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A utilização de modelos matemáticos como ferramenta para a simulação de processos tem sido muito útil para a 
caracterização, avaliação e otimização de plantas industriais. Simuladores baseados em modelos de balanço 
populacional são no mínimo convenientes para circuitos de moagem, e nesta área algumas ferramentas bastante 
robustas já foram desenvolvidas e implementadas. O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a 
utilização destes modelos, em um estudo de otimização de cargas moedoras de moinhos industriais com 
aplicação específica na remoagem de minério de ferro. O circuito de moagem industrial envolvido no presente 
trabalho é o circuito da Usina 5 Nibrasco-CYRD-Vitória. O minério, amostrado na alimentação do circuito de 
remoagem, foi utilizado em testes de moagem de batelada e piloto. Parâmetros de quebra, especificamente a 
função seleção e a função quebra, foram determinados a partir de testes de moagem em batelada em escala de 
laboratório. Os parâmetros determinados em laboratório foram utilizados com o modelo de escalonamento de 
moinhos de Austin, para a previsão da performance da planta piloto e da planta industrial. Os resultados 
previstos foram comparados com os resultados das amostragens das plantas piloto e industrial. As técnicas 
utilizadas se demonstraram bastante acuradas. 
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INTRODUÇÃO 

O Centro de Desenvolvimento Mineral (CDM) da Companhia Vale do Rio Doce é equipado com um 

laboratório de cominuição onde são realizados estudos voltados para a otimização de processos existentes nas 

unidades produtivas, bem como estudos de viabilidade técnica e econômica de projetas da CVRD. O laboratório 

é equipado com uma planta piloto com vários moinhos e classificadores, possibilitando estudos de moagem 

contínua em circuitos de diversas capacidades e características. O laboratório também está equipado com 

moinhos para testes em batelada, para estudos mais fundamentais das características de quebra dos diversos 

minérios, destacando-se um moinho de torque, completamente instrumentado, e um moinho padrão para 

emprego da metodologia de escalonamento de Austin, (Austin et. ai., 1987). 

Técnicas de simulação de processos de cominuição baseadas em modelos de balanço populacional tem 

sido usadas com bastante sucesso no CDM, em vários projetas. Os parâmetros das funções quebra e seleção 

podem ser estimados a partir de técnicas de retro-cálculo. O retro-cálculo dos parâmetros geralmente requer 

dados de distribuição granulométrica em torno das operações unitárias envolvidas, como por exemplo da 

alimentação e do produto de um moinho de bolas. Os parâmetros assim obtidos permitem a simulação global do 

circuito em questão, com possíveis beneficias do ponto de vista da auditoria de plantas, tais como produção de 

finos, recirculação de grossos, otimização da classificação e até mesmo estudos complexos envolvendo a 

liberação das fases de interesse. É relativamente fácil determinar-se um conjunto de parâmetros que satisfazem a 

forma da distribuição granulométrica no produto da moagem, devido ao grande número de soluções prontamente 

disponíveis, e especialmente quando o número de parâmetros é elevado. No entanto, parâmetros obtidos por 

retro-cálculo a partir de dados gerados em circuitos contínuos de moagem não podem ser considerados como 

parâmetros intrínsecos do material ou do processo em si. Isto se deve a uma série de fenômenos, e além 

daqueles listados por Klimpel e Austin ( 1984) pode-se incluir o fato de que o retro-cálculo dos parâmetros 

raramente é feito criteriosamente, com uma análise estatística completa de significância de cada um dos 

parâmetros (obviamente, um trabalho maçante). 

• Neste projeto, experimentos em escala piloto e industrial, estão sendo executados com o objetivo de 

comparar a performance de moinhos usando cargas de bolas e cylpebs, na moagem de minério de ferro para a 

preparação de pellet feed moído. Os dados assim gerados constituem uma excelente oportunidade para testar a 

acuracidade das técnicas de escolanamento de moinhos, e conseqüentemente a significância dos parâmetros das 

funções quebra e seleção levantadas a partir de testes de moagem em batelada. O método de escalonamento 

investigado neste trabalho é a implementação do modelo de Austin no simulador de plantas Modsim™, e os 

dados aqui apresentados são referentes à moagem com carga de cylpebs. 

