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RESUMO 

 

Os moinhos verticais são muito utilizados na remoagem de minérios. A grande 
vantagem deste equipamento em relação ao convencional moinho de bolas é o 
menor consumo energético, cerca de 35% menor. A potência dos moinhos varia 
segundo as condições operacionais e existem modelos empíricos  para  tal 
estimativa. Neste trabalho foram utilizados três modelos empíricos para estimar a 
potência de um moinho vertical em escala 1/10 do modelo Metso VTM-1500. O 
moinho em escala reduzida foi escolhido com objetivo de reduzir o esforço 
computacional nas simulações utilizando o método dos elementos discretos. Dois 
modelos empíricos apresentaram estimativas de potência similares e a média obtida 
desviou 7,9% da estimativa de potência obtida através das simulações usando o 
método dos elementos discretos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Simulação, Método dos elementos discretos, Potência, 
Remoagem, Cominuição. 

 
 

ABSTRACT 
 
Vertical stirred mills are widely used to regrinding ores. The great advantage of this 
equipment compared to the conventional ball mills is the lower energy consumption, 
about 35% less. The mill power varies according to the operating conditions and  
there are empirical models for such estimation. In this work, three empirical models 
were used to estimate the power of a 1/10 vertical stirred mill of the Metso VTM-1500 
model. The 1/10 vertical stirred mill was chosen to reduce computational effort in the 
simulations using the discrete element method. Two empirical models presented 
similar power estimates and the average obtained deviated 7.9% from the power 
estimation obtained through the simulations using the discrete element method. 

 
KEYWORDS: Simulation, Discrete element method, Power, Regrinding, 
Comminution. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Na literatura técnica alguns autores citam que o moinho vertical é mais eficiente que 
o moinho de bolas, sendo o moinho vertical, normalmente, de 30% a 50% mais 
eficiente que o moinho de bolas (Rosa et al., 2014; Mazzinghy et al., 2015). Por esta 
razão, o moinho vertical tem sido considerado como opção de equipamento de 
cominuição na maioria dos novos projetos de mineração, principalmente nas 
aplicações de remoagem de minérios. Este tipo de moinho apresenta menor 
consumo específico (kWh/t) quando comparado com o moinho de bolas e parte 
desta eficiência deve-se ao espectro de energias envolvidas na movimentação da 
carga moedora. O moinho vertical não desperdiça energia com o levantamento das 
bolas, por exemplo, e impõe impactos de menor magnitude e maior frequência de 
colisões dos corpos moedores. 

 

No presente trabalho serão comparadas as estimativas de potência de um moinho 
vertical utilizando modelos empíricos e o método dos elementos discretos, utilizando 
o software Rocky. 

 
1.1 Modelos Empíricos de Potência 

 

Duffy (1994) desenvolveu uma equação empírica para previsão de potência líquida 
de moagem Plíq através de medidas de potência de cinco operações distintas, sendo 
uma operação em escala piloto e quatro operações em escala industrial, conforme 
Equação 1. 

 

Plíq  0,0743  L  c d 0,111  D 3,057 

e 

0,572 
(1) 

 

sendo: Plíq = potência líquida de moagem (kW); L = altura do leito de bolas (m); ω = 
velocidade angular da espiral (rpm); ρc = densidade efetiva da carga moedora (t/m³); 
d = tamanho médio das bolas (mm); De = diâmetro da espiral (m); Te = número de 
passos da espiral. A densidade efetiva da carga moedora pode ser calculada 
conforme a Equação 2. 

c  b 1   p 

 

(2) 
 

sendo: ρc = densidade efetiva da carga moedora (t/m³); ε = fração de vazios entre as 
bolas (adimensional); ρb = densidade das bolas (t/m³); ρp = densidade da polpa  
(t/m³). Também foi desenvolvida uma equação empírica para previsão da potência 
em vazio Pvaz do moinho vertical (sem carga moedora, minério e água), conforme 
mostrado na Equação 3. 

P  0,000134    W D 0,57  (3) 
vaz e 

 

sendo: Pvaz = potência em vazio (kW); ω = velocidade angular da espiral (rpm); De = 
diâmetro da espiral (m); W = peso da espiral (kg). 

