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RESUMO
O circuito de hritagcm da Kinross Paracatu é comrosto ror quatro linhas, sendo que três delas fic am cm orcração c uma cm
stand-hy. Cada linha é comrosta ror dois cstúgios de britagcm c rcm:iramcnto. O rrimeiro estágio é composto ror rcncira s com doi s dcà s c britadores de impacto (AI'SM 1320K- Ha zc ma g) c o segundo por peneiras co m dois dcck s c britadores cónicos ( 111'200 M<.:tso). O material britado nesta ctara junta-sc com o material passante nos dois estágios de penei ramcnto, formando o produto final do circuito de hritagcm.
A otimização do circuito dc hritagem rcsulta cm uma melhor qualidade c rrodutividade do minério para a etapa seguinte de
moagem.
Para que fos se possíve l o controle de granulomctria do britador o rrimciro p<~ sso foi à criação de um sistema de protcçào
rara o equipamento c o segundo p<~sso f(li <i implantaçüo de um s istema d~: contro le. Para isso foi utili za do o OCS VisioRock. que utili za tecnologia de anúlise granul o mé trica on-line a través de im agem para faz~:r o controle do britad or. Baseado na cficiêm:ia da etapa tk moagem. o sistema define um setroint de tamanho do rroduto da britagem (PXO).
Co m a imrlantação do sistema. verificou-se uma redução na granulometria, com o PXO passando de 13 para li mm,
aument a ndo assim a capacidade da planta ~:m I 00.000 t anuais. Es te s istema de controle da britage m é pioneiro na indústria mineral bras ileira .
Visando <J melhora na ctici é m:ia das etapas de co minuiçüo , estudaram-se alterações no peneiram ento. A alteração rroposta foi a instalação de telas de borracha de 22 x .'i.'i 111111 no segundo dcck do pcneira mcnto primári o, melhorando a ctic iênc ia de pcnciramcnto.
Os resultados demonstraram que a instalação dcsta nova tela melhora a eticiência do peneiramento , reduzindo a méd ia do
PXO da britagcm cm O,X9 mm . conscqiicntementc redu z indo a incidência de tinos no britador.
PALAVRAS-CHAVE: britador. VisioRock, PXO. g ranulometria . peneiramcnto.

ABSTRACT
T hc crushing circuit at Kinross Paracatu is composcd by four lines. thrce of thcm are in oreration and one is in sta ndby. Each linc consists of two stagcs of crushing and scrccning. Thc tirst stagc consists of sc rcens of two dcck s imract
crushcrs (AP S M 1320K- lla zemag) and thc second consists of scrccns with two decks cone crushers (HP200 - Metso).
The crushcd ma terial in this ster join the overs izc material in both stagcs of screcning, forming thc final product of thc
crushing circuit.
Thc optimization of thc crushing circuit result s in a hcttcr ore qualit y and produc ti vi ty for the follo wi ng grinding stagc. ln
order to cnahlc the s ize control of the crusher thc tirs t ster was to crcate a sys tc m to prot ec t thc cquirment and thc sccond stcp was thc cstahlishmcnt of a control systc m. For this wc used thc OCS VisioRock, which uses technology for size
analysis on-line through thc imagc to control thc crushcr. Based on thc etlicienc y of thc milling stagc, the system defines a setpoint of size of crushing product ( PXO) .
With thc implantation of thc system, thcrc was a rcduction in siz..:. with thc PXO from 13 to li mm. thus incrcasin g the car ac it y of thc plant to I 00.000 t annually. Thi s crushin g control sys tc m is pioncer in thc Brazilian mineral industry. Aiming
to imrrovc the c llicicnc y of thc comminution stages, changcs in scrccning wcrc st udicd .The proposcd e hangc was the instal lation of rubber screcns, 22 x 55 mm in the sccond deck of the primary serccning, improving th c screcning eftícicncy.
The results showcd that thc installation of this ncw screen improves the scrccning ctliciency, rcdu c ing the PXO crushing
avc rage in O.X9 mm. thercfore reducing the inci th: ncc of lhe tim: in thc crushcr.
KEY WORDS: crusher. Vis ioRock. PXO, size, sc rcc nin g .
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L INTRODUÇÃO
O circuito de britagcm da Kinross Paracatu (figura I) é composto por quatro linhas. sendo que três
delas ficam cm operação e uma cm stand-by. Cada linha é composta por dois estágios de classificação c
penciramcnto. O minério proveniente da mina passa primeiramente por um estágio de pcnciramcnto composto por dois dccks, sendo o primeiro çom abertura de 70 mm c o segundo com abertura de I Xx50 mm. O material retido nos dois dccks é encaminhado para a britagcm primária, realizada cm britadores de impacto. O minério britado segue então para o penciramcnto secundário também realizado cm peneira composta por dois
dccks, sendo o primeiro com abertura de 40 mm c o segundo com abertura de I X x 50 mm. O material retido nesta peneira segue para o segundo estágio de britagcm. que é composto por britadores cônicos. O material britado nesta etapa junta-se com o material passante nos dois cstúgios de pcnciramcnto, formando o produto final do circuito de britagem.

