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RESUMO 

Este artigo tem como objctivo apresentar, consolidar c documentar os estudos cm laboratório para avaliar os parâmetros 
que tem influencia no resultado do ensaio de "Work Index" de Bond (WI) (Alves, 2005). 
O trabalho foi dividido cm duas fases na primeira fase foram estudados vários parâmetros que poderiam influenciar no 
resultado de Wl c foi definido qual o melhor procedimento para realizar os ensaios no Centro de Desenvolvimento 
Mineral da CVRD (CDM) cm Santa Luzia - MG - Brasil. Na fase 2 foi feito um estudo interlaboratorial para validar a 
metodologia de ensaio de Wl de Bond (Bond, 1960) do CDM c certificar outros laboratórios para realizar este ensaio 
para a CVRD. 
Na fase I foram feitos estudos com diferentes tipos de minérios, diferentes tipos de penciramento, diferentes 
preparações de amostra, diferentes cargas de bolas c di fcrcntcs tipos de metais de construção do moinho padrão de 
Bond. 
A conclusão do estudo foi que o tipo de aço de fabricação do moinho influência de maneira siguinificativa os 
resultados. 
Foram enviadas amostras para um laboratório de renome internacional. Cujos resultados foram estatisticamente iguais 
aos dos ensaios de Wl realizados na CVRD com o moinho confeccionado com aço ASTM- A36. 
Na fase 2 foi feito um estudo interlaboratorial com uma amostra de cobre entre sete laboratórios incluindo o da CVRD e 
foi comprovado, utilizando a norma ISO 5725-2 :1994, que os resultados de Wl de bdos os laboratórios são 
estatisticamente iguais cxccto um que apresentou um desvio alto nos resultados, fora da faixa de aceitação, mas com 
uma média próxima da média de consenso dos demais laboratórios. 

PALAVRAS-CHAVE: moinho de Bond, Work Index, intcrlaboratorial. 

ABSTRACT 

The objective of this papcr is to present, consolidatc and document laboratory studies designed to evaluate thc 
parameters that play a role in thc rcsults of Work Index (WI) (Bond, 1960) measurcments. 
This study comprchcnds two major stagcs: in the first stage severa! parametcrs that were believed to intluence Bond 
Wl tcst rcsults wcrc dcfincd, as wcll as thc testing proccdurcs and test conditions to be carried out at CVRD's Mineral 
Developmcnt Ccntcr (CDM) in Santa Luzia, MG, Brazil, to cvaluatc cach of the defincd paramctcrs. ln thc sccond 
stage an intcr-laboratory study was carricd out aimed at validating thc mcthodologies implemented at thc CDM and to 
certify othcr laboratorics that could bc uscd to run Bond tcsts for CVRD. 
The first stagc includcd diffcrcnt typcs of ores, sieving methods, sample preparation methods, ball chargcs and different 
materiais for thc construction of thc standard Bond mi li. lt was concludcd that the typc of steel uscd in the construction 
ofthe mill intluenccd the rcsults most significantly. 
ln thc sccond stagc samplcs wcrc sent for mcasurcmcnt in internationally recognizcd laboratories, and thc results from 
thcsc tcsts wcrc found to bc statistically idcntical to thc mcasurcd Bond Work Indexes measured in CVRD's ASTM
A36 stccl Bond mil!. Also in this stagc, an inter-laboratory study including scven diffcrcnt laboratories around thc world 
was carried out using a coppcr ore sample, and complying with norm ISO 5725-2 :1994. lt was found that only one of 
the laboratories submittcd a rcsult outsidc ofthe statistically acccptablc range. 

KEY-WORDS: Bond mill, Work Index, intcr-laboratory. 
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1. INTRODUÇÃO 

Visando validar a metodologia de ensaios de Wl de Bond utilizada na CVRD, o Centro de Desenvolvimento Mineral 
(COM) iniciou uma campanha de estudos com diferentes tipos de minérios , diferentes tipos de penciramcntos , 
diferentes preparações de amostras, diferentes cargas de bolas c moinhos confeccionados com diferentes tipos de aço 
(aço inox c aço ASTM -A36). 

Posteriormente foram feito s estudos com as mesmas amostras cm outro laboratório de renome internacional para se 
validar a metodologia da CVRD. 

