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Neste trabalho é feito um estudo do emprego de corpos moedores com um formato especial, constituídos por 
uma esfera modificada em parte, com uma porção côncava cm vez de convexa. A existência de concavidades, 
permite que a parte convexa de um corpo entre cm contacto com a parte côncava de outro, exercendo a sua ação 
sobre um número maior de partículas, simultaneamente, do que quando do contato de duas superficies convexas. 
A conjugação da parte convexa de um corpo moedor com a parte côncava de outro, vai manter partículas 
aprisionadas, fa zendo que a ação dos corpos moedores seja exercida por um tempo mais longo do que no caso de 
contactos entre superfícies convexas, cm que a partícula uma vez atingida sai logo da ação daqueles corpos 
moedores. Também no caso de contactos entre superfícies convexas c superfícies côncavas, a probabilidade da 
ação sobre as partículas maiores será maior do que nas menores, uma vez que elas serão atingidas 
prcfcrcncialmcntc, o que acarretará uma certa sclctividade na moagem, enquanto que se ambas as superfícies 
forem convexas as partículas terão igual probabilidade de serem atingidas. Para o estudo, os corpos moedores 
côncavos foram comparados com corpos moedores esféricos de dois tamanhos e também com cylpebs. Foram 
levantadas as Funções Quebra c Sclcção no caso de moagem de areia e foi constatado que, para maiores 
tamanhos de partícula a velocidade específica de quebra para os corpos côncavos é menor do que para os corpos 
esféricos c à medida que o tamanho das partículas vai diminuindo ela vai, diminuindo progressivamente menos 
do que para os corpos esféricos. Foram dctcm1inados os consumos específicos de energia para moagem de 
minério de ferro c os corpos côncavos, cm tcnnos de geração de área superficial por unidade de energia aplicada, 
foi superior a todos os outros . 

Palavras-chave : moagem, corpos moedores. 

Área temática : Cominuição 

129 



, 

INTRODUÇÃO 

Durante aproximadamente I 00 anos, desde a invenção do moinho revolvente, as bolas têm sido a forma 

predominante do meio moedor, para moagem fina . Nesse período, tem sido tentado, ocasionalmente, o uso de 

formas alternativas, na esperança de que elas seriam mais fáceis de serem produzidas ou que permitiriam 

alcançar níveis maiores de eficiência energética. 

Observando-se os componentes da carga de um moinho de bolas cm operação, verifica-se que um 

número apreciável desses apresenta superficies côncavas, provocadas pelo seu desgaste, indicando e sugerindo 

que essas superfícies podem ter um papel destacado no processo de moagem. 

Considerando-se, então, um corpo moedor que seja uma esfera modificada cm parte, com uma parte 

côncava em vez de convexa (Figura 1), esse corpo moedor apresentará características que podem ser 

interessantes. 

Corte Vista lateral 

Figura I - Vistas do corpo moedor proposto. Figura 2- Ação dos corpos moedores côncavos e das bolas. 

São feitas, inicialmente, as seguintes suposições: 

a eficiência da moagem aumenta com o aumento da área superficial disponível no mc1o 

moedor. Uma bola, com uma concavidade, tem um volume menor do que uma esfera de mesmo raio c a mesma 

área superficial. Portanto, a bola convexo-côncava tem uma massa menor, com a mesma área superficial, 

resultando em uma superfície específica maior; 

u a área de contato de uma superfície côncava com uma superficie convexa é maior do que a área 

de contato de duas superfícies convexas; portanto, numa concavidade podem ser exercidos, simultaneamente, 

esforços cm um número maior de partículas do que numa superfície convexa (Figura 2); 

m as partículas aprisionadas entre a parte côncava de um corpo moedor c a parte convexa de outro 

sofrerão a ação moedora por um período mais longo do que no caso do contato entre duas superfícies convexas; 

IV no caso do contato entre superfícies côncavas c convexas, a probabilidade da ação moedora 

sobre as partículas maiores é maior do que sobre as partículas menores, causando uma moagem preferencial das 

partículas maiores, que protegem as partículas menores da ação moedora, como esquematizado na Figura 2. 

DESENVOLVIMENTO 

O moinho empregado foi um moinho de laboratório, cujas características estão na Tabela 1. 

Tabela 1 -Características do moinho 
Moinho FG Revestimento de borracha corrugada 
Diâmetro cm 24,8 Velocidade crítica rpm 84,7 
Comprimento cm 11,0 Fração da vel. crítica 0,70 
Volume cmj 5314 Velocidade rpm 59,6 

-

Corpos moedores côncavos foram comparados com dois tamanhos de corpos moedores esféricos c com 

um tamanho de cylpebs; na Tabela 2, temos as características dos corpos moedores empregados. 
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T b I 2 C a c a - aractcnstJcas d os corpos moe d ores emprega d os. 
Corpos moedores Côncavos Bolas de Bolas de Cylpcbs 

