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RESUMO 
Modelos matemáticos de hidrocic loncs têm si do amplamente utilizados há quase meio sécu lo na previsão de resu ltados de clas
sifi cação. sendo excelentes krramcntas tanto em projetos grccnfield quanto na otimização de circuitos. O trabalho compara o 
ajuste de modelos matemáticos selcc ionados na classificação de um minério de fosfato em microciclones. A com paração dos 
model os mostrou que a sua capacidade de previsão do tamanho de corte na classificação de polpas naturais é relativamente si
milar. com o model o de Plitt apresentando resultados marginalmente melhores. No caso da recuperação de água, os modelos de 
Tavares c Lynch c Rao apresentaram maior fidelidade, enquanto a capacidade foi melhor desc rita pelo mode lo de Nageswa
rarao. A sim ulação do desempenho dos hidrocicl oncs na classificação de polpas com rcologias complexas a partir de dados 
ajustados na classificação de polpas naturais ofereceu bons resultados para capac idade com todos os modelos, mas resultados 
muito ruins no caso do tamanho de corte, com a única cxccçàu do modelo de Tavares, o qual leva em consideração explicita
mente os parâmetros rcológicos da po lpa na previsão do dsoc. 

PALAVRAS CHAVE: Classi ficação, Hidroe iclones, Modelagem Matemática. 

ABSTRACT 
Mathematical mudeis of hydrocyc lones have been widely used for nearly half a century in predic ting elass ification rcsu lts, 
being an cxcclknt too! both in green fi c ld projecls and in ci rcuit opt imization. The paper compares seleclcd mathematical mo
deis in fi tting data from classification of a phosphate ore in microcyclones. lt is concluded that sim ilarly good predictions were 
achicvcd fo r cutpoint in thc case of slurri ..:s without add itiv..:s, with the Plitt model presenting marginally better rcsults. ln the 
case of water split, the model s fro m Tavares and Lynch and Rao described the data more accurate ly, while capac ity was bcst 
describcd using the Nageswararao model. Simulation of c lass ification results of slurries wi th complex rhcologics using data 
from natura l slurrics gavc good results for capac ity in allmodcl s, but very poor results in the case of cutpoint, with the only cx
ception ofTavarcs' modcl, which incorporatcs explicit ly parametcrs that dcscribc slurry rhcology to prcdict dSOc-

KEY WORDS: C lassiflcation , Hydrocyc lones, Mathematical Modeling. 
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I. INTRODUÇÃO 

Hidrociclones são os principais equipamentos empregados na classificação de partículas na indústria mine

ral , dada a sua grande versatilidade c capacidade de classiticar minérios cm uma ampla hlixa de tamanhos, in

cluindo a separação de partículas com tamanhos ultrafinos. Diferentes abordagens têm sido utili zadas na modela

gem matemática de hidrociclones. Um primeiro grupo de modelos é formado pelos ti.:nomcnológicos ou teóricos, 

os quais são baseados nos princípios físicos do movimento das partículas sólidas no tluido ( Barricntos c outros, 

1992; Monrcdon c outros, 1992). Pela sua complexidade, esses modelos ainda niio siio utilizados rotineiramente 

na previsão do desempenho de hidrocicloncs industriais, embora já sejam usados por fabricantes no projeto de no

vas configurações de hidrociclones. Um segundo grupo é formado pelos modelos empíricos c scmi-cmpíricos, os 

quais são os únicos que se encontram atualmente disponíveis cm simuladores de processos. Esses modelos mate

máticos, baseados na descrição empírica da influência das principais variáveis operacionais c de projeto no desem

penho de hidrociclones, são amplamente utilizados, embora normalmente na descrição da classiticação de polpas 

com comportamentos reológicos relativamente simples c na separação cm hidrocicloncs de diâmetros intcnnedi

ários c grandes . 