METODOLOGIA 

Amostras da alimentação da moagem do circuito industrial da Usina 5 Nibrasco-CVRD-Vitória foram 

obtidas para testes piloto e ensaios de moagem em batelada. Nesta planta, os moinhos operam carregados com 

cylpebs. Uma campanha de amostragem detalhada foi executada, em uma linha de moagem, mais 

especificamente no m0inho 5M5A. Amostras foram obtidas em todos os fluxos, para análise de conteúdo de 

sólidos, densidade de polpa e análise granulométrica. Taxas de fluxo foram devidamente monitoradas durante a 
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amostragem, verificando-se a condição de estado estacionário dos processos. Todas as variáveis relevantes de 

processo foram medidas, tais como a pressão na alimentação dos ciclones, número de ciclones em operação e 

potência no motor do moinho. Os parâmetros de processo também foram medidos, tais como diâmetro e 

comprimento interno (entre revestimentos) do moinho, carga de corpos moedores e geometria dos ciclones. Estes 

dados constituem a base para comparação com os resultados das simulações baseadas no modelo de 

escalonamento de Austin. 

As amostras de alimentação obtidas na planta industrial foram utilizadas para testes piloto, na usina de 

moagem piloto do CDM, em Belo Horizonte, sob condições controladas, e conhecidas. O teste foi realizado com 

uma carga de cylpebs. Todos os dados relevantes foram cuidadosamente catalogados, a exemplo da campanha 

de amostragem na planta industrial. Estes dados são aparentemente redundantes em relação aos dados obtidos a 

partir da campanha de amostragem na planta industrial. No entanto, testes piloto são fortemente recomendados 

em qualquer projeto de circuito de moagem. Do ponto de vista do escalonamento de moinhos, os testes de 

moagem em batelada produzem estimativas dos parâmetros das funções quebra e seleção sob condições normais 

de quebra por impacto. Estes testes não produzem resultados que possam ser utilizados para a descrição dos 

efeitos de transporte na moagem contínua, tais como efeitos de classificação na descarga do moinho, distrib~ição 

de tempos de residência, e outros efeitos reológicos. Assim, sempre que um moinho de escala industrial é 

projetado com base na técnica de escalonamento de Austin, testes piloto são realizados para o estudo dos efeitos 

extra-laboratoriais descritos acima. Na verdade, seja qual for a técnica de escalonamento utilizada, é praxe 

realizar-se testes em escala piloto, com o objetivo de, no mínimo, testar os dados obtidos em laboratório, e 

enfim, obter-se dados que assegurem a acuracidade da técnica de escalonamento empregada. 

Finalmente, as amostras de alimentação obtidas na planta industrial foram submetidas ao teste padrão de 

Austin para o levantamento das funções quebra e seleção para o minério de ferro em questão. Presume-se que os 

parâmetros das funções quebra e seleção sejam diferentes para bolas e cylpebs, sob condições de moagem 

idênticas ou similares. Portanto, os testes foram executados com cylpebs, e mantendo-se todas as outras 

condições do teste padrão o mais próximo possível dos valores especificados, obtendo-se parâmetros específicos 

para uma carga de cylpebs. Os mesmos parâmetros são utilizados para as simulações do teste piloto e para a 

planta industrial, utilizando-se o modelo de escalonamento. Esta última simulação permite uma avaliação da 

acuracidade da técnica de escolonamento em projetos de moinhos industriais. 

EXPERIMENTAL 

A parte experimental deste trabalho é bastante abrangente e compreensiva, e envolve os testes em 

batelada, os testes em escala piloto e as amostragens da planta de escala industrial. Como as metodologias de 

testes piloto e de amostragens em plantas industriais são bastante conhecidas, o foco aqui é a descrição do 

trabalho experimental envolvendo o teste padrão de Austin. 

O moinho do teste padrão de Austin deve ter diâmetro e comprimento internos tguats, e deve ser 

revestido com 8 aletas igualmente espaçadas. As aletas fazem o papel de levantadores da carga (lifters). O teste 

padrão de Austin requer pelo menos 3 amostras de material peneirado em faixas estreitas de tamanho, na razão 

-./2. Deve-se escolher as faixas de tamanho das amostras de acordo com o material disponível na alimentação, e 

o tamanho do moinho disponível. As bolas devem ter diâmetro igual a 1/10 do diâmetro interno do moinho, e 
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este fator foi empregado para os cylpebs deste trabalho. O tamanho do moinho influi muito significativamente 

na quantidade de amostra que é necessária para um teste, e para este trabalho um moinho de 254 mm x 254 mm 

foi construído, para facilitar o trabalho experimental. Com meio moedor de 25.4 mm, espera-se que o máximo da 

função seleção seja em torno de 2.0 mm, podendo variar para mais ou para menos dependendo da tenacidade do 

material testado. É importante selecionar pelo menos um tamanho na região de quebra anormal, próximo do 

máximo da função seleção, e outros dois na faixa de quebra normal. Neste trabalho, foram preparadas 5 

amostras nas seguintes faixas de tamanho: 2370xl670, 1180x840, 590x420, 212xl50 e 105x74 micrômetros. 

