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ｃｉｎｾｔｉｃａ＠ DE ABRASÃO DE MINeRIOS DE FERRO 

OSCAR DELGADO (1) 

K. RAJAGOPAL (2) 

R E S U M O 

Experiências de abrasão foram realizadas, usando seixos de 
hematita e itabirito de forma esférica, com tamanhos com 
preendidos entre 130 e 230 mm, classificadas de acordo com 
o critério de Zingg, em presença de finos menores que 200 
malhas Tyler do mesmo material, com o uso de um equipamen 
to de laboratório para estudos de moagem. Verificou-se Õ 
efeito de amortecimento da intensidade dos impactos, no 
processo de abrasão que é de primeira ordem, sendo ､･ｴ･ｾ＠

minado as respectivas taxas específicas de abrasão. 

A B S T R A C T 

Abrasion experiments were carried out in a well instnmented 
laboratory tumbling mill with hematite and itabirite pebbU$, 
classified to be spherical by Zingg criterion, in the ｾｩｺ･＠
range of 130 to 230 mm. The cushioning effect on the 
impact intencity of pebbles in presence of fines, was 
observed to be significant in the abrasion process. This 
process follows a first order law and the specific rate of 
abrasion was determined in each case. 
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· l. INTRODUÇXO 

Para os propósitos da representação fenomenológica do processo 

de moagem autógena, há necessidade de se conhecer a taxa especifica 
de abrasão bem como a distribuição do tamanho de particula do ｰｲｯ､ｾ＠
to resultante do processo de abrasão do meio moedor. 

Em publicações anteriores (1, 2, 3) os autores apresentaram ｲｾ＠

aultados obtidos nos processos de abrasão de hematita e itabirito 
cdm tamanhos compreendidos entre 130 e 230 mm, classificadas de 
｡ｾｯｲ､ｯ＠ com suas formas segundo o critério de Zingg. 

Considerando a dificuldade experimental para determinar por 
separado as funções de distribuição proveniente do processo de abr_! 
são do meio moedor e a gerada durante a quebra da amostra, neste 

' trabalho propõe-se determinar a função de distribuição resultante 
da abrasão do meio moedor, efetuando experiências de abrasão em ｰｲｾ＠
sença de finos menores que 200 malhas Tyler da mesma amostra, em 
intervalos de tempo de 5 minutos até completar o tempo estabelecido 
para cada amostra. 

A distribuição granulométrica maior que 200 malhas, resultante 
do processo, é adotada como função aproximada da distribuição de 
tamanho do processo de abrasão do meio moedor. 

2. !'U!IRAMINTOS 

Nos processos de abrasão de minérios de ferro observou-se a 

ocorrência de duas etapas (l, 2) : ll o desprendimento de lascas da 
superf!cie irr.egular das amostras que acontece nos instantes in!, 
ciais do processo; 2) a produção de finos por atrito da superficie 
regular das mesmas. Considerando que ambas as etapas acontecem 
paralelamente com cinéticas de primeira ordem, a fração de amostra 
em qualquer instante do processo de abrasão, pode ser representada 

pela equação: 

w (t) 
W (O) 

(l - Bl e - S,t + S e - S2t (l) 

ｾ＠
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onde: 

w (t) - massa da amostra no tempo de abrasão t. 

w (o) - massa da amostra no inicio do processo. 

SI - taxa especifica de desprendimento de lascas. 

Sz - taxa especifica de abrasão. 

a - proporção de w (t)/W (o) correspondente à abrasão. 

Denominando-se por W*i a !ração de amostra obtida experimental 
mente no intervalo de abrasão i, é poss!vel calcular a magnitude de 

a, minimizando a soma dos quadrados da diferença entre valores ･ｸｾ＠

rimentais e calculados de W (tl/W {o), obtendo-se a seguinte ･ｸｰｲ･ｾ＠
são: 

n 

a "' 
r * - S 1 ti - S 1ti - S 2ti 

i "' 1 (W i - e ) (e - e ) (2) 

n 
r - Slt"i - S2ti 

i "' 1 (e - e ) 

