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RESUMO
No presente trabalho foi desenvolvido um sistema para a dctemtinação de parâmetros de quebra baseados em resultados
de testes de impacto simples realizados em partículas individuais de minério de ferro itabirítico. Os resultados obtidos no
presente estudo foram levantados num equipamento do tipo "drop-ball" desenvolvido nos Laboratórios de Modelagem
e Simulação de Processos do Departamento de Engenharia de Minas da UFMG. Com a utilização desse equipamento,
medidas da energia específica de fragmentação puderam ser realizadas. É apresentada, também, a fonna como esses
parâmetros poderão ser incorporados aos os modelos teóricos de quebra utilizados na simulação e otimização de
processos de moagem.
PALAVRAS-CHAVE: moagem; modelagem matemática; minério de ferro.

L INTRODUÇÃO
A ineficiência energética do processo de fragmentação tem impulsionado pesquisadores em todo o mundo a concentrar
seus trabalhos de pesquisas na dircção de estudos que levem a uma melhor compreensão dos mecanismos associados
ao processo de fragmentação de partículas minerais. Nas últimas décadas , modelos matemáticos consistentes foram
apresentados c diferentes tipos de sistemas foram desenvolvidos com o objetivo de analisar o efeito da energia de impacto
no processo de quebra das partículas minerais. No caso específico da moagem, o modelo do balanço populacional (MBP)
apresentado por Reid ( 1965), tem sido largamente utilizado para a simulação e otimização de circuitos industriais de
moagem. O sucesso do modelo do balanço populacional apresentado é atribuído ao fato de que cada um dos subprocessos
da moagem, isto é, a fragmentação do material, a redistribuição dos fragmentos, o transporte e a classificação de partículas
dentro do moinho podem ser representados por equações descritivas de cada um dessas etapas. Os modelos matemMicos
baseados na teoria do balanço populacional têm permitido tanto a simulação c a otimização dos circuitos de moagem
em operação. quanto podem ser utili/.a dos para o desenvolvimento de novos circuitos industriais. O modelo do balanço
populacional é fundamentado principalmente cm dois parâmetros. O primeiro deles é conhecido como a função sclcção
Ele representa a velocidade específica de quebra das partículas de tamanho i no interior do moinho em função do tempo
t de moagem .. O segundo parâmetro conhecido como função quebra bu· que representa a distribuição dos fragmentos de
tamanho original j que após sofrer quebra se dirigem para a fração de tamanho i. Geralmente assume-se que a função
quebra é uma característica do material, enquanto a velocidade específica de quebra depende das condições operacionais
c do meio de moagem.

S>

O modelo do balanço populacional proporcionou uma metodologia mais confiável para a descrição do processo de quebra.
A simulação de processos industriais de moagem dependeu do desenvolvimento de técnicas eficientes para estimar os n
valores (i = 1,2,3, .. .. n) de cada um dos parâmetros da função seleção .s·; e da função quebra bif" Três diferentes gmpos de
pesquisa ou escolas estiveram envolvidos nos avanços alcançados nessa área. O primeiro gmpo fundamentado no trabalho
de Luckie e ;lustin ( 1972) desenvolveu uma série de técnicas utilizando ensaios de laboratório cuidadosamente plan~jados
para detenninar os parámetro de quebra. Esse gmpo baseou seus estudos no modelo da função quebra representado pela
Eq. 02 na Tabela I. O segundo gmpo baseado nos trabalhos de Herbst et ai. (1973) desenvolveu uma metodologia para
estimar parJmetros de quebra utilizando posterionnente um procedimento para o escalonamento da função seleção. Esses
estudos eram baseados no modelo fornecido pela Eq. 03 também apresentado na Tabela I. O escalonamento ("sca/e up")
dos ensaios realizados cm laboratório para a escala industrial era baseado na premissa de que a potência P consumida no
ci.\O pinhão do moinho influenciava de uma forma muito mais acentuada a velocidade específica de quebraS; do que a
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função quebra bu. Nessa premissa estava fundamentada, também, a invariabilidade da função quebra que supostamente
era considerada uma caracteristica invariável do minério.

Tabela 1: Formas funcionais dos parâmetros de quebra associados ao modelo do balanço populacional
Modelo funcional da função quebra
Modelo funcional da função sclcção

02

De fonna mais específica, o escalonamento da função seleção era realizado através de relações associando a potência
consumida P (kW) e a massa de nlinérios presente no interior do moinho, o "hold up" H (t) conforme apresentado
na Eq. 04. Nessa equação, S/ é a função seleção específica que representaria a constante de proporcionalidade a qual
possibilitaria detenninar os valores da função scleção para qualquer processo sob investigação uma vez conhecidos os
valores de P e I!.

