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. MODELOS MATEMATICOS DE MOAGEM: PAR!METROS E APLICAÇÃO 

Belarmino Barbosa Lira(') 

RESUMO 

O presente trabalho aborda dois modelos matemáticos de ｭｾ＠

agem (Multi-segment - Perfect Mixing), desenvolvido no 

Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre do ｄ･ｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｾ＠

to de Minas e Metalurgia da Universidade de Queensland, 

Austrália. O "Multi-segment model" é uma extensão do 

"Perfect mixing model", onde o moinho é dividido em um ｮｾ＠

mero de segmentos. Cada um desses segmentos é simulado 

através do "Perfect mixing model". Uma aplicação desse 

último modelo na simulação do circuito industrial de com! 

nuição da mina de Jubilee (Western Australia) é ｡ｰｲ･ｳ･ｮｴｾ＠

da. 

ABSTRACT 

Two ball mill models, Multi-segment and Perfect mixing, 

developed by University of Queensland Department of M! 

ning and Metallurgical Engineering were analised. The mu! 

ti-segment model isan extention of the perfect mixing ｭｾ＠

del where the mill is divided into a number of perfectly 

mixing ségments. ThesP- models have been used by the ａｵｾ＠

tralian Mining and will be sumarised in this paper. A 

case study of the sjmulation of the Jubilee grinding cir 

cuit (Western Australia) is presented. 

(
1

) M.Sc •. Ph.D., Professor Adjunto do Departamento de Mineração e Geologia da UFPB 
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1. INTRODUÇÃO 

Os modelos matemáticos sobre balanço populacional refletem os ｲｮｾ＠

canisrnos dos processos de corninuição, em um sistema de moagem. A di§ 

tinção entre esses modelos é o grau de descrição flsica empregada para 

simular a cinética dos processos de corninuição, transporte e eficiên 

cia dos classificadores. Esses modelos são utilizados com sucesso em 

diversas aplicações na indústria mineral, tais corno: 

a) Avaliação dos circuitos alternativos 

b) Dimensionamento dos circuitos de moagem 

c) Otirnização dos processos de corninuição 

d) Utilização na simulação com objetivo de desenvolver urna estra 

tégia para controle de processos. 

Simulação matemática dos circuitos múltiplos ｣ｯｲｮｩｮｵｩ￣ｯｪ｣ｬ｡ｳｳｩｦｾ＠

cação, permite um razoável grau de precisão e detalhe requerido na in 

ústriê. Essa metodologia, além de permitir o dimensionamento de ma 

eira apropriada, prediz os efeitos de mudança das variáveis de proce§ 

o no produto final. A simulação também pode otirnizar os circuitos de 

ominuição e estabelecer urna estratégia de controle adequado a cada 

is tema. 

Modelos matemáticos de moagem sao bem descritos na literatura 

(Reid, 1965; Herbst ｾ＠ ｡ｬｾＮＬ＠ 1971; Austin, 1973; Whiten, 1976; Lynch, 

977; Lynch et all., 1986; Narayanan, 1976; Lira, 1989). Este ｡ｲｴｾ＠

o descreve os modelos matemáticos desenvolvidos no Julius Kruttsch 

itt Mineral Research Centre - JKMRC, para simulação dos circuitos in 

ustriais de corninuição. 
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2, MODELOS MATEMÂTICOS 

Modernos modelos matemáticos dos circuitos de corninuição, utili 

zarn-se de urna combinação da função de transporte em conjunção com os 

seguintes mecanismos: 

a) Razão específica de fragmentação ou função seleção, que des 

creve a taxa por unidade de massa no qual urna partícula de um 

tamanho específico seria moída. 

b) Função distribuitiva de moagem (appearance function) que de§ 

creve a distribuição granulornétrica acumulativa por peso das 

partículas resultantes do processo de moagem. 