O trabalho compara alguns dos principais modelos matemáticos empíricos c scmi-cmpíricos utili zados na in

dústria mineral para a previsão da separação cm hidrocicloncs na classiticaçiio de polpas de fost~lto cm hidrociclo

nes de pequeno diâmetro, propondo mudanças a um dos modelos proposto por um dos autores. O trabalho ainda 

avalia a aplicabilidade dos modelos existentes na simulação da classificação de polpas com rcologias mais com

plexas. 

2. MODELAGEM MATEMATICA EMPÍRICA DE HIDROCICLONES 

Modelos são nonnalmcnte expressões matemáticas que permitem prever as características de saída a partir 

das variáveis de entrada de um processo ou fenômeno. Ao longo dos anos realizam-se vários estudos no sentido 

de descrever o desempenho dos hidrocicloncs utilizando-se curvas de partição ou de Tromp. Essas curvas pcnni

tem estimar a proporção de partículas contidas em diferentes intervalos de tamanhos que reportam ao produto un

derflow ou overflow do hidrociclone. Dentro deste contexto, a caracterização do hidrociclonc do ponto de vista 

industrial é geralmente realizada levando em conta o tamanho de corte corrigido (d5()c), a capacidade do hidroci

clone (vazão da polpa, Q) ou a queda de pressão (P); a partição de úgua para o undcJj!ow (Rf) ou a razão das va

zões de underflow/overflow (S). 

Exemplos de modelos empíricos utilizados na descrição de hidrocicloncs são aqueles desenvolvidos por Lyn

ch c Rao (1975), Plitt ( 1976) c Nageswararao ( 197!\), os quais foram desenvolvidos c validados para hidrociclo

ncs operando dentro de uma faixa limitada de diâmetros (I 00-3!\0 mm), embora a sua aplicabilidade para hidroci

clones de pequeno diâmetro não tenha sido adequadamente verificada (Napicr-Munn c outros, 1996; Yallcbuona 

e outros, 1995). Além disso, poucos são os modelos que levam cm consideração o efeito da viscosidade da polpa 

da alimentação no desempenho dos hidrociclones. Em geral, os modelos empíricos levam cm consideração esse 

efeito de fonna indireta, através da influência da percentagem de sólidos. A cticúcia disso é questionáveL uma vez 

que a viscosidade da polpa não somente depende da percentagem de sólidos, como também de outros fatores como 

temperatura, distribuição de tamanhos de partículas c do ambiente físico-químico da polpa (Shi c Napicr-Munn, 

1996 ). Um modelo matemático desenvolvido com o objctivo de preencher essa lacuna foi desenvolvido porTava

res e outros (2002). Esse modelo é mais adequadamente classit1cado como scmi-cmpírico, uma vez que incorpora 

explicitamente o efeito da reologia da polpa na hipótese de órbita de equilíbrio (Bradlcy, 1965: Plitt, 1976). 

A Tabela I apresenta o resumo das equações dos modelos utilizados no presente trabalho, indicando as respec

tivas unidades de cada vari ável. No caso do modelo proposto por Tavares c outros (2002) é proposta uma modi

ficação do mesmo, incorporando os efeitos de geometria (abertura do UfJCX, l'Ortex/indcr, etc), de acordo com ex

pressões propostas por Nageswararao ( 197!\). 

As expressões propostas pelos di fcrcntcs pesquisadores se distinguem ainda de acordo com o número de pa

râmetros que devem ser calibrados a partir de dados experimentais. Por exemplo, enquanto a previsão de d5()c no 
modelo de Plitt demanda o ajuste de apenas um parâmetro, o modelo de Lynch c Rao ( 1975) demanda o ajuste de 

seis parâmetros. Evidentemente, quanto maior o número de parúmctros que serem ajustados, maior o número de 

experimentos demandado. Outra diferença importante entre os modelos reside no llttor que alguns modelos prevê

cm grandezas diferentes. Por exemplo, enquanto o modelo de Plitt prevê a razão entre as vazôcs volumétricas da 