(03)

Utilizando essa metodologia, inúmeros trabalhos envolvendo modelagem c simulação de processos têm sido apresentados.
Podemos citar o estudo de simulação c otinlização do circuito de moagem de minério de ferro de Timbopeba/CVRD
(Galéry ct ai., 1996) que envolveu um trabalho coqjunto entre pesquisadores da UFMG c da CVRD.
Apesar de grande utilidade algumas falhas têm sido apontada na aplicação desse modelo. O primeiro problema é que o
"hold up" é praticamente impossível de ser medido durante a operação industrial de moagem. Com relação a potência
consunlida, as correlações observadas estão grosseiramente relacionadas com o número de colisões no interior do
moinho que é proporcional ao número de bolas no seu interior, isto é, oc!YL (sendo D é o diâmetro do moinho c L seu
comprimento). Partindo dessa premissa muitos trabalhos têm apresentado relações associando a potência consumida
ao Iorque T c n;1o relacionam questões importantes de projeto tais como o perfil c a distribuição da carga de bolas e do
revestimento do moinho.
Outra questão falha seria assumir a invariabilidade da função quebra cm relação ao meio de moagem. Isso introduz erros
de avaliação quando as condições de moagem mudam cm estudos de otimização da carga moedora. Diferentes cargas
moedoras devem fornecer diferentes distribuições de quebra.

Tentando avançar cm dircção à solução desses problemas diferentes sistemas foram desenvolvidos para analisar a
fragmentação processo de fragmentação de particulas. Sistemas do tipo do drop-ba/1 apresentado cm estudos de Paul c
Maré (1980) foram aperfeiçoados por pesquisadores da Urliversidade de Utah nos USA, (King c Bourgeois, 1996). Na
mesma linha, mecanismos do tipo pêndulo duplo foram desenvolvidos na Austr{Jlia (Narayanam c Whitcn, 19X8) Com
o aparecimento desses equipamentos, os modelos matemáticos foram aprimorados pennitindo medidas mais precisas c
realísticas dos parilmetros de quebra associados ao modelo do balanço populacional
Nesta linha. um terceiro importante gmpo de pesquisa (Narayanan c Whitcn. 1988) apresentou uma contribuição
significativa aos modelos utilizados. Esse grupo estudou a variação da função quebra cm relação a energia consumida pela
moagem utilizando um sistema de pêndulo duplo que provocaria impacto sobre partículas minerais. Eles demonstraram
que a distribuição de tamanhos após impacto pode ser descrita por uma família de curvas denominadas r"'s. Essas curvas
poderiam ser representadas por um único parámetro, r10 definido como sendo a fração do material que, após fragmentação .
passa por uma abertura equivalente a um décimo (III O) do tamanho da partícula original. Demonstraram. também que o
parilmctro 110 pode se relacionar matematicamente com outros parilmctros t}· como, por c:-;cmplo. 11 , /1,11 ,.1,0 ,1 ,5 , através
de modelos envolvendo a energia específica de fragmentação r_·, , (Kwh/1). Nesta mesma linha pesquisa. Pauw c Maré
(1988) realizaram uma série de testes de impacto do tipo queda livre (" drop weigth ") cm partículas minerais. Através
das correlações envolvendo energia cm função do grau de fragmentação esses autores propuseram uma metodologia para
otimi zação da energia de conlinuição na moagem. Posteriormente, King e 13ourgeois ( 1993) c l'rll'ares e King ( 1998). cm
estudos envolvendo fragmentação de particulas minerais numa célula de carga ultra rúpida (Ultra Fast Load Ccl - UFCL)
propuseram, um novo c microscopicamente mais detalhado modelo fenomenológico do balanço populacional.
O objetivo do presente trabalho , foi , portanto desenvolver um sistema simples para a determinação de pari\mctros de
quebra baseados em resultados de testes de impacto simples reali1.ados cm partículas individuais de minério de ferro
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itabirítico. Os resultados obtidos no presente estudo foram levantados num equipamento do tipo "drop-ball" desenvolvido
nos Laboratórios de Modelagem c Simulação de Processos do Departamento de Engenharia de Minas da UFMG.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Testes de impacto simples foram realizados num sistema composto por uma célula de carga piczoelétrica. modelo PCB ,
com capacidade de absorção de impacto variável entre O e 760N. O sistema possuía, também , uma placa de aquisição de
dados AD/DA ultra rápida modelo FLASH-12 acoplada a um computador tipo PC. A colcta de dados era realizada com
auxílio de um programa de aquisição de dados desenvolvido cm linguagem de programação C/C++. Esse programa possui
uma interface gráfica para visualização dos resultados. O sistema utilizado é apresentado esquematicamente na Figura
() l.
Cada ensaio envolvia a liberação de um corpo metálico de massa m posicionado a uma altura h. Quando o corpo metálico
era liberado , ele caia cm queda livre dirccionado sobre as partículas de minério de ferro por um tubo de forma cilíndrica.
O minério sclccionado para teste foi amostrado da alimentação do circuito de moagem de Timbopcba!CVRD. Três classes
distintas de tamanho: l4 .74-6,35]mm, [3,35 -4,74]mm c [2 ,37 e 3,35]mm foram utilizadas nos testes de impacto.
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Figura 01: Sistema