Esses mecanismos são ilustrados na Figura 1 e surnarizados nas 

secções seguintes: 

2.1. Função Distribuitiva de Moagem 

A função distribuitiva de moagem descreve os resultados de comi 

nuição em termos da proporção inicial de partículas do tamanho x. que 
J 

produz xi ou partículas ｲｮ･ｮｾ･ｳＮ＠ Diversas formas da função distribuit! 

va são usadas pelos pesquisadores (Gaudin e Meloy, 1982; Harris, 1968; 

Austin, 1971/72; Klimpel & Austin, 1977; Apling et all., 19d2), para 

descrever a função distribuitiva de moagem (Appearance function): 

b .. 
ｾｊ＠

bij 

b .. 
ｾｊ＠

ｲＭ］ｾｲ＠
f. x.ls 

ｾ＠ ｌＭｸｾｊ＠ + (1> - 1) 

(1- exp(-x . /x . )) 
ＭＭｾ＠ ｾ＠ ] __ 

(1 - exp(-1)) 

a, S e <I> parâmetros 

(1) 

｛ＭＺｾｲ＠
]. 

(1> < 1) 
(2) 

(3) 



A forma fracional, representando a fração de material no ｩｮｴ･ｲｶｾ＠

lo de tamanho i, produzido pela cominuição da fração j, pode ser ex 

pressa pela equação: 

B . . 
ｾｊ＠

b . . 
ｾＮ｝＠ (4) 

A função distribuitiva de moagem (Appearance function), bij des 

creve as características das propriedades do minério. 

Várias técnicas para caracterização da função distribuitiva de 

moagem, utilizando moinhos em escala de bancada ou contínuos, foram 

propostas por vários autores, entre as quais podemos citar: 

a) Técnicas de radiação através de determinação direta 

b) Testes de cominuição com partículas unitárias com moinhos em 

escala de bancada 

d ) Cálculo dos parâmetros de moagem por meio de testes de cominu 

ição em diversos intervalos de tempo. 

Técnicas de cominuição com partículas unitárias para ｣｡ｲ｡｣ｴ･ｲｩｺｾ＠

ção da função de moagem têm sido utilizadas por diversos autores 

chie, 1933; Narayanan, 1986; Leung, 1987; Lira, 1989). Essas técnicas 

têm uma vantagem sobre as demais, porque são fundamentadas em cominui 

çao de partículas unitárias, onde a interação com outras partículas e 

mecanismos de transporte não está presente. A eliminação desses efei 

tos permite que os parâmetros dependentes do material associado aos 

eventos de moagem, possam ser facilmente quantificados; permite, ainda, 

que a energia associada no processo de cominuição seja determinada com 

segurança (Awachie, 1983; Narayanan, 1986; Leung, 1987; Lira, 1989). 

2.2. Razão Especifica de Fragmentação 

Razão especifica de fragmentação para cada grupo de partículas 

(ri), descreve a taxa na qual as partículas são moldas nesta classe. O 
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valor da função depende das partículas moidas e é usualmente determi1 

da em uma forma funcional com dois ou mais parâmetros. A partir 

uma série de testes em laboratório, alguns autores (Herbst e Feurs1 

nau, 1968; Austin ｾ＠ all., 1975; Shoji ｾ＠ all., 1982) 

equação. 

propuseram 

onde 

r. 
l. 

x. 
l. 

X o 

a 

l1 e 1/J 

xi ______ 1 ___ ___ a -j 
a [-xJ ｲｾＫ＿Ｍ｝Ｇ＠ n >i ;:: 1 (5 

é o limite superior da partícula do intervalo i 

é uma dimensão-padrão 

é parâmetro que caracteriza o material 

são fatores de correçao 

O valor da função depende do tamanho da partícula em que atingE 

um máximo e decresce; entretanto, depende das características do siste 

ma de moagem a função pode crescer exponencialmente nas frações groê 

seiras. 

