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RESUMO 

 

Quando as partículas são relativamente grandes em relação aos diâmetros das bolas 
de moagem que constituem a carga do moinho, elas não são devidamente quebradas 
pelas bolas e tendem a permanecer intactas no interior do moinho. A acumulação 
destas partículas pode levar a uma condição de sobrecarga. Os tamanhos de partícula 
que podem ser alimentados em um moinho de bolas dependem da distribuição do 
tamanho de bolas da carga e, mais especificamente, do diâmetro da bola de reposição. 
A tenacidade das partículas também é importante, pois esta controla o tamanho em  
que a função seleção é máxima para uma dada carga de bolas. As partículas que são 
maiores do que o tamanho em que a função seleção é máxima estão na região de 
quebra anormal. Existem algumas situações em que é desejado alimentar o moinho 
com partículas grosseiras, particularmente nas etapas de moagem primária, porque isto 
permite uma redução do número de britadores e de etapas de britagem antes das 
etapas de moagem. Além disso, cargas de bolas com diâmetros menores são 
geralmente mais eficientes. Neste trabalho é apresentado um procedimento robusto 
para a caracterização da região de quebra anormal da função seleção de Herbst- 
Fuerstenau. 

 
PALAVRAS-CHAVE: moinho de bolas; vertimill; escalonamento; Herbst-Fuerstenau. 

 

ABSTRACT 
 
When particles are relatively large with respect to the grinding ball diameters that 
constitute the mill charge they are not properly nipped by the balls and tend to remain 
unbroken in the holdup. This may lead to an overfill condition. The particle sizes that  
can be fed to a ball mill depend on the ball size distribution of the charge and more 
specifically, the diameter of the make-up balls. This is also a function of the tenacity of 
the particles as this controls the size at which the selection function is maximum for a 
given ball charge. Particles that are larger than the size at which the selection function  
is maximum are said to be in the abnormal breakage region. There are a number of 
situations in which it is desired to feed the mill with coarse particles, particularly in 
primary milling stages. This allows for a reduction of the number of crushing stages and 
crushers before the milling stages. Also, smaller diameter ball charges are usually more 
efficient. In this work a procedure for the Herbst-Fuerstenau characterization in the 
abnormal region is presented. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O procedimento de escalonamento de Herbst-Fuerstenau para moinhos de bolas foi 
descrito em Herbst and Fuerstenau (1980), Herbst et al. (1985) e Lo e Herbst (1986, 
1988). O método basicamente dimensiona a função seleção de energia específica, que 
pode ser medida numa série de testes de moagem em batelada enquanto o torque é 
medido ou, mais diretamente, o consumo de energia é medido. Neste sistema, todas as 
variáveis que afetam o consumo de energia podem ser escalonadas. Isso inclui o 
diâmetro e comprimento do moinho, a velocidade de rotação e a carga de bolas. 

 

O procedimento de escalonamento de Herbst-Fuerstenau é amplamente usado e aceito 
como um procedimento de escalonamento robusto para moinhos industriais a partir de 
ensaios de moagem em escala laboratorial. Este é implementado em Modsim™ e 
USIMPAC™ e é descrito em King (2012). O modelo também é implementado nas 
ferramentas Moly-Cop™, um pacote Excel™ baseado em programas para modelagem 
e escalonamento de moinhos, em ao longo dos últimos 20 anos. Este pacote é 
distribuído pela Moly-Cop™, um fabricante de bolas de moagem, para apoiar seus 
clientes. 

 