utili:~.ado

nos testes de impacto simples sobre partículas individuai s

O procedimento reali:~. ado cm cada testes foi o seguinte: um lote de partículas de mesmo tamanho era escolhido. Definiase, também o nível de energia de impacto (isto é, a altura h) a qual o cilindro metálico seria liberado sobre as partículas
minerais . Uma a uma . cada partículas do lote eram posicionadas sobre a célula de carga. Na seqiiência era posicionado o
tubo cilíndrico c no seu interior era posicionado o corpo metálico de massa ma uma altura fixa h. Depois de preparar o
sistema para a coleta de dados de impacto, o corpo metálico era liberado da altura h pré estabelecida . Após cada impacto.
os fragmentos resultantes de cada teste de impacto eram re::~gmpados em um único lote. Os dados de impacto registrado
cm c::~da teste envolvendo as mesmas condições de energia de impacto c o mesmo lote de partículas eram annazenados
na memória do computador e reservados para detenninaçõcs da energia específica de fragmentação . Procedia-se, na
seqüência. a análise granulométrica de todo o C011junto de fragmentos e dctcnninavam-se os parâmetros específicos
associados a cada uma das distribuições de quebra. Na análise granulométrica era dctenninada, também. as frações cm
mnssa fragmentada cm cada conjunto de testes de mesma energia de impacto. Nessa análise o material considerado
fragmcntndo era aquele que passava na malha inferior da classe de tamanho. A energia especifica de fragmentação E,, (11
kg) era calculada de acordo com Eq. 04 . Na Eq. 04 , N é o número de partículas submetidas a impacto de nível de energia
E (J) . M (kg) é a massa total de partículas submetidas a teste .

E
E =N"
cs

l'vf

(04)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Testes de impacto simples sobre partículas de minério de ferro foram reali zados para diferentes níveis de energia de
impacto. Considerando as três classes de tamanho, o nível de energia aplicado às partículas variou entre aproximadamente
350 J/kg até valores próximos de 8000 J/kg. Os resultados completos podem ser encontrados em trabalhos anteriores
(Galcry, 2002) sendo que por questão de espaço serão discutidos somente os mais imporantes.
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Na Figura 2 são apresentados os resultados da distribuição da quebra ou funções quebra. determinada cm ensaios de
impacto para as três classes de tamanho de partículas. Para cada uma delas, dois valores de energia foram tomados. Um
nível baixo(~ 400 J/kg) e outro elevado (~ 1600 J/kg). Pode-se observar que a forma apresentada pela função quebrada
quebra é nitidamente diferente para os diferentes tamanhos de partículas e para diferentes n.ívcis de energia específica de
cominuição.

Furção Q.Jeb"a BIJ =f(dJdrm•• E,)
[2,37-:3,35];[3,::6-4,78] ;[4,78-6,35] mm
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-·· .- [2.~:7-3,:35] ->1 ::06"1 ._1/kiJ
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- [·b:·'='54"
'f-]
'
ro.J•
,•'
.J --.~
:36::0 ._1/k&J
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Figura 2: Função quebra, Bij nonnalizada para partículas de itabirito, para cada uma das classes de tamanho.