polpa do underflow c overflow (S) c a pressão (P), os demais modelos prevêem a recuperação de úgua no under

flow (Rj) e a vazão volumétrica na polpa de alimentação (Q). 
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3. ENSAIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizados dados colctados cm ensaios de laboratório com minérios 
de fosfato. provenientes da alimentação do processo de dcslamagcm da usina da Serrana S.A (Axará, Brasil) (Pos
sa. 2000). Um resumo das características dos hidrocicloncs utilizados nos ensaios, bem como das propriedades 
das amostras processadas é apresentado na Tabela 11. Em uma primeira etapa do trabalho, um total de 21 ensaios 
foi realizado nos quais o ambiente físico-químico da polpa foi mantido inalterado (polpa "natural"), modifican
do-se apenas a percentagem de sólidos das polpas alimentadas a cada um dos hidrociclones. A partir desses en
saios. os paràmetros dos diferentes modelos matemáticos foram ajustados. Na segunda etapa do trabalho, os mo
delos previamente calibrados foram utili zados na simulação da classificação do minério de fosfato com reologias 
mai s complexas, obtidas com a introdução de aditivos químicos, sendo os resultados medidos e ca lculados com
parados . Nessa etapa foram realizados 20 ensaios de classificação. 

Um resumo das características das polpas preparadas é apresentado na Tabela III. Na segunda etapa do traba
lho, polpas foram preparadas deliberadamente espessando-as pela adição de carboximetil celulose de sódio (CM C) 
ou glicerina ou dispersando-as com sal sódico policarboxílico (PSA) fàbricado pela BASF, o que resultou em um 
amplo espectro de características rcológicas para a análise comparativa dos modelos. As viscosidades dessas sus
pensões foram medidas com um viscosímctro Brookficld a 30°C enquanto o comportamento reológico comple
to foi determinado a hlixas de cisalhamcnto cm um intervalo de I O a 4.000 s- 1 utilizando um reômetro rotacional 
modelo Haakc Rotovisco RS I 00. Conforme mostra a Tabela III, isso cobre um amplo intervalo de comportamen
tos rcológicos , que vão desde o Newtoniano ao fortemente pseudoplástico. 

Modelo 

Lynch e Rao 
(1975) 

Plitt ( 1976) c 
Flintoff e outros 
(1987) 

Tabela I. Resumo das cqua~úcs utili zadas para a comparação dos modelos 
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Tabela n. Características dos hidrociclones e do material utilizado no estudo 

Sistema 
Geometria dos Mln~rlo do Fosfato 
hidrocictoncs Propriedades do material Natural CM C/ GUcerina PSA 

Diâmetro do ciclone (cm) 2,54 e5,08 
Diâmetro do apex (cm) 0,95 e 0,95 

Dcnsidrlde dos &ólidos Ckglm 1) Diâmetro do voncx (cm) 0,95 c 1,27 3430 3430 3430 
Dili meLro do inlet (cm) 0,6te 1,43 Densidade do liquido (kg/m1) 1000 1390 / 1256 1310 

Cumprimento cilindro (cm) 23.5 e 32,5 Vi..costdade do liquido (cP) 0,890 3.50 1750 100.300 
Altura hvre do vonex (em) 149.2 e 298.4 
Ân~tulo do cone (ltr3us) 9 e 10 

Tabela m . Resumo das caractcristicas das polpas usadas nos testes 

% de sólidos (w/w) % de sólidos (v/v) 
Aditivos (peso do aditivo por 

VIscosidade (mPa s) Modelo rcológlco (Eq. ( l4)) 
tonelada de minério SC(O) 

