
XXII ENTMME I VIl MSHMT - Ouro Prcto-MG , novembro 2007. 

ABORDAGEM FRACTAL À QUEBRA DE PARTÍCULAS MINERAIS 

A. C. Silva 1
, J. A . M. da Luz2 

I - REDEMAT- Universidade Federal de Ouro Preto. Campus Universitário, s/n- CEP 
35.400-000- Ouro Preto/MG 
E-mail: andre@iceb.ufop.br 

2- Departamento de Engenharia de Minas- Universidade Federal de Ouro Preto. Campus 
Universitário, s/n- CEP 35.400-000- Ouro Preto/MG 

E-mail: jaurelioluz@gmail.com 

RESUMO 

Neste artigo tenta-se testar a clássica c intuitiva, mas ainda não formalizada , idéia de que as condições da 
fragmentação de qualquer mineral dependem das suas estruturas genuínas, especialmente da sua arquitctura e do 
formato das descontinuidades naturais , conforme proposto por Thomas c Filippov. O modelo sugerido neste 
artigo é uma corrcção do modelo já proposto por Thomas c Filippov, que se baseia cm duas hipóteses básicas: a 
primeira é que a distribuição inicial de fraturas é governada por uma lei fractal, proposta por Turcotte, e a 
segunda é que, qualquer forma de fratura, cm uma distribuição granulométrica pode ser descrita por uma outra 
lei de escalonamento. A conclação esperada entre a Lei de Hukki para o consumo energético c o modelo 
estrutural fractal de Thomas c Filippov foi encontrada c mostra-se concordante com ambos os modelos. 

PALA YRAS-CHA VE: Modelagem c simulação de processos; cominuição; fractal. 

ABSTRACT 

ln this papcr wc intcnd to tcst a classical and intuitivc , but not yct formalizcd idea: lhe fragmentation condilions 
of any mineral dcpcnd on its gcnuinc structurc cspccially of lhe architecture and of the shape of natural 
discontinuities, as proposcd by Thomas and Filippov. The suggested model in this paper is a correction of the 
modcl alrcady proposcd by Thomas and Filippov, which is based in two basic hypothesis: the first one is that 
initial fracture distribution is rulcd hy a fractal law alrcady proposed by Turcottc, and thc sccond one is that any 
fracture shapc, on a sizc range can bc dcscribcd by anothcr scaling law. An alrcady expccted corrclation bctween 
lhe Hukki's model of spcnt of cncrgy and thc Thomas and Filippov 's structural fractal model was found and 
shown agrcc with both modcls . 
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L INTRODUÇÃO 

A divisão, cominuição ou fragmentação mineral representa uma parcela importante do consumo energético ao 
redor do mundo. Assim sendo , um conhecimento preciso das propriedades estruturais dos produtos é ncccss:trio 
para o controle deste gasto energético. 

Entende-se por propriedades estruturai s uma descrição quantitativa das características arquitcturais c 
morfológicas, primeiramente dos sistemas de descontinuidades genuínas da partícula mineral antes da quebra c, 
cm segundo lugar, do produto da cominuição, como mostrado por Thomas c Filippov ( 1999). 

Um grande número de autores tem publicado trabalhos sobre a propagação de fraturas cm ligas metálicas, mas só 
alguns poucos têm trabalhado com o mesmo problema aplicado a minerais c sempre usando métodos c hipóteses 
metalúrgicas. Neste quadro, muitas das aproximações feitas são coerentes, mas como as hipúlcscs são muito 
simplificadas estas quase sempre acabam por negligenciar uma observação um tanto quanto óbvia: o processo de 
ruptura mineral envolve vários processos diferentes ocorrendo simultaneamente ou sucessivamente. 

Assim, o balanço energético, comumcntc usado cm análises deste tipo, refere-se a um único processo mecânico 
sclccionado arbitrariamente , sem a estimação do gasto energético com a perda de energia térmica do sistema de 
cominuição para o ambiente ao seu redor, assim sendo, continua sendo inútil a determinação de modelos 
relacionando a o gasto energético c a superfície criada. 

O objctivo do presente trabalho é apresentar uma corrcção na equação introduzida por Thomas c Filippov ( 1999) 
que aponta para uma dimensão fractal no processo de cominuição mineral. Assim sendo, as premissas básicas c 
hipóteses adotadas pelos autores são adotadas neste trabalho. 

2. OBSERVAÇÕES E HIPÓTESES 

A seguir são apresentadas algumas hipóteses consideradas por Thomas c Filippov ( 1999) que são validas neste 
trabalho: 

I. Em um espaço Euclidiano a divisão de uma dada massa M, aumenta de JS a área superficial externa acessível 
(Se) de uma partícula. Este aumento superficial, dS, requer uma energia dW (seja esta trabalho de forças externas 
e/ou liberação de energia potencial). Em média dW aumenta com dS de acordo com uma lei que, próximo a cada 
ponto, depende das condições mecânicas locais, tais como cadeias de tensões c rcologia mineral. 

2. A fragmentação de um objeto mineral é conseguida pela coalcscência de um sistema de descontinuidades . 

3. As descontinuidades genuínas são normalmente os planos de separação de mais baixo consumo energético. 

4. As rupturas criadas também seguem os planos de separação de mais baixo consumo e nergético, mas isso 
ocorre dentro de volumes isolados pelas aberturas das descontinuidades genuínas prévias. 