Foi feito um estudo intcrlaboratorial entre sete laboratórios para se validar a metodologia de ensaio de Wl do CDM c 
para credenciar laboratórios para realizar estes ensaios para CVRD. 

1.1 Descrição dos ensaios, procedimentos, amostras e resultados. 

Fase I - Avaliação de parâmetros do ensaio de Wl. 

Nesta etapa foram feitos estudos com diferentes tipos de minério s: mméno de cobre sulfctado, m111éno de cobre 
oxidado c itabirito. 

Com cada uma das amostras estudou-se: dois tipos de pcnciramcnto: pcnciramcnto suspenso (peneira de 8'' com peneira 
de alivio) c pcnciramcnto cm peneira de 0,8 m de diâmetro, carga de bolas CVRD (mesma indicada na norma ABNT 
M B-3253) c carga de bolas 2 utilizada cm outro laboratório externo (tabela I) metodologias de preparação de amostras 
diferentes (metodologia CVRD e metodologia utilizada no mesmo laboratório externo). Todos os ensaios foram feitos 

com malha de corte de I 00# ( 150 ~m). Os resultados estão apresentados nas tabelas 11, III, IV c V. 

Tabela I -Carga de bolas dos ensaios de Wl no laboratório externo. 

Diâmetro( mm) Número de 
bolas 

36,1 25 
31,8 40 
25,4 60 
22,2 69 
19.1 95 
Total 289 

Tabela 11 - Resultados dos ensaios de Wl com dois tipos de pcnciramcnto c moinhos fabricados com diferentes tipos de 
aço. 

Analisando-se a tabela 11 pode-se notar que os valores de Wl realizados com o moinho de inox são sempre maiores que 
os resultados dos ensaios realizados com o moinho de aço ASTM-A36. Para se avaliar os resultados de uma form a 
estatística foi utilizado o método de analise de amostras de pequenas populações I de studcnt, cujos resultados são 
apresentados na tabela III. Para se utili zar um valor de sigma igual para todas as comparações foi calculado um desvio 
padrão médio levando-se cm conta todos os ensaios realizados no CDM -CVRD c laboratório externos para fase I deste 
estudo, chegando-se no valor de 0,32 para o desvio padrão médio c um sigma de 0,46 para todas as comparações. 
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Tabela III - Resultados das analises estatísticas pelo método do t de studcnt dos ensaios de WJ da CVRD. 

Cobre Oxidado 

ltabírilo 

Analisando-se a tabela III pode notar que quando comparamos os result ados de ensaios de WI com moinho de inox c de 
aço ASTM-A36 foram aceitas somente 2 hipótese pelo método de t de student, indicando que os resultados são 
diferentes estatisti camente para maioria dos resultados . 

Foram enviadas 12 amostras dos mesmos minérios para ensaio de Wl em laboratório externo de renome internacional 
com sede no Chile, sendo que 6 amostras foram preparadas segundo o pad rão de preparação de amostras deste 
laboratório (Ensaio I) (Figura 1-(a))c 6 amostras foram preparadas seguindo o padrão da CVRD (Ensaio 2) (Figura I 
(b)). Os re sultados dos ensaios são apresentados na tabela IV . O laboratório externo utiliza uma carga de bolas diferente 
da especificada na norma ABNT MB-3253 (tabela 1), já a CVR D utili za a carga de bolas sugerida por esta norma. 

Tabela IV - Resultado dos ensaios de Wl realizados no laboratório externo. 

Foi feita uma anali se estatística comparando os resultados de Wl realizados no laboratório externo com preparação 
CVRD e com preparação do próprio laboratório , para tal também se utilizou o método de t de student. Os resultados são 
apresentados na tabela V. 

Tabela V- Analise estatística para comparação dos resultados de ensaios de Wl realizados pelo laboratório externo
preparação CVRD e preparação do próprio laboratório. 

Analisando-se os resultados apresentados na tabela V pode-se verificar que o resultado de Wl indcpendc do tipo de 
preparação utilizada no ensaio (estes resultados são validos para as preparações de amostra discutidas neste trabalho), 
ou seja, os resultados são estatisticamente iguais independentes do tipo de preparação da amostra. 