 

Jankovic & Morrell (1997) desenvolveram uma equação empírica para previsão de 
potência líquida de moagem Plíq  através de medidas de potência de cinquenta e oito 

e T 
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operações distintas em escala de laboratório, piloto e industrial. Através da Equação 
4 calcula-se a potência líquida de moagem Plíq consumida por um moinho vertical. 

 

2,05  D 
1,96 0,65L0,98d 0,17 

Pliq  
	c    e  

1000 
(4) 

 

sendo: Plíq = potência líquida de moagem (kW); ρc = densidade efetiva da carga 
moedora (kg/m³); De = diâmetro da espiral (m); θ = velocidade periférica da espiral 
(m/s); L = altura do leito de bolas (m); d = diâmetro médio das bolas (mm). 

 

A densidade efetiva da carga moedora foi calculada conforme a Equação 5 de  
Tuzun (1993). 

   1      


(5) 
 

Nitta et al. (2006) desenvolveram uma equação para estimativa de potência 
absorvida Pele, conforme Equação 6. 

 

P  312 L0,8847 D 2,232 60  1,232  d (6) 
ele ef e gap 

 

sendo: Pele = potência elétrica ou absorvida da rede (kW); Lef = altura efetiva do leito 
de bolas (m); De = diâmetro da espiral (m); ω = velocidade angular da espiral (rpm); 
dgap  = distância entre a espiral e a parede do moinho vertical (m). 

 
1.2 Método dos Elementos Discretos 

 
Cundall & Strack (1979) foram os primeiros a detalharem todas as etapas 
necessárias para descrever matematicamente os contatos entre partículas e assim 
reproduzir arranjos e comportamentos de sistemas particulados. Basicamente, cada 
partícula (esfera) possui uma referência em três dimensões e a mesma é regida pela 
sua massa, pelo raio e pelo momento de inércia. O contato entre as partículas é 
descrito pelas forças normal e de cisalhamento (tangencial) conforme a segunda lei 
de Newton. Na metodologia DEM (Discrete Element Method) é permitido 
sobreposição das partículas. As forças de colisão são, então, determinadas a partir 
das velocidades normais      e tangenciais     e pela fração ∆  da sobreposição. As 
forças normal e tangencial são dadas pelas equações (7) e (8) como pode ser visto 
nos trabalhos de Cleary e Morrison (2004, 2009a,b) e Cleary (2004, 2008): 

 

        = −  ∆  +      (7) 

      =  min{   , ∑     ∆  +     } (8) 

 

As equações (7) e (8) são fundamentadas em um sistema mola-amortecedor que 
fornecem a força de repulsão e a fração da energia cinética dissipada durante as 
colisões, onde    é a constante elástica da mola na direção normal. A constante    

representa o coeficiente de amortecimento normal escolhido em função do 
Coeficiente de Restituição  , definido pela razão das velocidades relativas antes e 
após a colisão. Nas colisões tangenciais a Força       é limitada superiormente pelo 
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limite da fricção de Coulomb    . Os parâmetros    e    são definidos para os 
contatos tangenciais analogamente aos normais. 

 

Este tipo de simulação tem sido muito utilizado para descrever equipamentos de 
cominuição. Mishra & Rajamani (1992) foram os primeiros a utilizar o método dos 
elementos discretos para descrever a movimentação dos corpos moedores em 
moinhos de bolas. Ainda são poucas as referências na literatura sobre o uso do 
método dos elementos discretos para descrição e entendimento dos moinhos 
verticais (Sinnott et al., 2006; Cleary et al., 2006; Morrison et al., 2009; Sinnott et al., 
2011a; Sinnott et al., 2011b). 

 
 

2. METODOLOGIA 

Inicialmente o moinho VertimillTM VTM-1500 foi desenhado utilizando ferramentas de 
modelagem em 3D. Por se tratar de um estudo exploratório e com objetivo  de 

reduzir o tempo de simulação (esforço computacional) o VertimillTM VTM-1500 foi 
reduzido em uma escala de 1/10 para execução das simulações. Em seguida este 
modelo em 3D, na escala de 1/10, foi inserido no software Rocky. A velocidade da 
espiral do moinho vertical em escala 1/10 foi estimada conforme modelo usado por 
Mazzinghy et al. (2017). Este modelo considera a velocidade da espiral em relação 
ao diâmetro da espiral de vários tamanhos de moinhos verticais. Para o moinho 
vertical em escala 1/10 a velocidade estimada é de 83 rpm, foram consideradas 80 
kg de carga de bolas de 17 mm de diâmetro. O tempo de simulação adotado foi de 
10 segundos e o movimento da espiral foi iniciado no instante 1,5 segundos. A 
Tabela 1 apresenta os parâmetros adotados nas simulações. 