2.3. Função de Transporte 

Diversos métodos têm sido propostos na literatura para modelame! 

to dos fenômenos de transporte (Residence time distribution - RTD), en 

moinhos de bola. Austin, Luckie et Ateya (1971) propuseram 8 modelo 

de disfusão e Gardner & Sukanjnajtee (1973), equações empíricas. Todos 

esses métodos assuffiem comportamento de fluxo uniforme em um moinho de 

bola para todas as partículas. 

Um fluxo não uniforme é assumido no "Perfect Mixing Model" (Wh! 

ten, 1976) e no Multi-segment model" (Kavetsky e Whiten, 1982). Esses 

modelos usam uma taxa de descarga como função do tamanho das parti ｣ｾ＠

las. No caso do "Perfedt Mixing Model", a taxa de descarga é ｮｯｲｭ｡ｬｩｺＮｾ＠

da com o volume na alimentação (sólidos mais água) e dimensões do moi 

1 
i 

I 
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nho. No "Multi-segment model", a taxa de descarga é função das part! 

culas, que depende da quantidade de material acima de 2.0mm. 

Em virtude da complexidade no processo de transporte em um mo! 

nho de bola, cada modelo possui suas próprias caracteristicas de des 

crição de fluxo, que podem ser sumarizadas como segue: 

a) "Matrix model": Utiliza-se de uma função classificação dete!: 

minada a partir de análise granulométrica e de dados sobre a 

taxa de fluxo obtida nos circuitos fechados. 

b) "Population balance model": Normalmente, utiliza-se de ･ｳｴｾ＠

dos empiricos do tempo de residência, obtidos através de indi 

cadores quimicos e radioativos em moinhos operacionais, para 

descrever o tempo de residência. 

c) Os modelos abordados neste artigo utilizam-se de uma razao de 

descarga baseada na taxa de alimentação e nas dimensões do mo 

inho. 

3. "PERFECT MIXING MODEL" 

Uma simplificada descrição de um processo de moagem é considerar 

um moinho como segmento homogêneo (Whiten, 1974/76). Neste caso, uma 

mistura perfeita pode ser considerada em termos do balanço de massa ｰｾ＠

ra cada fração de particulas 

.th f - d • 1 1. · raçao e part1.cu as Si, 

guinte equação: 

- dSi 

dt 

"i". A equação para a taxa de mudança de 

neste modelo, pode ser descrita pela ｳｾ＠

(6) 

onde os mecanismos utilizados neste balanço de massa sao: 

fluxo de massa (tph) da fração de particulas "i" na 

mentação 

Pi fluxo de massa (tph) da fração de particulas "i" no ｰｲｯ､ｾ＠



r.S. 
l l 

i 

to 

- ｾ＠ th a razao de massa que surge na fraçao de partlcula i prQ 

veniente da quebra das partículas maiores a.. e a fração 
l) 

d d • l f - . th . e massa a partlCU a que aparece na raçao l ｰｲｯｶ･ｮｬ･ｾ＠

te da cominuição da ｦｲ｡ｾ￣ｯ＠ jth 

l: a .. r. S. 
j=il) l l 

a tax a de massa fragmentada (tph) da fração da part! 

cula ith S. é a massa e r. a específica taxa de ｦｲ｡ｧ ｾ＠
l l ' 

mentação. 

A especifica taxa de descarga d . da fração de partículas ith pro 
l 

veniente do moinho, é definida pela equação: 

pi di si ( 7) 

Na representação matemática deste modelo, fi, pi e Si sao vetg 

res e d. e r. são matrizes diagonais e a .. uma matriz triangular. A es l l l] 

pecífica taxa da descarga di é normalizada pela razão de fluxo e ､ｩｭ･ｾ＠

sões do moinho, corno segue: 

d. 
l 

* d. 
l 

4V 

D
2

L 

onde: V volume fluxo do moinho (sólido e água) 

L,D = o comprimento e diâmetro do moinho 

(8) 

d* = constante para pequenas partículas e anula-se para ｰ｡ｲｴｬ｣ｾ＠

las maiores. 

