movimento da carga moedora no interior do moinho e 

detenninar, também, a relação de distribuição energia/freqüência de colisão. 
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DESENVOLVIMENTO DO MODELO DO DEM 

No método do elemento discreto DEM as forças de equilíbrio durante o contato e o deslocamento de um 

conjunto de objetos rígidos (discos ou esferas) confinados podem ser determinadas e, através de uma seqüência 

de cálculos. Tomando como exemplo ilustrativo a Figura 03, as forças atuantes nos discos x e y num dado 

momento t1 = to + Llt é fornecida pela Equação (5) onde Kn representa o coeficiente de rigidez normal, LlFn 

representa o incremento de força normal sendo v a velocidade. 

LlFn =kn(tln) 11 =knvM 

e 

11 

Figura 03: Exemplificação da lei força-deslocamento 

F(x)J = kn (tln) 11 F(y)J =-kn(tln) 11 
(5) 

Essas forças são utilizadas para calcular a o novo valor da aceleração de cada um dos discos 

conhecendo-se suas massas: 

F(x)J 
a(x)J = m(x)I 

F(y)I 
a(y)I = m(y)

1 

(6) 

Se a aceleração pode ser considerada constante através do tempo, pode-se então calcular por integração 

a velocidade. Dessa forma o deslocamento relativo no intervalo de tempo t2 = t1+Llt pode ser determinado 

conforme a Equação (7). 

F(x) 1 Lln(x) 1 =(v r -[--]tlt)M 
· m(x) 1 

F(y)I 
tln(y) 1 = (vy -[--]tlt)tlt 

m(y)I 
(7) 

As coordenadas dos centros dos discos são consideradas como sendo, Rx(x~.y 1 ) c Ry(x2,y2). Colisões ou 

contato entre os discos ou esferas podem ser determinados se a distância D entre os dois discos ou esferas forem 

menor que a soma dos dois raios, isto é D<~x)+~y). 

A implementação do modelo do elemento discreto para a simulação do movimento da carga moedora 

vem sendo desenvolvida em linguagem de programação C++ com o auxílio da plataforma gráfica OpcnGL. O 

resultado da simulação do movimento de uma bola no interior do moinho é apresentado na Figura 04. Os 

parâmetros utilizados na simulação foram: diâmetro do moinho 5,7 m, diâmetro da bola 0,07m, densidade da 

bola 7,8g/cm3
. A velocidade de rotação do moinho foi fixada cm 80% da velocidade crítica. Os demais dados, 

como o coeficiente de rigidez para o contato bola/moinho, foram levantados na literatura. O revestimento foi 

considerado como sendo uma barra de levantamento fazendo um ângulo de 90° com a carcaça do moinho. 
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O desenvolvimento de programas dessa natureza consome muito tempo de programação em função da 

complexidade dos cálculos e do número de objetos discretos que devem ser considerados. O nível de 

complexidade aumenta com a implementação dos diferentes tipos de revestimento do moinho e na mudança do 

nível de simulação de 2D para 3D. Neste último caso o transporte da polpa deve ser, também, levado cm 

consideração. O avanço, no momento, está direcionado para implementar algoritmos que possibilitem a 

determinação da freqüência de impacto I energia para uma determinada distribuição de carga de bolas. 

Nessas condições, as aplicações de estudos envolvendo análises de distribuição de tamanho I energia 

são amplas e podem ser utilizados para a compreensão do processo de quebra em diferentes sistemas de moagem 

de bolas, barras, autógenos e scmi-autógenos. A grande vantagem é que esses estudos associam a distribuição da 

quebra de partículas de um determinado tamanho a uma determinada energia absorvida pelas partículas. Essa 

técnica não leva em consideração se o mecanismo gerador de tal energia foi por contato bola-partícula, partícula

partícula ou por outro mecanismo de interação qualquer. Ela é, simplesmente, uma resposta da resistência do 

material a aplicação de uma determinada quantidade de energia de fragmentação. 

A função quebra, calculada dessa forma, pode ser útil para a aplicação em modelos que incorporem a 

frcqüência de colisão da carga moedora. Esses modelos consideram que num intervalo de tempo, um número 

finito de colisões ocorre c uma determinada quantidade em massa de partículas é fragmentada. Nesses modelos, 

a distribuição dos tamanhos resultantes de um determinado impacto é uma função da energia de impacto. Esse 

tipo de modelo foi apresentado por Mishra e Rajamani, , (1992) na forma da Equação 8. 

(8) 
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Na Equação 8, hk(EJ é o número de colisões de energia Ek por unidade de tempo. mu, é a massa de 

partículas do intervalo de tamanho i que se quebra como resultado de um impacto simples de energia Ek· A 

quantidade mu, deve ser conhecida a priori. bu(EJ é a função quebra do material de tamanho i quando 

submetido a um impacto de energia (EJ . M;(t) é a massa de material presente no intervalo de tamanho i. 

CONCLUSÕES 

Foi apresentado um método que pode vir a possibilitar a modelagem de sistemas de moagem com 

grande precisão. A vantagem da utilização do DEM na simulação de moagem é que ele incorpora o movimento 

da carga moedora e freqüência de impacto I energia. O método pode vir a ser utilizado em estudos de simulação 

e otimização de circuitos industriais de moagem trazendo uma gama de informações novas que antes não havia 

possibilidade de serem avaliadas. A desvantagem do método é que ele consome muito tempo de programação 

quanto tempo de simulação 
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