apresentadas para um nível inferior e um Iúvel superior de energia específica de cominuição.
Avaliando o efeito da energia específica de fragmentação na distribuição de quebra de partículas observa-se um
comportamento peculiar para todas as classe individuais de tamanho. Esse comportamento padrão pode ser melhor
avaliando analisando as mudanças que ocorrem nos parâmetros que descrevem a função da quebra. O modelo da função
quebra que tem sido amplamente utili1I1do em trabalhos de simulação de processos que descrevem a distribuição de quebra
das partículas através de três parâmetros fundamentais. os parâmetros <p, 13 e y. Kclly c Spotiswood ( 1990). associam esses
parâmetros a diferentes tipos de mecmúsmos de quebra. y representa a inclinação da parte inferior da curva . referente
aos tamanhos menores de partículas. Esse parámetro descreve a distribuição dos fragmentos resultantes da quebra pelo
mccmúsmo de impacto. Bdescreve o comporamento da porção superior da curva c representa a distribuição associada ao
mecanismo de compressão. <p, num gráfico de B,1 cm função de dP é obtido prolongando o ponto de sintersscção da reta
de inclinação y até cncotrar o eixo das ordenadas. Esse parámetro representa a fração de material que sofreu quebra por
impacto. Dessa fonna . o termo (1-<p) representa a fração de material que sofreu quebra por compressão. Austin ( 1984)
afinna que y é o paràmetro característico da cmva de distribuição para um determinado material. Segundo ele. diferentes
materiais apresentam diferentes valores de y. Observando a Figura 2 podemos afinnar, com certo grau de precisão. que a
distribuição da parte inferior da curva de distribuição. na dircção dos menores tamanhos, apresentam a mesma inclinação.
isto é, y parece apresentam o mesmo valor para todas as distribuições determinadas para diferentes níveis de energia de
fragmentação. Entretanto o mesmo não ocorre cm relação a <p e 13. Eles variam na medida cm que a energia cspccif1ca de
fragmentaçãoção varia.
Para analisar melhor esse comportamento, os parâmetros de quebra <p. 13 c y foram determinados numericamente para
todas as distribuições obtidas envolvendo os diferentes tamanhos de partículas estudados, para cada um dos diferentes
níveis de energia de impacto aplicados. Na Figura 3. 4 e 5o gráfico contendo os valores de <p, y c 13 cm função da energia
específica de fragmentação, E'"'· são apresentados para as três classes de tamanho.
Na Figura 4. para cada uma das classes de tamanho, a correlação entre os valores de <p c a energia específica de
fragmentação E" foi detcnninadada . Foram correlações lineares com um alto coeficiente de correlação. Entretanto. não
foi possível estabelecer nenhuma correlação matemática entre esses valores c os tamanhos de partículas. Nesta questão
o que pode ser observado é que as inclinações das retas, para os diferentes tamanhos apresentaram valores bastante
próximos. Para as duas menores classes de tamanho. [3,35-4,76] mm c [2.37-4.76Jmm elas apresentaram os mesmos
valores. a= 0,0003. Isso sugere que os valores de <p podem ser nonnali z<íveis.
Na Figura 5 os resultados mostram que a correlação entre y c a energia cspccífca de cominuição Ecs.é apro.\imadamcntc
constante. c se limita em torno devalores de y=0,50. Coincidentemente esse resultado apresentou coerencia com os
resultados determinados cm trabalhos anteriores (Galery et al ., 1996), para o mesmo minério. Na Figura 5 é apresentado
os resultados relacionando Bcom a energia específica de conúnuição E<"J . Observando esses resultados, pode-se afmnar
que existe uma correlação muito alta entre os valores de Bc E'"' Para os tamanhos mais grosseiros, 13 ,3 5-4.761 c [4,746.35Jmm o comportamento do paràmctro de distribuição I) em função da energia específica de cominuição é bastante
392
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semelhante. Esses resultados indicam que na medida em que o nível
4J
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Figura 3: Valores de cp cm função da energia específica de cominuição E,s dctenninados para as três classes de tamanho:
[2,37-3,35], [3 ,3 5-4,76] c [4,74-6,35]nun.
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Figura 4: Valores de y em função da energia específica de cominuição Ecsdetenninados para as três classes de tamanho:
[2,37-3,351, [3 ,35-4,76] e [4,74-6,35] mm.
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Figura 5: Valores de

I~

em função da energia específica de cominuição E,s detenninados para as três classes de tamanho:
[2,37-3,35], [3 ,35-4,76] e [4,74-6,3 5] mm.