Em seguida foi feita uma comparação dos resultados dos ensaios realizados no laboratório externo e CVRD os 
resultados são apresentados nas tabelas VI c VIl. Para tal comparação foram utilizados somente os ensaios do 
laboratório externo com preparação no próprio laboratório. O tipo de pcneiramento foi variado somente na CVRD, no 
laboratório externo foi utilizado peneirador Ro Tap. 
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Figura I -Metodologia de preparação de amostas para ensaios de Wl (a) Laboratório externo c (b) COM. 

Tabela VI - Analise estatística para comparação dos resultados de ensaios de Wl realizados pela CVRD (Moinho de 
aço ASTM-A36) x laboratório externo. 

te 2 92 ' í>lf1I!Fícl1iik Wl Moinho de ASTM-A36 
Amostra t-student H i potes e Siqma I Media Desvio Padrao Media Desvio Padrao Tioo de Peneira menta 

ltabirito . \: \ , ,' 0

00 

,.,,, 
1.71 Aceita 0.46 I 12.02 0.59 11 .24 0.01 8" (Alivio) 

"" " '"~ ®; 2 ;' !fZJ02i!ffi ~· " i f1>& 1lUilf52a . ,~\'h~, iKiilill'l'ii?<\ii 0.8 m · dH\\M®M 

Tabela VII - Analise estatística para comparação dos resultados de ensaios de Wl reali zados pela CVRD (Moinho de 
aço lnox) x laboratório externo. 

Analisando-se a tabela VI pode-se notar que para os ensaios reali zados com o moinho de aço ASTM-A36 todos os 
resu ltados foram aceitos estatisticamente quando comparadas com os ensaios realizados no laboratório externo. Isso 
significa que os ensaios de Wl reali zados pela CVRD no moinho de aço ASMT-A36 forneceram os mesmos resultados 
que os ensaios de Wl realizados no laboratório externo c que a carga de bolas utilizada nos ensaios de Wlno laboratório 
externo c na CVRD apresentam resultados de Wl estatisticamente iguais. O moinho do laboratório externo também é 
confeccionado de aço ASTM-A36. 

Analisando-se a tabela VII pode-se notar que comparando os ensaios realizados com o moinho de aço inox c os ensaios 
realizados no laboratório externo a metade das hipóteses foram aceitas c metade rejeitada . Indicando que algumas 
amostras são mais sensíveis ao tipo de aço de fabricação do moinho Bond do que outras. 
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Foi feita uma aná lise para se avaliar o efeito do pcnciramcnto nos resultados de Wl, os dados são apresentados na tabela 
VIII, o nde o pcnciramcnto padrão corresponde a ensaios feitos com peneira de 0,8m c o com peneira de alívio 
corresponde a ensa ios com peneira de 8" com três peneiras de alívio. 

Tabela VIII- Estudo estatístico para se avaliar a influência do tipo de pcnciramcnto nos resultados dos ensaios de WI. 

tc=2 92 Wl - Peneira O 8 m I 
Amostra t-student Hipotese Siqma Media Desvio Padrao Media I Desvio Padrao Moinho I 

21.64 I 0.88 lnox I 
.-lWI;ti;StM<f~6~~ 

Cobre Su/fetado 
0.86 Ace~a 0.46 21.25 0.41 

i\\Wf0?21)'tf': -~Há':f' ~!46 J,Ç '{fWJI'7>96J%. l\\1imê:1~)' '28Asi~' . 

Cobre Oxidado 
0.53 Aceita 0.46 13.19 0.04 12.95 I 

1\'100;59 !> 1'-l)~l!il.!$@: l!i" 
0.03 . '· ,,. · "''0·•· lnox 

ifW."ASIOOI"-A3t:IMi~;il~ 

ltabirito 
1.23 Aceita 0.46 12.44 0.04 13.00 I 

'1illí . 
0.04 I lnox : 

S~3S.K@r 

Avaliando-se os dados da tabela VIII pode-se verificar que o tipo de pcnciramcnto não tem influência nos resultados 
dos ensaios de WI. 

Fase 2 - Estudo intcrlaboralorial 

Visando se avaliar de uma maneira mais ampla o ensaio de Wl da CVRD foi feito um estudo intcrlaboratorial, onde foi 
colctada uma amostra de minéri o de cobre sul fetado que foi quarteadas cm 7 conjuntos de I O amostras, que foram 
enviadas para 7 laboratórios: CDM (CVRD-Brasil), laboratório I (Canadá), laboratório 2 (África do Sul), laboratório 3 
(Chile), laboratório 4 ( Centro de pesq ui sa do Brasil), laboratório 5 (Universidade no Rio de .hneiro - Brasil) c 
laboratóri o 6 (Universidade cm Belo Horizonte- Brasil). Foram feitos ensaios cm duplicata totalizando 20 teste de WI. 