Cada amostra foi moída, a seco, nos seguintes tempos: 0.5, 2.0, 4.0, 8.0 e 14.0 minutos. A rotina de trabalho foi 

organizada de forma que, ao término de cada moagem, uma alíquota representativa do conteúdo do moinho de 

mais ou menos I 00 g era peneirada, a úmido, e retomada ao moinho para a continuação do teste, após secagem. 

O teste padrão é feito com carregamento J = 20%, enchimento U = 50% e velocidade de 70% da velocidade 

crítica. Os testes são feitos a seco porque isto facilita bastante o manuseio e dispensa filtragem e secagem de 

quantidades relativamente grandes de amostra. Como os resultados de cada tempo de moagem são obtidos mais 

rapidamente, o erro experimental é minimizado no laboratório. No entanto, as taxas de moagem a seco e a 

úmido não são necessariamente idênticas, e normalmente a taxa de quebra da moagem a úmido é maior do que a 

taxa de quebra da moagem a seco. Assim, faz-se necessário pelo menos um teste a úmido para a determinação 

do gráfico de primeiro ordem. A razão entre os valores das taxas de quebra dos gráficos de primeira ordem dos 

testes a úmido e a seco é o fator de correção para moagem a úmido. 

RESULTADOS DOS TESTES DE MOAGEM DE BATELADA 

Os resultados dos testes em batelada são mostrados na Figura I. Alguns problemas de amostragem e/ou 

peneiramento foram detectados esporadicamente, e os resultados descartados, conforme mostrado nas figuras. 

O cálculo dos parâmetros das funções quebra e seleção foi feito com ajuda do aplicativo BatchMill™, 

corre~temente em desenvolvimento pela Mineral Technologies Intemational, lnc.. O BatchMill TM é capaz de 

otimizar com dados de vários testes, simultaneamente, e contém vários modelos para as funções seleção e 

quebra. A função seleção contém a região de quebra anormal, e estes parâmetros só podem ser calculados 

acuradamente a partir de testes tais como mostrados na Figura I. A função normalizável de Austin foi utilizada 

para descrever a função quebra. Os resultados são mostrados na Tabela I. 

Os resultados da Tabela I foram calculados com base na minimização da soma dos resíduos 

normalizados (NSR), o que favorece a interpolação nas frações mais finas. Os resultados do teste a úmido, com 

80% de sólidos são necessários para a correção da taxa de quebra. Na Figura 2, são comparados os gráficos de 

primeira ordem correspondentes à alimentação de 590x420 micrômetros, para os testes a úmido e a seco. A 

razão entre os valores de S1 é usada como uma correção para o valor de SI para simulação e escalonamento de 

moagem a úmido. Neste caso, o é 0.837365 /0.76124 = 1.100. 

Os resultados indicam que a taxa de moagem a seco é menor do que a taxa de moagem a úmido, e este 

resultado é sempre esperado. 
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Faixas de tamanho na alimetação: 

a) 2370 x 1670 micrômetros 

b) 1180 x 840 micrômetros 

c) 590 x 420 micrômetros 

d) 212 x 150 micrômetros 

e) 105 x 75 micrômetros 
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Figura 1 - Resultados dos testes de moagem em bate/ada com carga de cylpebs. Símbolos representam 
distribuições medidas e linhas representam distribuições calculadas. 

Tabela 1 -Parâmetros calculados para as junções quebra e seleção do minério, com carga de cylpebs. 

Modelo Parâmetro Resultados 

Sl, min-• 1.4451 (x 1.1 00) 
Função seleção com 

1.21263 (l 

região de quebra 
fJ, mm 0.922661 

anormal. 
À. 1.70165 

y 0.304485 
Função quebra 

~ 2.8349 
normalizável. 

q> 0.332668 
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Figura 2- Gráficos de primeira ordem comparando os valores de S1 para moagem a seco e a úmido. 

RESULTADOS DOS TESTES DE MOAGEM DE ESCALA PILOTO 

Os testes de moagem em escala piloto foram realizados em duplicata. Todas as variáveis operacionais 

foram medidas, e o balanço de massas fechado, e os resultados dos testes confirmados. Os testes foram 

realizados em um moinho de overflow com diâmetro interno, entre revestimentos, de 60.96 cm e comprimento 

interno, entre revestimentos, de 91.44 cm. Os testes foram feitos com carga J =36 %, porcentagem de 

velocidade crítica <l>c = 68.3 %e com 19.37% de cylpebs de 28 mm, 29.64% de cylpebs de 25 mm e 50.99% de 

cylpebs de 22 mm. 