Figura 2(a) mostra uma típica variação de di* com a partlcula e 

a Figura 2(b) ilustra a normal variação de ri com a partlcula. 

Em condições estáveis, a razão de mudànça do conteúdo do moinho 

é nula. Nestas condições, o lado direito da equação (6) anula-se. O 

conteúdo do moinho Si pode ser eliminado na equação (6), através do ｲｾ＠ 1 

manejamento das equações (6), (7) e (8) na fração de partícula i, ｲ･ｾ＠

pectivamente a partir do conhecimento da relação ri/d. e a ... 
l l) 



Como a "appearance function" a . . é determinada independenteme_n 
l.J 

te, através dos resultados dos testes de cominuição em laboratório com 

partlculas unitãrias, a razâo r . /d.* sao os elementos do "perfect mi 
l. l. 

xing model", que precisa ser determinada por meio de técnicas de inte 

ração matemãtica. A normalizada razão de cominuição ri/di* é relacio 

nada com as particulas e é representada por uma função matemãtica 

(third order cubic spline function; Whiten, 1971), com três ou mais 

pontos da curva. 

O "Multi-segment Model" é uma extensão do "Perfect mixing mo 

del", onde o moinho é dividido em um número de segmentos que é ｲ･ｰｲｾ＠

sentada pela equação do balanço de massa do "Perfect mixing model". ｃｾ＠

da um desses segmento assume o mesmo grau de cominuição para i th fra 

ções de particulas. A descarga di depende da quantidade de particulas 

acima de 2.0mm. o conteúdo de cada segmento é influenciado pela osci 

lação da polpa no limite entre os segmentos. Figura 3 mostra o ､ｩ｡ｧｲｾ＠

ma deste modelo. 

4. MODELAMENTO E SIMULAÇKO DO CIRCUITO DE MOAGEM DE JUBILEE 

Uma série de amostragens foi conduzida pelo autor no circuito de 

cominuição da mina de Jubilee (Western Austrãlia), com o objetivo de 

simular e otimizar o circuito, utilizando os modelos Lynch-Rao (Lynch, 

1977), para os ciclones e o "Perfect mixing model" (Whiten, 1976) para 

os moinhos. 

Figura 4 ilustra o circuito de moagem de Jubilee, onde uma série 

de três completas amostragens foi conduzida. Os pontos de amostragem e 

balanço de massa são destacados nesta figura. 

4.1. Parâmetros dos Modelos 

Os parâmetros do moinho de bola e ciclones foram determinados 

por meio de técnicas de interação numéricas não lineares (numerical 

non-linear least-squares fitting techniques). Nesta técnica, os ｰ｡ｲ￢ｭｾ＠
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tros sâo ajustados ｡ｴｾ＠ o modelo "melhor" reproduza o produto observado 

correspondente à alimentação do equipamento. 

Os parâmetros requeridos na descrição da performa de um moinho, 

por meio do "perfect mixing model", sao: 

a) "Appe a rance function", a . . 
ｾＩ＠

b) Relação entre a taxa de cominuição e a normalizada descarga, 

ri/di*. 

Os valores de a .. foram determinados independentemente em labora 
ｾｊ＠ -

tório, utilizando um duplo pêndulo (Narayanan, 1986, Leung, 1987; Li 

ra, 1989). Os parâmetros da razão ri / di* foram determinados ｡ｴｲ｡ｶｾｳ＠

da interação matemática a partir da análise granulométrica obtida du 

rante a amostragem do circuito e a "appearance function". Uma vez que 

aij foram determinados experimentalmente , os parâmetros que descrevem 

a relação ri/di* versus tamanho das particulas, são os parâmetros do 

modelo. Um sumário da reprodutividade dos modelos para a descarga do 

moinho e "overflow" dos hidrociclones para o circuito de cominuição de 

Jubilee, são apresentados na Tabela 1. Os três pontos da abcissa 

(spline knots) apresentados nesta Tabela, foram utilizados para descre 

ver a relação entre taxa de cominuição e partícula no moinho de bola. 