Em todos os laboratórios foram feitos ensa ios de Wl nas amostras com malha de corte de I 00# (I 50 mícron) , um 
resumo dos resultados estão apresentados na tabela IX. O moinho utilizado pela CVRD foi de aço ASTM - A36 e 
pene irador Ro Tap. 

Tabela IX - Resumo dos resultados de Wl do estudo intcrlaboratorial. 

CVRD Laboratorio 1 Laboratório 2 Laboratório 3 Laboratório 4 Laboratório 5 Laboratório 6 
Média 18.41 18.32 19.70 19.07 19.72 17.82 17.37 ,,, 

Desvio Padrão 0.30 0.36 0.64 0.29 0.27 0.55 0.38 . ''''''"'' 

Para se avali ar estatisticamente os dados foi utilizada a norma ISO 5725-2:1994, norma mundialmente utilizada para 
avaliação de estudos intcrlaboratori ais. Fo i feita uma análise de consistência dos dados utili zando as estatí sticas h e k de 
Mandei. 

A estatística h de Mandei avalia se o valor da média se afasta do valor de consenso, não foi detectado nenhum problema 
entre os laboratórios, pois o va lor de h para cada laboratório esta dentro da tolerância especificada na norma, neste caso 
para 7 laboratórios com 95% de confiança o valor máximo aceitável de h é I ,71 em modulo . Os valores de h para cada 
laboratório são apresentados na Tabela X. 

Tabel a X - Valores de h para os 7 laboratórios estudados 

Anali sando-se a tabela X pode-se notar que a CVRD foi o laboratório que mais se aproximou da média de consenso 
(18,45 kWh/t) . 

A estatística k de Mandei mede a di spersão dos resultados de cada laboratóri o, neste caso para os 7 laboratórios com 20 
ensaios cada , a tolerância é de I ,30 com 95% de confiança, os resultados sào apresentados na tabela XI, para esta 
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avaliação somente o laboratório 2 obteve um valor de k de I ,52, valor fora do limite de tolerância, isto indica que este 
laboratório apresenta uma grande dispersão dos resultados, ou seja, maior que os demais laboratórios estudados. 

Tabela XI - Valores de k para os 7 laboratórios estudados 

Analisando e a tabela XI pode-se nota que os laboratórios 3 c 4 c a CVRD são os laboratórios que apresentaram a 
menor dispersão . 

2. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Analisado-se os resultados acima pode-se concluir que: 

• o moinho de aço inox tem uma tendência de gerar resultados de Wl mais elevados do que o moinho fabricado 
por aço ASTM-A36; 

• o tipo de pcnciramento, carga de bolas c preparação da amostra não influencia significativamente nos 
resultados de WJ (para as condições testadas ncs te estudo); 

• o moinho de aço ASTM-A36 da CVRD produz resultados aceitáveis estatisticamente quando comparados com 
outro laboratório de renome internacional; 

• alguns minerais apresentam uma maior sensibilidade ao tipo de metal de fabricação do moinho; 

• os laboratórios 3, 4 c CVRD são os laboratório que apresentam a menor dispersão de resultados de ensaio de 
Wl ; 

• a CVRD é o laboratório que apresenta resultado de Wl mais próximo da média de consenso: 

• o laboratório 2 apresenta uma alta dispersão dos resultados com um valor de k de Mandei fora da faixa de 
aceitação. 

Recomenda-se: 

• apesar do tipo de peneiramcnto não influenciar nos resultados de Wl recomenda-se utilizar peneirador Ro-Tap , 
somente por ser um tipo peneiramcnto cm que não se tem a influência do operador nesta etapa do ensaio; 

• utilizar aço ASTM-A36 para fabricação de moinhos para ensaios de Wl de Bond; 
• sugerir que seja incluído na norma de Wl de Bond o tipo de aço que o moinho deve ser fabricado , pois este 

parâmetro não é explicitado no artigo original de Bond c nem na norma Brasileira da ABNT (MB-3253); 
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