O uso efetivo do procedimento de escalonamento de Herbst-Fuerstenau requer um 
método para o cálculo dos parâmetros do modelo de balanço populacional para as 
funções seleção e quebra a partir das distribuições granulométricas medidas na 
alimentação e nos produtos de ensaios de moagem em batelada com tempos de 
moagem conhecidos. Invariavelmente, os parâmetros são ajustados utilizando um 
método numérico não linear de otimização e uma implementação da solução da 
equação de balanço populacional (ou balanço massa-tamanho) para a moagem em 
batelada. As ferramentas da Moly-Cop™ implementam isso usando o suplemento 
Solver™. Originalmente, o grupo da Universidade de Utah desenvolveu o ESTIMILL 
para esse propósito (Herbst e Rajamani, 1977). É possível implementar este tipo de 
cálculo em pacotes de programação de alto nível, tais como Matlab™ e MathCad™. É 
verdade que alguma experiência do usuário é necessária a fim de determinar 
parâmetros que tenham um significado físico real, e este tipo de atividade não deve ser 
delegada a amadores e principiantes em projetos reais de plantas de moagem. Ao 
mesmo tempo estudantes de graduação e pós-graduação devem ser encorajados a 
calcular parâmetros de modelo a partir de dados de ensaios de caracterização e 
contribuir para o desenvolvimento de ferramentas nesta área de conhecimento. 

 

A função seleção que é medida a partir de ensaios de laboratório abrange todos os 
tamanhos de partícula dos ensaios desde que uma fração significativa das partículas  
da alimentação tenha tamanhos em ambos os lados da função seleção, chamadas de 
região de quebra normal e região de quebra anormal. O tamanho das partículas que 
mede a maior taxa de quebra define estas duas regiões. As partículas maiores estão  
na região de quebra anormal, pois a taxa de quebra diminui quando as partículas ficam 
muito grandes, e não podem ser adequadamente quebradas pelas bolas (ou outros 
tipos de corpos moedores). As partículas menores estão na região de quebra normal e 
a taxa de quebra é menor para partículas menores. A função seleção é dependente do 
material. É importante salientar que a função seleção que é medida é a função de 
seleção para uma determinada carga de bolas (ao longo deste texto nos referimos à 
carga de bolas, mas os conceitos se aplicam a todos os tipos de corpos moedores). 
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Isto é muito importante porque se formos escalonar um moinho que irá operar com uma 
carga de equilíbrio de bolas, composta por bolas com diâmetro a partir de 50 mm, é 
uma exigência que a função seleção seja medida utilizando uma carga de bolas 
semelhante no moinho de teste. A fim de alcançar isto uma carga de equilíbrio de bolas 
é calculada para um diâmetro de bola de 50 mm usando uma distribuição de Gaudin- 
Schumann truncada em 50 mm e com inclinação igual a 3,83. Além de bolas de 50  
mm, pelo menos três outros diâmetros de bola são selecionados para criar uma carga 
de bolas semelhante à carga de equilíbrio de um moinho industrial. 

 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um procedimento para realizar esses ensaios 
em moinhos bem menores, assim reduzindo o trabalho e o tempo necessários para 
cada teste, e muito importante também, reduzindo a quantidade de amostra. A intenção 
é usar um moinho de 254 x 254 mm com uma carga de equilíbrio de bolas a partir de 
25,4 mm. Para isto é necessário converter a função seleção medida neste 
procedimento em uma função seleção do moinho industrial com uma distribuição de 
bolas com tamanhos da carga de equilíbrio industrial. 

 
Um procedimento de conversão adequado foi desenvolvido por Austin et al (1984). O 
procedimento de escalonamento de Austin usa um tamanho único de bola nos ensaios 
de moagem. Para converter a função seleção medida eles usam as equações (1) e (2): 

 
(1) 

 
 
 

(2) 

onde: 
 

, , , e   são parâmetros do modelo para a função seleção 
é a fração mássica correspondente a cada diâmetro de bola da carga de equilíbrio 

é o diâmetro da bola correspondente 

é o índice para indicar o diâmetro da bola 

, e  são as constantes de Austin e valem 1,0; 0,2 e 0,5, respectivamente. 
 

Foi utilizada uma carga de equilíbrio com quatro diâmetros de bolas no moinho de 

teste,  onde:    é o diâmetro da bola para o qual a função seleção está sendo 

calculada, isto é, .  é o diâmetro do moinho de teste e  é o diâmetro do 
moinho industrial. Nesse trabalho calculamos a função seleção que seria medida para 
uma carga de bolas com diâmetro único no moinho de teste. Então, para essa 

aplicação . 
 