5. As descontinuidades naturais de corpos minerais que primeiramente induzem a distribuição granulométrica 
dos fragmentos podem ser cortadas cm um conjunto de elementos quase-planares que apresentam a arquitctura 
escalonada definida por uma lei de auto-similaridade fractal (Turcottc , 1986). Outra lei escalonada de auto
similaridade fractal define a morfologia de cada um destes elementos de superfície quando observados sob uma 
escala mai s precisa (Thomas, 1988). 

3. CONSUMO ENERGÉTICO NA MOAGEM 

3.1. Modelo Global Experimental 

A expressão mais geral, c também mais s imples , relacionando a energia consumida por unidade de massa (E) 
para reduzir o tamanho médio de uma partícula x do materi al quebrado é a equação diferencial de Kapur (Lynch, 
!977) dada por: 

dE= -K.x-" .dx (I) 
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A expressão 1k Kick. Rittingcr c Boml usadas at ualmc ntc são apenas integrações da expressão de Kapur para 
di !'crentes valores do ex poente 11 (vide figura I). A expressão mai s geral é a Lei de Huk ki, que é uma 
ge nerali zação da expressão de Kapur, dada por : 

dE= -K.x-f(xl .dx (2) 

A Lei de H ukki é uma lei empírica globa l que não leva cm conta os vários tipos de perdas energéticas no 
processo de moage m. Mesmo se fosse teoricamente possível a estimação das respectivas energias di ssipadas 
(mcdnica, c inéti ca, térmica c sônica) , através de sofi sticados experimentos, seria realmente muito oneroso. 
Ainda além, tod as estas perdas energéti cas dependem dos aparatos de moagem c dos próprios produtos moídos, 
cuja identidade não é muito preci sa pela eq uação de Hukki. 

3.2. Cálculo das constantes da lei de Hukki 

De acordo com Thomas c Pilippov ( 1999) Hukki não propôs uma expressão analítica para a função f(x) de sua 
expressão. Contudo, pode-se considerar um gráfico aproximado para a lei de Hukki que, segundo Lynch ( 1977), 
tem uma inclinação dada por: 

d(E") = d (log E" )I d(log x) (3) 

A figura I (extraída de Thomas c Filippov (1 999)) mostra as curvas experimentais encontradas para a lei de 
Hukki por Lynch. 
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Figura 1 -Curvas experimentais para a lei de Hukki encontradas por Lynch (apud Thomas e Filippov 

(1999)). 

Uma regressão polinomial da curva cm um si stema de coordenadas logarítmicas mostra que a inclinação quase 
se ajusta a uma função linear de logx (para os limites testados [I a I 04 m] por Thomas e Filippov ( 1999)), dada 
por: 

d(E" )= Clogx + B (4) 

A integração da equação (4) resu lta cm: 
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logE" =1C(Iogxf +Biog x+logA 

Onde A é uma constante de integração. Assim sendo: 

11-+ ~ C . Iog .\ 
E" = A.x 2 

(5) 

(6) 

Assim, aparecem três constantes A , B c C que definem todas as propriedades da Lei de Hukki . Para introd uzir 
tais constantes na equação (2) Thomas c Filippov ( 1999) propuseram a seguinte equação como se ndo a derivada 
da equação (6) cm relação à variável x c não cm relação a log.r: 

I (II - 2)+_J_C. Iogx 

dE I dx = E(x) =- AC.x 2 

" 2 
(7) 

Todo o trabalho de Thomas c Filippov ( 1999) é baseado então na comparação da equação (7) com a equação (2). 
Porém, sob uma revisão criteriosa da derivação anterior percebe-se que a equação (6) não é, cm hipótese alguma , 
a integração da equação (7). Assim se ndo, propõe-se a equação (8) como sendo a correta derivação da equação 
(6), equação esta que deveria ter sido encontrada pelos autores . 

(11 - I)+_I_C.Iogx 

dE" I dx = E(x) = A.(B +C log x).x 2 

Comparando a equação (8) co m a equação (2) tem-se que : 

4. CONCLUSÕES 

I 
K=-A(B+Ciogx) c j(x)=(I-8)--C.Iogx 

2 

(8) 

Era desejado neste artigo apontar o erro cometido na formul ação fractal proposta por Thomas c Filippov ( 1999). 
bem como mostrar a sua corrcção c endossar a hipótese de que o termo K da Lei de Hukki depende do diâmetro 
x. Assim sendo, foi proposta uma nova equação relacionando o termo K, supostamente constante, cm função do 
diâmetro x, que está de acordo com a formulação fractal dos autores. 

Ainda além, a conclusão chegada por Thomas c Filippov ( 1999) que o mode lo por eles proposto só aprese ntaria 
resultados médios , segundo e les devido ao fato de que a própria c urva de Lynch ser baseada cm valores médios, 
pode ser melhor entendido quando a variável K é tratada como uma constante independente do diâmetro .r. 

A figura 2 mostra uma comparação entre a curva encontrada por Thomas c Filippov ( 1999) para os seguintes 
valores das constantes A = 10>, B =- 5/3 c C= 1/3. Usando estes mesmos valores , porém para o modelo proposto 
nota-se a variação clara na inclinação da curva obtida. 
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Figura 2- Comparação da curva apresentada por Thomas e Filippov (1999) com a curva proposta. 

S. TRABALHOS FUTUROS 

Uma vez que a equação correta foi determinada (equação R), é necessário refazer todos os cálculos ulteriores 
realizados por Thomas c Filippov ( 1999) para verificar a acurácia da nova equação c se realmente esta reflete a 
re alidade da cominuição mineral. 
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