15 5,0 . 23-24 T = 0,32 f 0,0 I Oy0•80 

25 9,0 . 108-140 T = 1,40+ 0,026-y"'"' 
35 13.4 . 232 - 240 T = 5,80 -+ 0,084y0

·69 

15 5,0 27 kgdcCMC 114 - 120 t = 0,48 ... 0,52f·>l 
JS 5,0 4900 kg de glicerina 100- 108 t = 1.45 ... 0,040yo.9~ 
35 13,4 0,95 kg de PSA 112-130 T = 2,30 0,02ty0·10 

35 13,4 2,6kgdePSA 20-24 t ~ o. to o.oo60y•M 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Curva de partição 

A curva de partição representa a eficiência da separação de partículas de diferentes tamanhos nos fluxos do 
overflow e underftow. A recuperação de água no underftow é, em geral, fortemente relacionada com a recuperação 
de partículas de tamanhos próximos a zero no underflow (Nageswararao e outros, 2004), chamada de curto-circui
to. Na modelagem é comum a representação da curva de partição na sua forma corrigida (descontada do efeito do 
curto-circuito) e normalizada {dividindo-se o tamanho de partícula d pelo tamanho de corte corrigido, d ). Isso é 

50c 
mostrado na Figura 1 para os dados de classificação do minério de fosfato, que sugerem que uma única curva pode 
ser uti lizada para caracterizar a curva de partição normalizada. Inclusive, a convergência dos dados em uma única 
curva, mesmos para polpas com características variadas, sugere que a curva de partição na sua forma reduzida de
pende apenas do equipamento e do material, com a reologia da polpa apresentando apenas um papel secundário. 
Os dados da Figura 1 podem ser descritos tlSando a equação proposta por Lynch e Rao ( 1975), dada por 

exp(ad I d ) - I 
E = Rf +(I - Rf) !>Or 

· exp(ad/d50, )+exp(a)-2 (15) 

na qual o parâmetro a., denominado indice da classificação, foi ajustado em 2,4 para os dados em questão. 
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4.2. Tamanho de corte corrigido (dso) 

dSOc representa o tamanho que partículas têm 50% de probabilidade de dirigir-se tanto ao tmde1:ffow quanto o 
ove1jfow, depois de descontado o efeito do curto circuito. Todos os modelos consideram amplamente as variáveis 
geométricas do ciclone. Dos modelos estudados apenas o de Tavares e outros (2002) leva cm consideração direta
mente a inOuência da reologia da polpa no tamanho de corte, sendo que os demais modelos levam em considera
ção esse efeito apenas de forma indireta, através do termo que contém a fração de sólidos da polpa. 

A metodologia empregada na calibração dos parâmetros dos diferentes modelos estudados foi a regressão não
linear multivariável, utilizando-se o método numérico de Quasi- Newton, programado no programa de com
putador STATISTrCA~. Os parâmetros dos modelos foram ajustados de maneira a minimizar o desvio de interpo
lação, dado por 

(14) 

sendo Y, e y 1 os valores medidos e ajustados, respectivamente, c No número de experimentos. 

A Tabela IV apresenta um resumo dos parâmetros de ajuste das regressões, enquanto a Figura 2 compara 
os resultados medidos aos estimados pelos modelos. Todos os modelos testados forneceram bons ajustes aos da
dos de diâmetro de corte. Dentre os modelos testados, o desenvolvido por Plitt foi o que apresentou o menor des
vio de interpolação em relação aos dados experimentais (Figura l), obtendo um erro relativo médio de 11,4 %. 
Esse resultado é particularmente significativo pelo fato do modelo apresentar um único parâmetro de ajuste (K

1
). 

Por outro lado. o modelo de Lynch e Rao também apresentou baixo desvio, embora apresente um grande núme
ro de parâmetros de ajuste. 