O procedimento proposto para esse sistema de escalonamento de Herbst-Fuerstenau 
utiliza as equações (1) e (2) para calcular a função seleção equivalente a uma carga de 
bolas com tamanho único. Em outras palavras, a função seleção medida usando uma 
carga de equilíbrio com bolas de diâmetro igual a 25,4 mm será convertida em uma 
função seleção equivalente ao do ensaio com carga de bolas de tamanho único e de 
diâmetro igual a 25,4 mm. Com isso em mãos, a função seleção do moinho industrial 
poderá ser determinada usando o procedimento padrão de Austin. 
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Uma pergunta que surge imediatamente é: por que não realizar os ensaios com uma 
carga de bolas de tamanho único para evitar a conversão da função seleção? A razão 
para isso é porque o ensaio é realizado com uma amostra de alimentação com 
distribuição natural de tamanhos, diferentemente do ensaio de Austin que é realizado 
por partículas de tamanho único. 

 

Outra questão importante é garantir que o ensaio seja realizado com partículas 
suficientemente grandes para caracterizar a região de quebra anormal. Comprovar que 
a região de quebra anormal está devidamente caracterizada, não é um problema fácil. 
No procedimento de escalonamento de Austin o trabalho experimental inclui várias 
amostras com tamanhos específicos, com o tamanho representativo da maior partícula 
da amostra com valor aproximadamente igual a 1/5 do diâmetro da bola utilizada no 
ensaio. Não existe nenhuma garantia que esse tamanho de partícula estará na região 
de quebra anormal, embora, para a maioria dos materiais, isso seja verídico. Se, após 
os ensaios, é verificado que a taxa de desaparecimento é monotonicamente crescente 
para todos os tamanhos testados, uma amostra com tamanho de partículas ainda  
maior deverá ser preparada e testada até que uma inflexão seja observada na taxa de 
quebra. É proposto que a mesma abordagem seja feita para essa implementação no 
procedimento de escalonamento de H-F, mas com uma carga de bolas de equilíbrio e 
com amostras de partículas naturalmente distribuídas, com tamanhos máximos (top 
size) crescentes. É importante ressaltar que a função seleção é medida para todos os 
tamanhos abaixo do tamanho máximo das partículas de alimentação do moinho de 
teste. 

 

É possível executar os ensaios de moagem em batelada com diferentes distribuições 
de tamanhos de partículas de alimentação, com todos os testes sendo descritos por um 
único conjunto de parâmetros para as funções de seleção e de quebra. No entanto, 
existe uma condição limitante: quando a distribuição de tamanhos de alimentação 
torna-se demasiadamente grossa, predominam processos de quebra típicos da região 
anormal, e a ação de moagem não pode mais ser descrita pelo mesmo modelo que 
descreve a moagem na região normal da função seleção. Neste ponto devemos 
observar que as distribuições de tamanho de produto não podem ser calculadas 
utilizando os mesmos parâmetros da função seleção/quebra para distribuições de 
tamanho de alimentação mais finas. 

 
Uma das motivações para este trabalho é a demanda cada vez maior para reduzir os 
custos de capital de novos projetos de mineração. Partículas de alimentação maiores 
para o circuito de moagem primária pode reduzir significativamente o tamanho da 
planta de britagem em termos do número de britadores e da infra-estrutura associada 
que isso requer, como correias transportadoras, alimentadores, estruturas de 
transferência, etc. Isto é particularmente verdade no Brasil, onde as taxas de juros 
estão entre as mais altas do mundo, o que, por sua vez, torna os custos de capital 
decisivos para qualquer novo projeto. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Para implementar o procedimento de H-F em um pequeno moinho de escala de 
laboratório, e para assegurar que a região de quebra anormal seria devidamente 
caracterizada, foi  proposto  realizar  ensaios com  tamanhos máximos  de partículas de 
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alimentação diferentes. O tamanho máximo da alimentação é aumentado por um fator 

2 (por exemplo) até que o ensaio produza distribuições de tamanho de partículas que 
não podem ser descritas com os parâmetros obtidos com os tamanhos anteriores 
(Embora incomum, pode acontecer que a amostra com o menor top size já esteja 
dentro da região de quebra anormal. Se este for o caso será observada uma fração de 
partículas que não quebram ao longo da moagem). 