1/2" a 3/4" 3/4" a I" 
Notação CONC MTQ TQU CYL 
Diâmetro médio cm 1,78 1,66 2,31 1,78 
Arca cm L 9,96 8,72 16,80 13,31 
Volume cnr' 2,75 2,46 6,52 3,77 
Massa média g 21 ,00 18,83 48,10 28,78 
Superficie específica mL /t 47,44 46,33 34,93 46,26 
Densidade da carga kg/ I 4,84 4,35 4,25 4,64 
Porosidade da carga % 35,12 44,25 43,85 36,83 

FUNÇÕES QUEBRA E SELEÇÃO 

Para o levantamento das Funções Quebra e Seleção, segundo a Metodologia de Austin Luckie, 

(AUSTIN ct alii , 1974), foi utilizada areia quatzosa, que foi separada em faixas granulométri..,as de 10# a 150# c 

foram feitas moagens do material contido cm cada uma dessas faixas granulométricas por intervalos de tempo 

definidos. 

As cargas do moinho, com uma polpa de 65% de sólidos cm peso, foram calculadas pelo critério que 

denominamos "Cálculo pela Carga" (Tabela 3) que é feito quando são fornecidos: 

a massa de bolas, a massa do minério, a massa de água e a densidade do minério. 

Tabela 3 -Cálculo pela Carga para areia, de densidade de 2,65 g/cm3 

Corpos moedores CONC MTQ TQU CYL 
% enchimento % 35,0 38,8 39,9 36,5 
Preenchimento intersticial % 91,1 66,5 64,1 83,3 
Volume da carga l 1,860 2,064 2,118 1,940 
Massa de bolas kg 9,000 9,000 9,000 9,000 
Minério kg 0,650 0,650 0,650 0,650 
Agua kg 0,350 0,350 0,350 0,350 

Os minérios são moídos por 0,5 min, retirados do moinho, filtrados, secados e amostrados para a 

granulomctria. Depois de feita a análise granulométrica, a amostra usada na mesma é incorporada ao restante, 

que retoma ao moinho para nova moagem para completar o tempo de moagem seguinte. Esse procedimento é 

repetido c os tempos totais de moagem são de I, 2, 4 e 8 min, além, naturalmente do tempo de 0,5 min. 

Com os resultados dos ensaios é calculada a Função Seleção, que é a velocidade de desaparecimento do 

material da faixa granulométrica inicial c também a Função Quebra, que é como se distribuem os fragmentos da 

faixa granulométrica inicial pelas faixas granulométricas inferiores, considerando-se o chamado "evento único 

de quebra" (MONTENEGRO, 1997). 

A Função Selcção, representada na Figura 3, considerando a fratura normal, é dada por: 

(Função Selcção), onde: 

S; é a Função Scleção cm min· 1
, 

X0 c X; são, respectivamente, o tamanho inicial e o tamanho de ordem i, 

"a" é um coeficiente que é normalmente função das condições de moagem, principalmente da potência 

consumida pelo moinho e 

"a" é um coeficiente que está relacionado às propriedades do material, mas no caso ele variou cm 

função da geometria do corpo moedor, uma vez que o material foi o mesmo. 
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Os valores do coeficiente "a" maiores e de "a" menores indicam maiores velocidades de quebra. 

A função quebra acumulada é dada pela expressão: 

B. =<l>.x(xi-I)r +(l-<I>.)x(xi-I)/1 O><D>1,y:::;p 
'·1 J X J X . 

j J 

(Ftmção Quebra acumulada), onde: 

Bi,j é a Função Quebra acumulada, mostrada na Figura 4, que representa a fração do material de 

tamanho inicial Xi que ficou abaixo do tamanho Xi c 

<D, y e t3 são coeficientes, principalmente, função das características do material c o primeiro termo é 

predominante para as granulometrias inferiores. No caso, os coeficientes variaram como conseqüência da 

geometria do corpo moedor, uma vez que o material foi o mesmo. 

Os valores dos coeficientes "<D" maiores e de "y" e "P" menores indicam uma maior geração de finos. 
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Figura 3 - Função Seleção. 

Tamanho relativo da partícula (X;!X,1) 

Figura 4 -Função Quebra acumulada. 

Os valores dos coeficientes das Funções Quebra e Sclcção que foram encontrados, para os corpos 

moedores estudados, estão na Tabela 4 c as Funções estão representadas nos gráficos das Figuras 5 c 6. 
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Figura 5- Função Scleção para os corpos moedores. Figura 6- Função Quebra acumulada para X0 de 28#. 

Tabela 4- Valores dos coeficientes das Funções Quebra e Scleção para os corpos moedores estudados. 
Parâmetros CONC MTQ TQU CYL 

a 0,904 1,056 0,859 0,625 

a 0,690 0,769 0,782 0,602 

<!>28# 0,643 0,768 0,756 0,640 

Y2s # 1,304 1,170 1,278 1,126 

828# 2,271 1,805 1,836 2,180 
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Na Função Seleção, para o maJor tamanho de partícula, os corpos MTQ têm a maior velocidade de 

quebra, seguidos pelos côncavos, pelos corpos TQU e pelos cylpebs (coeficiente "a"). À medida que o tamanho 

das partícu las diminui, a velocidade de quebra dos cylpebs decresce mais lentamente do que, pela ordem, os 

côncavos, os corpos MTQ c os corpos TQU (coeficiente "ex"). 