3. AMOSTRAS, EQUIPAMENTO E CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS 

As experiências de abrasão foram efetuadas usando amostras de 

hematita e itabirito de forma esférica, proveniente do Quadrilátero 
Ferrifero de l1inas Gerais, com tamanhos compreendidos entre 130 e 
280 mm, classificadas de acordo com suas formas segundo o critér,io 

de Zingg (4). Foram realizadas duas séries de .experiências com 
respectivamente O e 20\ do volume dos interstlcios dos seixos, 2 

cupado por hematita ou itabirito, menor que 200 malhas Tyler num 
equipamento de laboratório para estudos de moagem (5) usando uma 

carcaça de 235 x 580 mm; estes resultados que são vistos nas Figuras 
1 e 2, permitem fixar a velocidade de rotação do moinho em respect! 
vamente 45 c 40 R.P.M • • Nestas condiçÕes de operação, após colocar 

dentro do moinho a carga de seixos e os finos menores que"2oo ｭｾ＠

lhas nas quantidades fixadas para cada teste, o moinho é acionado 
durante um intervalo de tempo, após esse tempo é parado e os sei 

xos, separados do material fino para serem pesados. Por outro Ｑｾ＠

do, com uma parte representativa dos finos menores .que 200 malhas é 



754 

efetuada análise qranulométrica com o u.a de uma série de peneiras 
Tyler v':i. Repete-se o mesmo procedimento até completar o tempo t2 
tal estabelecido. 

4. RESULTADOS E DISCUSSXO 

Os resultados das experiências de abrasão doa seixos de hemat! 
ta e itabirito durante a etapa de desprendimento de lascas, ｾＮ＠
ｾｲ｡ｳ￣ｯ＠ durante a moaqem autÕqena e abrasão em presença de finos ｭｾ＠
n9rea que 200 malhas, podem ser vistos nas Fiquraa 3 e 4. Por O!! 

ｾｯ＠ lado nas Fiquras 5 e 6 são mostrados as distribuições qranulomi 
tricas obtidas durante o processo de abrasão e abrasão em presença 
de finoa .. norea que 200 malhas. 

Conforme pode ser visto nas Fiquras 3 e 4, os processos de ｡｢ｲｾ＠
são estudados são de primeira ordem, constatou-se também a . queda da 
taxa especifica de abrasão como consequência do efeito de amortec! 
mento da intensidade dos impactos produzido pela presença dos. finos 
no processo de abrasão. 

A distribuição de tamanho das part!culas no processo de abrasão 
de seixos de hematita e itabirito para dois intervalos de tempo 
apresentam a forma mostrada nas Fi.quras 5 e 6, tendo em vista a S,! 

melhança destas distribuiçÕes, sua média, poderia ser &dotada para 
representar a distribuição de tamanho das part!culas provenientes ' 
do processo de abrasão de minérios ·de ferro. 

5. CONCLUS0ES 

al. Verificou-se que a cinética de abrasão de minérios de ferro, 
durante a etapa de desprendimento de lascas, abrasão da S!! 

perf!cie homoqénea dos seixos, no processo de moaqem autÓq! 
na, bem como no processo de abrasão em presença de finos ｭｾ＠

nores que 200 malhas é de primeira ordem. 

bl As condições de operação do equipamento de moaqem para ef! 
tuar experiências de abrasão de minérios de ferro usando uma 
carcaça de 235 mm de comprimento e 580 mm de diâmetro são: -
aproximadamente 50 Kq de amostras de forma esférica, com ｴｾ＠
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manhos compreendidos entre 130 c 230 mm, para uma velocidade 

de ｲｯｴｾ￣ｯ＠ de aproximadamente 40 R.P.M. 

c) Observou-se um efeito significante de amortecimento da ｩｮｴ･ｾ＠

sidade dos impactos, no processo de abrasão dos seixos de 

minérios de ferro de forma esférica, em presença de finos ｾ＠

nores que 200 malhas, ocupando 20% do volume dos interst! 

cios dos seixos. 

d) A função de distripuição de tamanho das particulas no ｰｲｯ｣･ｾ＠

so de abrasão dos seixos de minérios de ferro de forma ･ｳｦｾ＠

rica, pode-se representar pela distribuição de tamanho obt! 

da nas experiências de abrasão dos seixos em presença de f! 

nos menores que 200 malhas. Para hematita: [o,O; 0,0174; 

0,1476; 0,1626; 0,2751; 0,4141; 0,8376; 1,5016;0,5837; 0,0878; 

1,6522; 3,7555] e para o itabirito: [0,705; 0,725; 0,893; 

2,134; 2,557; 4,392J • 
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