 

O minério de teste é uma amostra de nefelina sienito obtida de uma pedreira na cidade 
de Lavrinhas, estado de São Paulo, Brasil. A pedreira pertence à empresa de Vidros 
Saint-Gobain e a rocha é utilizada na fabricação de vidros após as etapas de moagem, 
classificação e concentração magnética para remover a magnetita presente na rocha. 

 

Cinco tamanhos de amostras foram preparados através de etapas de britagem em ciclo 
fechado, com diferentes aberturas, resultando nos tamanhos máximos de 3,35, 4,75, 
6,70, 9,50 e 13,20 mm. Foi preparado material suficiente para realizar os ensaios de 
moagem a seco e a úmido. Os ensaios de moagem foram conduzidos de forma que no 
quarto tempo de moagem a seco o produto especificado era obtido, neste caso P80 = 
75 µm. Após completar os ensaios de moagem a seco, um ensaio de moagem a úmido 
foi realizado utilizando o mesmo tempo da terceira moagem a seco  (Schneider  e 
Duque, 2015). 

 

Os tempos de moagem foram escolhidos de modo que as diversas distribuições de 
tamanho obtidas resultem em distribuições de tamanhos igualmente espaçadas. Para 
estimar o próximo tempo de moagem os valores anteriores do P80 foram utilizados 
assumindo uma taxa de desaparecimento de primeira ordem. Apenas o primeiro tempo 
de moagem foi escolhido arbitrariamente. 

 

As condições dos ensaios são apresentadas na Tabela 1. A Tabela 2 contém a 
distribuição dos tamanhos de bolas utilizada nos ensaios. Essa distribuição de bolas foi 
calculada usando uma carga de equilíbrio de Bond (Gaudin-Schumann com inclinação 
igual a 3,83). 

 
Tabela 1. Condições para todos os ensaios de moagem. 

Diâmetro Interno do Moinho 254 mm (10") 

Comprimento Interno do Moinho 254 mm (10") 

Carga de Bolas, J 30%, 18,04 kg 
Enchimento, U 100% 

Velocidade Crítica, Cs (%) 70%, 62 RPM 

Teor de sólidos nos ensaios a úmido (%) 70% 

Diâmetro Máximo das Bolas, dT 25 mm 

Densidade das Bolas 7800 kg/m3
 

 
Tabela 2. Carga de bolas de equilíbrio de Bond utilizada nos ensaios de moagem. 

Diâmetro da 
Bola (pol.) 

Diâmetro da 
Bola (mm) 

Número de 
Bolas 

Peso das 
Bolas (kg) 

Peso das 
Bolas (%) 

1 25,40 112 7,47 41,4 
3/4 19,05 278 7,82 43,3 
1/2 12,70 287 2,39 13,2 
1/4 6,35 342 0,36 2,0 

Total  1019 18,03 100,0 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para as amostras de nefelina sienito foram obtidos parâmetros da função seleção que 
descrevem razoavelmente bem a moagem para os tamanhos de alimentação abaixo de 
3,35, 4,75, 6,70 e 9,50 mm. Porém esses parâmetros não são adequados para 
descrever o tamanho de alimentação -13,2 mm, como pode ser visto na Figura 2. No 
ensaio com top size igual a 13,2 mm as partículas mais grosseiras permaneceram 
intactas ao longo do tempo, o que é esperado para processos de moagem da região de 
quebra anormal, com taxas bastante reduzidas. Mesmo assim, é muito provável que 
estas partículas desapareçam gradual e lentamente, pelos processos de abrasão e 
lascamento, e moinhos industriais podem admitir uma certa quantidade destas 
partículas na alimentação. Porém, qualquer excesso resultará em sobrecarga (Overfill). 

 
Figura 2. Simulação da moagem em batelada com partículas de alimentação com tamanho -13,20 

mm e com os parâmetros de balanço populacional obtidos para todas as alimentações testadas. 