energia aumenta, existe um decréscimo da fração de partículas que se fragmenta por efeito de compressão (ação de
energia de baixa intesidade) e conseguentemente um acréscimo da fração de material que sofre a ação do impacto (energia
de alta intensidade). A distribuição da fragmentação por compressão diminui ao passo que a distribuição da fragmentação
por impacto se mantem constante aumentado, entretanto a fração de material que é fragmentada por impacto.
Na Tabela 2. são apresentadas resumidamente as correlações detenninadas para os parâmetros de quebra, cp, y e ~em
função da energia específica de fragmentação E". Nessa tabela, a fonna das Eq. 05 e 06 mostram que esses parâmetros
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podem ser nonnalizáveis e reduzidos a uma única expressão através de uma normalização função de <p1,0 no caso da Eq .
06 e de Pio em se tratando da Eq. 06.
Tabela II: Relação entre os parâmetors de quebra e a da energia específica de fragmentação , E (Jikg)
"
Função Quebra
Parâmetros
Relação funcional com E

B,;

=

<!>

c-:5-)r + (1- <!> )(3._) 13
XJ

XJ

. {Ü})

= kq, E"

<P

<!>,

+<!>,,o

~

~i= ~ i,O exp(k~EcJ

y

y = const.

(()5)

(06)

ro 7!

A função quebra, calculada dessa fonna , pode ser útil para a aplicação em modelos que incorporem a frcqi.iência de colisão
da carga moedora. Esses modelos consideram que num intervalo de tempo, um número finito de colisões ocorre e uma
detenninada quantidade em massa de partículas é fragmentada. Nesses modelos, a distribuição dos tamanhos resultantes
de um dctcnninado impacto é uma função da energia de impacto. Esse tipo de modelo foi apresentado por l?aJmnani, el
a/ , (1993) na fonna da Eq. OS.

(OS)

Na Eq.08, hlf'.) é o número de colisões de energia Ek por unidade de tempo. mík' é a massa de pmiículas do intervalo de
tamanho i que se quebra como resultado de um impacto simples de energia Ek. Dessa forma. para a aplicação deste modelo
a quantidade m.k. deve ser conhecida a priori. b(E) é a função quebra do material de tamanho i quando submetido
a um impacto de energia (E). Af/0 é a massa de material presente no intervalo de tamanho i . Devemos ressaltar que
a metodologia adotada neste trabalho considerou como definição de quebra a quebra resultante da ação de um único
impacto. Esse procedimento pode ser de utilidade para se determinar a quantidade mik produzida cm função da energia de
impacto Ecs como apresentado na Fig 06. As relações apresentadas assumem a forma bastante conhecida da Eq. 09 onde
para a classe de tamanho [3 ,35-4,74]mm a constante de fragmentação assume o valor kí=0,0032 .
lj

I,

m J , i(.

= m [1-exp(-k E . )1
1, 0

l

LS

(9)

m(E 0 ;)=m(0)(1-exp(.{),0032E "")
[3,354,74]mm

__.,._ r•prri•r•l
••.Ir I•
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Figura 06: Relações apresentadas entre a fração em massa de material quebrado cm função da Energia específica de
fragmentação F" para a classe de tamanho de panículas f3,35-4,47jmm onde kí=0 .00 32
A determinação do número de impactos relacionado a uma determinada intensidade de energia passa. então. a ser o
principal parâmetro a ser dctcnninado para que modelos como o representado pela Eq . 08 possa ser utilizado na simulação
c otimização de processos de moagem. A detenninação do número de impactos deve ser realizada de fonna que qualquer
movimento da carga moedora seja computado, seja ele resultante de impacto bola-bola, bola-revestimento. atritos e
deslizamentos da cara moedora. Qualquer modelo numérico utilizado para calcular o número de colisões necessita.
ponanto, tratar de forma discreta cada bola individual e poder descrever, por simulação, o seu movimento c suas interações
com as vizinhanças. A resposta para esse problema é o Método do Elemento discreto (DEAI) (Mishra and Rajamani. 1994)
que se acha cm desenvolvimento c poderá vir a ser o procedimento ideal utilizado para simular o movimento de corpos
discretos que sofrem interaçõcs com o meio.
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4. CONCLUSÕES
A determinação de parâmetros de quebra através de impacto simples sobre partículas individuais é uma técnica que pode
ser utilizada para a detenninação de parâmetros de quebra mais precisos. Essa metodologia acrescenta aos modelos a
possibilidade de simular de maneira mais realística situações que anterionuente eram impossíveis de serem simuladas.
Pode-se citar como vantagens a possibilidade de fatores modelar com maior precisão o movimento e o efeito da
distribuição da carga de bolas a fonna do corpo moedor e do revestimento dos moinhos .
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