 
Tabela 1. Parâmetros para simulação usando o software Rocky 

 
 

Módulo de elasticidade (Pa) 1,0 x 1010
 

Densidade (kg/m3) 7800 

Coeficiente de restituição 0,45 

Coeficiente de fricção estática 0,40 

Coeficiente de rolamento 0,15 

 
O módulo de elasticidade de Young para o aço é de cerca de 200GPa (Alvarenga et 
al., 2005). Porém, neste trabalho foi adotado um valor menor (10GPa) considerando 
que no moinho existe ainda a polpa (minério e água) que amortece os impactos  
entre os corpos moedores. A simulação realizada visa obter dados de potência 
similares aos dados obtidos por equações empíricas, ou seja, os parâmetros 
utilizados nas simulações foram alterados de forma que o modelo esteja calibrado 
para representar o moinho real. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A Figura 1 mostra o movimento dos corpos moedores no interior do VertimilTM (A) e 
as linhas de corrente mostrando a velocidade da carga moedora (B). A escala de 
cores mostra a velocidade translacional dos corpos moedores no interior do moinho. 
As linhas indicadas em amarelo e vermelho representam partículas com maior 
velocidade translacional. 

 

 

  

 

 
Figura 1. (A) Movimento dos corpos moedores no interior do VertimillTM. (B) Linhas de corrente 

mostrando a velocidade da carga moedora. 

 

A Figura 2 mostra a variação da potência no moinho vertical ao longo da simulação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Potência estimada pelo Rocky 

 

A espiral permaneceu sem movimento até 1,5 segundo devido ao carregamento das 
bolas no moinho. Após este período de tempo a espiral iniciou o seu movimento (a 
83 rpm) e os dados de potência foram coletados conforme mostrado na figura 2. 

 
A tabela 2 mostra as estimativas de potência de moinho vertical obtidas pelos 
modelos empíricos (Duffy, 1994; Jankovic & Morrell, 1997; Nitta et al., 2006) e pelo 
método dos elementos discretos. 
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Tabela 2. Estimativa de potência por modelos empíricos e por elementos discretos 
 
 

Modelo Referência Potência (kW) 

Equação 1 Duffy (1994) 0,62 

Equação 4 Jankovic & Morrell (1997) 1,08 

Equação 6 Nitta et al. (2006) 0,64(*) 

Simulação Elementos Discretos Mazzinghy et al. (2017) - Software EDEM 0,72 

Simulação Elementos Discretos Software Rocky 0,68 
(*) A potência calculada a partir do modelo de Nitta et al. (2006) corresponde a potência líquida dada pela potência elétrica 
calculada a partir do modelo de Nitta et al. (2006) descontada a potência do moinho em vazio, calculada a partir do modelo de 
Duffy (2004). 

 

O modelo proposto por Jankovic & Morrell (1997) apresentou um desvio significativo 
entre os demais modelos. Não se sabe o motivo desse desvio e uma investigação 
sobre o bando de dados utilizados para a construção do modelo poderá revelar o 
motivo desse desvio frente aos demais modelos. 

 

Mazzinghy et al. (2017) obtiveram uma potência igual a 0,72 KW para o mesmo 
modelo de moinho vertical em escala 1/10. Os parâmetros adotados nas simulações 
foram os mesmos adotados neste trabalho. Os resultados obtidos com o software 
EDEM e com o software Rocky desviaram em 5,9%. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Os modelos empíricos para estimativa de potência de moinhos verticais 
apresentaram resultados em uma ampla faixa. Foi observado que, apesar dos picos 
de potência existentes na simulação, a estimativa da potência para o moinho vertical 
está dentro do intervalo de potência obtido pelos modelos empíricos. Testes usando 
moinhos verticais em escala de laboratório e piloto devem ser considerados para 
validação dos resultados obtidos pelo método dos elementos discretos. O fator de 
escala, considerado neste trabalho para reduzir o tempo de simulação, também 
precisa ser validado. 
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