O objetivo dos testes piloto é, essencialmente, testar a rotina de escalonamento, e os parâmetros obtidos 

nos testes de batelada. Desta forma, é mais eficiente simular o moinho em circuito aberto, retirando-se assim os 

efeitos e as imprecisões decorrentes do modelamento da etapa de classificação. Assim, a distribuição de 

tamanhos e a taxa de alimentação do moinho são obtidas a partir do fechamento do balanço de massas e das 

distribui.ções de tamanhos medidas no circuito. 

Na Figura 3 são mostradas as distribuições granulométricas medidas e previstas no produto do moinho. 

Pode-se observar que há um efeito de classificação no transporte do moinho piloto. Este efeito se caracteriza 

pela ausência de partículas mais grossas na descarga do moinho. Este comportamento é bastante comum, e pode 

ser corrigido pela inserção de classificação no modelo de transporte utilizado. Esta correção é mostrada nas 

linhas pontilhadas. O modelo de transporte utilizado é o de três misturadores perfeitos em série, com tempos de 

residência fracional de 0.65, 0.175 e 0.175, cada um fechado por um classificador com tamanho de corte igual a 

19.31 micrômetros e nitidez de classificação igual a 0.0735. Estes parâmetros representam um efeito de 

classificação bastante incipiente, principalmento devido à baixa nitidez de separação. Pode-se observar, 

também, que o modelo de escalonamento prevê uma geração de finos maior do que aquela observada nos testes 

piloto, na malha de 37 micrômetros. Mesmo com peneiramento a úmido, com todos os cuidados possíveis, a 

eficiência de peneiramento sempre é sofrível nestes tamanhos. Com isso, o ponto em 37 micrômetros 

normalmente aparece abaixo da linha de previsão, e este resultado pode ser considerado normal. 
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Figura 3 - Resultados do escalonamento para o teste piloto. O gráfico mostra a distribuição de tamanhos no 
produto do moinho piloto. medida (símbolos) e prevista (linhas contínuas). A linha pontilhada 
mostra os resultados previstos após o ajuste do modelo de transporte. 

RESULTADOS DA MOAGEM INDUSTRIAL 

O moinho amostrado tem 4.95 metros de diâmetro interno, entre revestimentos, e 10,95 metros de 

comprimento interno, entre revestimentos. O moinho opera com uma carga de cylpebs com J = 36%, e 

porcentagem de velocidade crítica 4>c = 68.3 %. A alimentação nova de cylpebs é de 28 mm, e foi assumido que 

a distribuição de tamanhos da carga segue a distribuição de equilíbrio de Bond (Bond, 1960), para bolas. O 

circuito é fechado por uma bateria de 6 hydrociclones de 50 cm de diâmetro, operando com uma pressão na 

alimentação de 17 m H20. 

Os balanços de massa e água foram fechados pelo método de Lagrange, implementado no Moly-Cop 

Tools (Sepulveda, 200 I), com as distribuições de tamanhos medidas nos diversos fluxos. A simulação, na 

Figura 4, foi feita com os parâmetros da Tabela 1, considerando-se o ajuste no modelo de transporte, e com o 

ajuste dos parâmetros do modelo de Plitt para o hydrocyclone. 

O balanço de massas e água está de acordo com o balanço de massas e água medidos, com resultados 

praticamente exatos. As distribuições de tamanho medidas e simuladas são mostradas na Figura 5, e se mostram 

absolutamente consistes. Com isto, o simulador do circuito de moagem pode ser considerado calibrado. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Como conclusão geral do trabalho, pode-se afirmar que a metodologia de escalonamento de Austin é 

suficientemente acurada para estudos de otimização de circuitos de moagem e para o projeto de circuitos de 

moagem industriais, quando cargas de cylpebs são utilizadas, podendo-se empregar o teste padrão de Austin com 

uma carga de cylpebs, em lugar da carga de bolas convencional. 

Este trabalho será executado para cargas de bolas, seguindo-se a metodologia aqui apresentada. Espera

se obter simulações que permitam avaliar com acuracidade a performance de bolas versus cylpebs como cargas 

moedoras na moagem industrial. 
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Figura 4- Simulação do moinho industrial com carga de cylpebs. 
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Figura 5- Distribuições de tamanhos medidas (linhas) e simuladas para o moinho industrial com cylpebs. 
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