40 ., 
f LYNCH ER...O PLITT 

~!lO ~ .. 
o O..W.o2.1114 8 0..1110·2.041 o 
~ ~ 
::> 20 ::> ID 

~ u _. .. .. u u 
~ 10 o25.•-. dtÓIIII I'" ozs.•nw .. ....._ 

.so..mm.dt~ • 50.8 mn.. de clam 

• 
lf i!Q ... 40 o 10 .. .. .. 

d50c OBSERV...OO (I'JTl) ci50c OBSERV...OO (I'JTl) 

•o 40 
N.tGESWN!N!...O 

'Ê ...... ! 30 
8 Def'lfo. 2.367 o o 

~ 20 ~ 
::> 20 

g u _. .. .. 
u u 
~ •o ozs.• ... do-. I" 

. !10 ..... do-. 

o 
o lO 20 !10 .., lO 20 )O 40 

d50e OBSERV...OO (I'JT!I d50o OBSERV...OO (I'JTll 

Figura 2 - Resultados da predjção do tamanho de corte corrigjdo pelos modelos matemáticos de hidrociclones, 
em polpas de minério de fosfato (natural, sem aditivos). 

Tabela IV. Parâmetros ótimos de ajuste obtido!> para cada modelo 

L'roch e Rllo Plitt Naeeswararao Tavares 

Estimado ValorP Estimado Valor P E,tlmado Valor P Estimado Valor P 

Tamanho de cone 
lt,• -8.743: k,- 286.982 < 0.01 k,- 0,016 < 0,01 
kr 4.053: k. = 0.012 < 0,01 kl= 5.903 < 0,01 kl 0,185 < O,ol 

conigido lo= 0,124; k6= 276.909 < 001 a - ..0.218 < 0.01 

Vazão da polpa na 
lo=4.128 < 0.01 k1 = 2,171 < 0,01 k> = 449,890 < 0,01 lo - 0.161 < 0,01 

alimcnlacilo 

k3 = 15, 184 < 0,0 1 kJ 158,826 < 0,01 
Recuperação de 

k.= 14,053 < 0,01 k, = 0.073 < 0.01 k, 64,884 < 0,01 Eo= 1,119 < 0,01 
úguo no undcrllow k10 = 0,340 < 0,01 

r::, .. ..0.085 0,34 
cJ • ..0. 109 o 12 
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A análise estatística mais apurada da Tabela IV demonstra a grande significância dos parâmetros ajustados. 
Apenas no ajuste do modelo que prevê a recuperação de água no undedlow no modelo de Tavares e outros (2002) 
é que dois dos parâmetros se mostraram com certeza estatística inferior a 90%. 

4.2. Recuperação de água (R/J 

A previsão da recuperação de água para o underflow é importante tanto sob o ponto de vista do cálculo do ba
lanço da água que entra no equipamento, quanto da previsão do curto-circuito. Com exceção do modelo de Pl itt 
(Tabela l ), que prevê a razão de fluxo S, os demais modelos prevêem dirctamente a recuperação de água no un
dcrflow RJ Apenas por conveniência de apresentação, o valor de S do modelo de Plitt é transformado em R

1 
a fim 

de facilitar as comparações. 
Conforme mostra a Figura 3, os modelos de Tavares e Lynch e Rao foram os que mais fielmente representa

ram os resultados experi mentais, enquanto os modelos de Nagcswararao apresentou um alto desvio de interpola
ção. É importante destacar que os modelos de Tavares e Nageswararao sugerem efeitos contrários do aumento da 
concentração de sólidos na polpa: enquanto o de Tavares sugere que ela dim inui (E2 negativo), o modelo de Na
geswararao sugere o seu aumento. Além disso, Tavares sugere que existe um efeito da pressão de alimentação na 
Rj, embora esse efeito seja muito pequeno (E3 = -0, ll). Tal efeito não foi previsto por Nageswararao, mas con
corda com observações de VaJlebuona e outros ( 1995). Pode-se provavelmente concluir que a partição de água per
manece sendo a previsão menos confiável dos modelos atualmente usados, devendo mais estudos serem reaüzados 
no refinamento dos modelos matemáticos. 