Observa-se na Tabela 1 uma excelente aproximação entre os dados ･ｮ｣ｯｾ＠

trados na amostragem do circuito e os obtidos através dos modelos uti 

lizados. 

O trabalho de simulação e otimização do circuito de cominuição 

da mina de Jubilee foi publicado pelo JKMRC do Departamento de Minas e 

Metalurgia da Universidade de Queensland - Austrália (Kojovic & Lira, 

1989). 
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TABELA 1 - Resultados do modelamento do circuito de cominuição da mina 

de Jubilee 

Partícula Descarga do Moinho Hidrociclones 

(mm) Observada Calculada Overflow (%peso) Underflow (%peso) 
(%peso) (%peso) Obs. Cale. Obs. Cale. 

11.20 0.81 0.01 0.00 0.00 1.04 0.23 

8.00 0.50 0.04 0.00 0.00 1. 03 0.57 

5.66 o. 72 0.11 0.00 0.00 1. 78 1.16 

4.00 0.83 0.23 o.oo 0.00 2.19 1.58 

2.83 0.75 0.40 0.00 0.00 2.13 1. 76 

2.00 0.39 0.55 0.00 0.00 1. 38 l. 54 

l. 41 0.43 0.86 0.00 0.00 1. 32 1. 73 

1. 00 0.94 1. 51 0.02 0.00 1. 93 2.50 

0.70 2.36 2.92 0.06 0.00 3.83 4.39 

0.50 4.06 4.71 0.20 0.06 5.53 6.21 

0.35 6.75 7.01 0.74 0.48 7.99 8.29 

0.25 9.87 9.32 2.24 2.01 10.60 10.09 

0.17 12.50 10.80 5.55 5.12 12.40 10.82 

0.12 9.60 10.13 7.58 7.92 8.82 9.29 

0.08 7.47 8.82 8.93 9.48 6.29 7.49 

0.06 5.86 7.42 8.95 9.76 4.51 5.90 

0.04 6.35 6.98 9.85 10.95 5.16 5.54 

-0.04 29.81 28.18 55.87 54.22 22.07 20.91 

tph SÓlidos 439.1 442.5 110 .o 109.9 439.1 442.6 

% SÓlidos 73.1 73.3 48.3 48.3 73.1 73.3 

m' /h água 161.6 161.2 117.7 117.8 161.6 161.2 

Spline knots(mm) 0.07 0.70 7.00 

Parãmetros Ln(ri/di*) 0.213 2.70 5.34 
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s. CONCLUSÃO I 

11 

Os modelos matemáticos desenvolvidos no JKMRC para moinhos de bo 1 

la (Perfect mixing model- Multi-segment model), são aplicados com ｳｾ＠

cesso na simulação dos circuitos industriais de cominuição. 

Os resultados na simulação dos circuitos de cominuição / classif! 

cação da mina de Jubilee, representam uma amostra da potencialidade 

dos modelos matemáticos apresentados. 

A utilização da informação adicional sobre as caracteristicas de 

moagem, a partir de testes em laboratório com particulas unitárias, 

permite que o efeito da fragmentabilidade do minério seja incorporado 

aos parâmetros requeridos nos modelos. 
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FIGURA 2 - (a,b) Tfpica variação da taxa de fragmentação 
e razão de descarga no • perfect mixing 
modet• 
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FIGURA 3 - Esquemática repr•••taçclo da estrutura do 
• Multi segrnent ｭｯ､･ｬｾ＠
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FIGURA 4 - Balanço de mosso do circuito de cominuiçc1o 

do mino de Jubitec (Austrália). 