 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados do cálculo dos parâmetros do modelo de 
balanço populacional analisando-se simultaneamente os ensaios de moagem em 
batelada para os tamanhos de alimentação menor que 3,35, 4,75, 6,70 e 9,50 mm. Os 
resultados para a amostra com top size igual a 13,5 mm não foram incluídos na análise 
porque este tamanho excede o tamanho máximo de alimentação para bolas de 25,4 
mm. 

 

Tabela 3. Parâmetros obtidos dos ensaios de moagem em batelada com as amostras de 
alimentação menor que 3,35, 4,75, 6,70 e 9,50 mm. 

 úmido  (min-1) 0.4164 

 seco (min-1) 0.2165 

Função Seleção  0.7844 

 (mm) 7.3360 
  26.7434 

Função Quebra 
    0.5928  

t10 0.0586 

Função Objetiva, ensaios a seco  4.6588 

Número de pontos ≠ 100%, ensaios a seco N 111+17x4-1-7-10-12 
= 147 

Erro médio de ajuste, ensaios a seco  0.03169 

 

Como pode ser observado na Figura 3, os parâmetros da Tabela 3 descrevem de  
forma bastante acurada as moagens com alimentações de top sizes distintos, até 9,5 
mm,  para o modelo  de  primeira ordem.  A  qualidade  do  ajuste para os tamanhos de 
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alimentação de -3,35, -4,75, -6,70 e -9,50 mm pode ser avaliada pela resposta do 
modelo, mostrada como um linha contínua nessa figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D 

Figura 3. Ajuste simultâneo para os tamanhos de alimentação de -3,35 mm (A), -4,75 mm (B), -6,70 
mm (C) e -9.50 mm (D). 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Um procedimento foi estabelecido para assegurar que a região de quebra anormal da 
função seleção possa ser devidamente avaliada para qualquer minério usando os 
testes de Herbest-Fuesternau em um pequeno moinho de batelada de laboratório com 
uma carga de equilíbrio de bolas de 25 mm de diâmetro. 

 
Para a amostra de nefelina sienito, as partículas maiores do que 9,50 mm não são 
devidamente quebradas pela carga de bolas de 25 mm. Para partículas de 13,5 mm 
predominam processos de atrição e lascamento, processos pelos quais as partículas 
mais grosseiras quebram lentamente. 

 
A função seleção medida pôde ser utilizada para simular e escalonar moinhos com 
partículas de alimentação de até 9,50 mm. Esta informação é muito importante, uma 
vez que, permite projetar o circuito de britagem para produzir partículas deste tamanho. 
A alimentação da moagem com tamanhos menores requer excesso de britadores e 
estágios de britagem e, consequentemente, de CAPEX. Tamanhos maiores poderiam 
acarretar no risco do moinho de bolas entrar em condição de transbordo durante a 
operação. Se bolas maiores do que 25 mm forem utilizadas no moinho industrial, o que 
é muito provável, é possível que a relação entre o diâmetro da bola e o tamanho 
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máximo de partícula da alimentação seja mantida. Por exemplo, se o minério  de 
nefelina sienito deve ser moído num moinho de bolas industrial com uma carga de  
bolas de 50 mm de diâmetro, o tamanho máximo das partículas da alimentação pode 
ser de 19 mm. No entanto, não existe garantia de que a relação entre o tamanho 
máximo de partícula e o diâmetro da bola seria mantida. É altamente recomendado 
testar isso em um simulador. 

 

As equações (1) e (2) permitem converter a função seleção medida com uma carga de 
bolas para outra carga de bolas. O procedimento exige que as cargas de bolas sejam 
conhecidas e que os parâmetros de balanço populacional sejam conhecidos para uma 
das cargas de bolas. O cálculo é feito em duas etapas, primeiramente, calcula-se a 
função seleção associada a um tamanho de bola único, a partir da carga de bolas 
utilizada no ensaio. Esta nova função seleção é então convertida na função seleção 
associada à carga de equillíbrio do moinho industrial. Este procedimento permite que o 
teste de laboratório de Herbst-Fuerstenau possa ser executado em pequenos moinhos 
de batelada com carga de bolas de diâmetro muito menor do que os diâmetros de  
bolas a serem utilizados no moinho industrial que está sendo escalonado. 
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