LVNCH E FUlO 

r 101 
OH\IIoo0,072 e. 

g o.o ~ ·~ 
~ .. ~ ·· c o 
clu tl o.r 

o~.4~t~Melt~ 

• 50.1!1 mm <Mdi~tn 
o 

o .. u cu u 
R.OtiSERV~ (lnçio) 

02 •• .. .. 
R,08StR\I~ (~) 

TAVARES 

lo~ lu 
~ ... -·0.0!56 g•• 
:;) 

~ o• u 5 OA 

ii ~ 
0) ~o.t 

025.4 mm Otdltnt 

• 50.IIf'W'II'dltCIIIm 

03 OA •• o .e G.2 •• . .. ... 
R, OIISVIV~ (lroçio) R,oestRV~(hçio) 

FigUJ·a 3 - Comparações entre valores medidos e calculados de recuperação de água para o unde1jlow nos ensaios de clas
sificação de polpas de minério de fosfato (natural) em hidrocicloncs. 

4.3. Capacidade 

A capacidade do hidrociclone está normalmente representada pela vazão da polpa (Q) e a queda de pressão 
(/lP), que, juntas representam a capacidade útil do hidrociclone (Napier-Munn e outros, 1996). Enquanto a maio
ria dos modelos são baseados na previsão da vazão volumétrica de polpa na alimentação (Qv), o modelo de Plitt 
calcula a queda de pressão associada a uma vazão conhecida de alimentação. Dentre os modelos estudados, o de 
Nageswararao ofereceu uma previsão mais fiel da capacidade do ciclone, com os modelos de Lynch e Rao c o de 
Tavares apresentando uma descrição intermediária, enquanto o de Plin um ajuste comparativamente pior (Figu
ra 4). 
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Figura 4 Resultados na predição dos modelos da capacidade do hidrociclone com polpas naturais de fosfato. 

4.4. Validação dos modelos para reologias variáveis 

A fim de avaliar a previsibi lidade dos diferentes modelos, foram utilizados os modelos ajustados a partir de 
dados de classificação de polpas '·naturais" na simulação de polpas com rcologias controladas pela introdução de 
aditivos químicos (Tabela JJI). No caso da previsão da capacidade dos hidrociclones (Q.), observa-se que os di
ferentes modelos são capazes de descrever relativamente bem os dados, mesmo com amplas variações de reolo
gia. Os resultados dessas análises não são apresentados por limitações de espaço no artigo. No caso da previsão 
do tamanho de corte, a Figura 5 mostra que o modelo de Tavares foi, conforme seria esperado, o único capaz de 
prever com alguma fidelidade o efeito significativo das mudanças do comportamento reológico no ds0c· A 'figura 
mostra claramente que os modelos tradicionais não permüern prever o d

5
o.: com polpas de diferentes condições re

ológicas se os seus parâmetros foram ajustados a partir de polpas "naturais". Isso é somente possível no modelo 
de Tavares, pois ele incorpora dois parâmetros (a e b) determinados a partir de medidas reológicas diretas cm la
boratório (Equação 14). 

o l
o~.~ mm decham. 

• 50.8""' Olcbm. 

10 10 30 00 

ci50c OBSERVADO~ 

o~.4mm, de~ 
. llO,t - do <11om 

o o ó> o 

10 to )O 40 

clllOo OBSERVADO (Jim) 

o o ó> 

o25,4 mm. dtd.am. 

• so.e mm di dLam. 

o 

· ~------------------~ o lO 20 SO .. o llO 
d50o O BSE RV ADO (~tm) 

I o 2!S ... mm ôít dlam] 
AS0,8 mm •dlam. 