FLUXOGRAMA DE PROCESSO DA BRITAGEM
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Figura I: Fluxograma de Processo da britagcm

Como o mmeno beneficiado na planta torna-se mais duro com o aprofundamento da mina. a Kinross
Paracatu busca sempre a melhor eficiência nos processos de cominuição. Procurando obter uma melhor eficiência do processo de britagem, que conseqüentemente melhora o processo de moagem, foi substituída a malha
de penciramcnto do 2° deck da peneira primária da linha C de I X x 50 mm de aço para uma malha de 22 x 55
mm de borracha, de forma a minimizar a quantidade de finos recebida nos britadores c fói implantado um sistema de automação c controle dos britadores secundúrios.
De acordo com Chaves c Peres ( 1996) "as malhas retangularcs são mais dicicntcs que as malhas quadradas,
porque as laterais da malha vibram c desta forma libertam partículas presas, entupindo menos."

2. OBJETIVO
Este trabalho tem como objctivo aumentar a capacidade da britagem através de seu PXO, avaliando os possíveis ganhos com a implantação de telas 22 x 55 mm no segundo deck das peneiras primúrias c avaliar osganhos com a automação e controle através do sistema YisioRock do britador secundário.

3. METODOLOGIA
3. t. Telas 22 x 55
Para avaliação do desempenho das linhas, foram realizadas amostragens nas correias que transportam o produto
final da britagem. visando à obtenção de sua curva granulométrica c conseqüentemente seu valor de PXO.
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Foram realizado amostragens com alimentação de minério I 00% do tipo B I e I 00% do tipo 82 nas linhas,
visando uma melhor confiabilidadc dos resultados. Além disso, a velocidade do alimentador das linhas manteve-se constante c com o mesmo valor para as linhas amostradas.
Para avaliação do efeito da tela 22 x 55 mm, comparou-se o P80 da linha C da britagem com as demais
linhas, um total de 19 amostragens.
3.2. Sistema VisioRock
Para que fosse possível o controle de granulometria do britador o primeiro passo foi a criação de um sistema de protcção para o equipamento. Para isso foi necessária a instalação de acelerômctros para a medição
de vibração c sensores para contagem de dentes. O sistema de proteção atua de duas maneiras, caso a corrente do britador ultrapasse 19 A ou a vibração acuse batimento de anel, o sistema abre automaticamente I O dentes no britador.
O segundo passo foi a implantação de um sistema de controle. Para isso foi utilizado o YisioRock, que utiliza tecnologia de análise granulométrica on-line através de imagem para fazer o controle do britador. Baseado na eficiência da etapa de moagem, o sistema define um sctpoint de P80 para a britagem. Através da análise on-linc da granulomctria o sistema atua na abertura do britador para atingir a granulometria estabelecida;
segundo Chaves c Peres ( 1996) "a rcgulagcm da abertura do britador é o parâmetro operacional mais importante". Como o britador tem um silo que controla a sua alimentação, o sistema também atua na alimentação
máxima do alimentador para maximizar o tempo de operação do britador secundário.
Para avaliação da pcrfonnancc das linhas, foram feitas amostragens nas correias que transportam o produto final
da britagem, visando a obtenção de suas curvas granulométricas e conseqüentemente seu valor de P80.
Devido à blcndagcm realizada nas mocgas de alimentação da britagem, optou-se por realizar a amostragem somente com alimentação de minério do tipo 82 nas linhas, visando uma melhor confiabilidade dos
resultados. Além disso, a velocidade do alimentador das linhas foi fixada cm 40%. Foram realizadas amostragens diárias em todas as Iinhas cm operação, c após análise granulométrica comparada os resultados de P80.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. Telas 22 x 55
Avaliando o efeito da tela 22 x 55 mm no segundo dcck das peneiras primárias, foram comparados os resultados de P80 entre a linha C c as demais linhas. Verifica-se que existe uma diferença significativa do P80
entre a linha C com as demais linhas para um nível de confiança de 95% (tabela 1).
Tabela 1: Análise Estatística do 080 da Britagcm (mm)
Testc-t: duas amostras cm par para médias
ALFA= 0,05