10 10 )O 40 

d50c OBSaiVADO (jlm) 

Figura 5 - Comparação entre tamanhos de corte previstos usando parâmetros dos modelos ajustados para polpas naturais e 
medidas de tamanhos de corte para polpas com aditivos variados (CMC, PSA e glicerina). 
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A Figura 6 apresenta os resultados das previsões de Rj, onde se pode observar que o modelo de Tavares foi, 
novamente, o que melhor previu a recuperação de água dentre os modelos estudados, apresentando um erro rela
tivo médio de 7,6%, o que novamente justifica a relevância da influência da viscosidade da polpa no desempenho 
de hidrociclones. 

5. CONCLUSÕES 

A comparação do ajuste de diferentes modelos matemáticos publicados na literatura a dados de classificação 
de polpas "naturais" de minério de fosfato em hidrociclones de pequeno diâmetro mostrou que todos os modelos 
oferecem boas previsões de tamanho de corte, com destaque para o tradicional modelo de Plitt, o qual apresen
ta apenas um parâmetro de ajuste. No caso da previsão da recuperação de água no underftow, os modelos de Na
geswararao c de Tavares foram os que mais ·fielmente se ajustaram aos dados experimentais. O modelo de Na
geswararao também foi o que melhor previu resultados de capacidade dos b.idrociclones, enquanto resultados 
comparativamente ruins foram obtidos com o de Plitt. 

Quando os diferentes modelos matemáticos ajustados usando dados de classificação de polpas "naturais" 
(isentas de aditivos) foram usados na previsão de resultados de classificação de polpas cuja rcologia havia sido 
modificada artificialmente pela introdução de aditivos, observou-se que apenas o modelo de Tavares foi capaz de 
fornecer previsões de tamanhos de corte com alguma fidelidade, apresentando também as melhores previsões de 
recuperação de água para o underflow. No caso da capacidade, observou-se que todos os modelos estudados fo
ram capazes de prever razoavelmente bem os resultados de classificação de polpas com reologias complexas a par
tir de modelos previamente calibrados usando dados de polpas "naturais". 

O ,I 
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o~~----r-----~~~ 

o 0.2 0;1 0,1 0.1 
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NAGESWARAR.tO 

0.2 0;1 0,8 0,8 

RI OBSERVADO (%) 

PUTT 

o25.• mm. docbm 
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o25 .• mm dodlam 
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Figura 6 - Correlações entre as previsões dos modelos para a recuperação de água a dados 
medidos para polpas com aditivos variados (CMC, PSA e gücerina). 

7. LISTA DE SIMBOLOS 

A. ângulo da secção cônica do ciclone 
a índice de consistência do Ouido no modelo de Oswald de Waele 
b índice do tipo de Ruxo da polpa (=I para newtoniano; < I para pseudosplástico; > I para dilatante) 
Cv porcentagem de sólidos em volume na alimentação 
c. porcentagem de sólidos cm peso na alimentação 
d~o.: tamanho de corte corrigido 
D. diâmetro do ciclone 
D

1 
diâmetro do inlet 
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D, diümctro do I'Ortex 

D, diâmetro do apex 

E
1
, E, c E, parümctros do modelo 

g aceleração da gravidade (= 9,8 I m/s') 
k

1 
•• • k, parâmetros dos modelos para o sistema minério/ciclone 

L comprimento da scção cilíndrica 
n constante hidrodinâmica ( = 0,8) 
P pressão 
Q, vazão de água na alimentação do hidrociclonc 
Qv vazão da polpa na alimentação do hidrociclone 
r.,

0 
distancia radial adimcnsional correspondente ao envelope de velocidade axial radial zero 

R
1 

partição de água para o 11nderf!ow 
R, partição da polpa cm volume para no 11nderf!ow 
À parümetro de redução de velocidade 
1'1P queda de pressão ou perda de carga 
f.J, viscosidade do líquido 
h altura livre do vortex 

P, densidade de sólidos 
P,, densidade da polpa 
S razão entre as vazões volumétricas da polpa no underflow e no overflow 
V·, tcnno de corrcção da sedimentação cm queda impedida da partícula = 1 0 1·x'cJI R.05( I-C,!"! 
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