Linha C
Média
Variúncia
Observaçôes
Correlação de Pearson
Hipótese da diferença de média
gl
Stat t
P(T<=t) uni-caudal
t crítico uni-caudal
P(T<=t) bi-caudal
t crítico bi-caudal

Demais Linhas

11,184

12,066

2,967
19
0,558316684

3,701
19

o
18
-2,2327052
0,019254108
1,734063592

0,038508216
2,1 0092203 7

P(T<=t) bi-caudai>0,05, aceitar Ho, não existe diferença entre as médias

Na figura I observa-se uma redução de 0,36% dos resultados contidos no 3" quartil (75% dos resultados avaliados) c uma redução de 0,70% no I" quartil (25% dos resultados avaliados) do P80 da linha C da
britagem com a tela de 22 x 55, comparado com o modelo de operação das linhas A, B c D, ou seja, com telas de 18 x 50. Aval iou-se também que a linha C apresentou o menor resultado de P80, ficando 0,89 mm abaixo da média das linhas. Isso reflete cm uma menor incidência de finos nos britadores, melhorando assim sua
operação.
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Figura 1: Box Plot do P80 da britagem

Avaliando-se a capabilidade do P80 da linha C (gráfico 3) com o P80 das demais linhas (gráfico 2),
demonstra uma redução do DPM'O (Ocrects Per Million Opportunities) de 10,46% c a evolução do Z (nível
sigma) de 0,43 para 0,81 utilizando-se a tela de 22 x 55 .
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Figura 2: Teste de Capabilidade das Linhas A, B e D da britagem
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Figura 3: Teste de Capabilidade da Linha C da britagcm
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Capabilidadc é a capacidade de um processo cm produzir de acordo com as especificações, neste caso a especificação era o PXO da britagem abaixo de I O mm. Conforme Werkcma ( 1995), "é fundamental avaliar se o
processo é capaz de atender às especificações estabelecidas a partir dos desejos c necessidades dos clientes."

4.2. Sistema VisioRock
Com o final do período de testes, foram comparados os resultados de P80 entre a linha 8 e as demais linhas da britagcm. Não foram considerados os resultados da linha C, pois esta linha apresentava revestimento
de teste no britador secundário. Os resultados são apresentados na tabela II.
Tabela 11 - Resultados de PXO das linhas da britagcm
PSO (f.lm) DAS LINHAS DA BRITACEM
LINHA A

LINHA 8

LINHA D

12059

11200

12888

Os resultados mostraram que a linha B apresentou o menor valor de P80, cm torno de 11,2 mm, valor este
I ,2 mm mais baixo comparado com a média das demais linhas.
Esta redução no P80 implica em ganhos na etapa de moagem. Para avaliação destes ganhos foi utilizado
o modelo de moagem desenvolvido pela Kinross Paracatu. Segundo o modelo a redução de I ,2 mm na granulomctria de alimentação dos moinhos implica cm um ganho de alimentação da ordem de 82.700 t por ano.
Além do ganho de alimentação, também existem os ganhos não mensuráveis como redução de transbordos nos moinhos e aumento de produtividade na britagcm.

S. CONCLUSÃO
Com base nos dados discutidos no item 4. I, conclui-se que há uma melhor eficiência do penciramento com
a instalação das telas 22 x 55 no 2" dcck das peneiras primárias, diminuindo assim a quantidade de finos nos
britadores.
Outro ponto que se deve levar em consideração, é a diminuição de paradas nas linhas da britagem para
a limpeza das telas, pois as mesmas são telas de borracha autolimpantes que facilita o trabalho da manutenção, anteriormente dificultado pelo acesso restrito as telas c pelos problemas de ergonomia na realização desta atividadc. Como citado na literatura (Chaves c Peres, 1996) "modernamente, vêm encontrando aceitação cada vez
maior as telas de borracha."
Com isso, foi realizada a instalação das telas 22 x 55 no 2° deck das peneiras primárias das demais linhas
(A, B c 0). Baseado nos resultados discutidos no item 4.2, conclui-se que a implantação de um sistema de
controle dos britadores secundários melhora a eficiência da britagem. Isso foi evidenciado através da redução do PRO na linha B. Além disso, existem potenciais ganhos com a redução de transbordos nos moinhos e
aumento da produtividade da britagem.
Com a implantação dos dois sistemas, verificou-se uma redução na granulometria de 3 mm, aumentando assim a capacidade da planta em 152.000 t anuais que corresponde a 53,2 Kg/ano de ouro.
A partir destes resultados a automação c implantação do sistema de controle VisioRock foi instalado nas
quatro linhas de operação da britagem da Kinross Paracatu.
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