As Funções Quebra mostram que os côncavos vão produzir menor quantidade de finos, para a 

granulomctria inicial de 28#. Essa granulomctria foi escolhida para apresentação, por ser a maior, na região de 

quebra normal. 

Para as diferentes granulomctrias iniciais, existem grandes variações dos coeficientes da equação da 

Função Quebra acumulada, para as quais não foram encontradas relações consistentes. 

Foram feitas simulações de moagem, empregando-se as Funções levantadas acima c os resultados estão 

mostrados nos gráficos da Figura 7. Essas simulações foram feitas utilizando-se as equações de balanço 

tamanho-massa, propostas por REID (1965) (apud AUSTIN et alii, 1974) e desenvolvidas por AUSTIN et alii 

(1974). 
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Os va lores calculados tiveram uma boa concordância com os valores determinados experimentalmente, 

mostrando que as Funções levantadas representam bastante bem as moagens cfetuadas. 

CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA 

Muitos são os métodos de se avaliar consumo específico de energia na moagem, sendo o mais 

conhecido o Método de Bond, que é inadequado para o caso de moagem fina . 

Para a moagem fina , são bem aceitos os métodos baseados na Lei de Rittinger, que diz que o trabalho 

necessário para a fragmentação é proporcional à nova superficie gerada. 
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Para o levantamento do consumo específico de energia, entre os diversos métodos existentes, foi 

escolhido um método baseado nos princípios da metodologia proposta pelo Midland Rcscarch Ccnter, com a 

consideração, ainda, de uma equação formulada por Rowland, que relaciona alguns parâmetros do moinho à sua 

potência. 

No ensaio preconizado pelo Midland Rescarch Center, são feitas moagens em diferentes tempos, de tal 

forma que em cada uma delas seja aplicada uma quantidade de energia preestabelecida. São cfctuadas análises 

granulométricas e determinações da superfície específica da amostra da alimentação c dos produtos de moagem. 

Com os resultados determina-se o consumo de energia para atingir uma determinada supcrficic específica e/ou a 

fração passante em uma determinada malha. 

Rowland desenvolveu equações para moinhos de grande c de pequeno porte que permitem calcular a 

potência absorvida por tonelada de corpos moedores. De posse desta potência c com o tempo de moagem, tem-se 

a energia consumida para uma determinada tarefa de moagem, que é dada pelas granulomctrias e/ou superfícies 

especificas da alimentação c do produto (DONDA, 2003). 

A equação de Rowland, que permite o cálculo da potência para moinhos de pequeno porte (até 0,76m de 

diâmetro), é a seguinte: 

[ ( 
2 44 - D )) ( O 1 ) kWb = 6,3 x D 0

•
3 

X sen 51-22 X '
2

,
44 

X (3,2- 3 X VP )x Cs X l- 2 (9 -I~xc,) , onde: 

kWb- quiloWatts por tonelada de bolas no eixo pinhão, 

D -diâmetro do moinho, em metros, interno ao revestimento, 

V r- fração do volume do moinho ocupado pelas bolas e 

Cs - fração da velocidade crítica. 

A aplicabilidade dos conceitos do ensaio Midland c da equação de Rowland foi amplamente 

demonstrada por DONDA (2003), para a moagem de minérios de ferro. 

Para a composição das cargas do moinho, com uma polpa de 75% de sólidos cm peso, foram 

empregados dois critérios, cada um deles com alguns parâmetros dados e os restantes calculados. 

O "Cálculo pelo Carregamento" (Tabela 5) é feito quando são fornecidos: 

a percentagem de enchimento, o preenchimento intersticial, a percentagem de sólidos c a densidade do 
minério. 

Tabela 5- Cálculo pelo Carregamento para minério de ferro, com densidade de 5,0 g/cm3 
-

Corpos moedores CONC MTQ TQU CYL 
% enchimento % 35,0 35,0 35,0 35,0 
Preenchimento intersticial % 100,0 100,0 100,0 100,0 
%sólidos em peso % 75,0 75,0 75,0 75,0 
Volume da carga l 1,860 1,860 1,860 1,860 
Massa de bolas kg 9,001 8,090 7,904 8,629 
Minério kg 1,225 1,543 1,529 1,284 
Agua kg 0,408 0,514 0,510 0,428 
Volume de polpa 1 0,65 0,82 0,82 0,68 
Massa de polpa kg 1,63 2,06 2,04 1 '71 

As massas de polpa e de bolas no moinho vão ser, no caso, função da densidade da carga dos corpos 

moedores, pem1itindo uma alimentação maior para os corpos esféricos, mas reduzindo a eficiência de moagem 

devido à massa de bolas ser menor. 
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O "Cálculo pela Carga" (Tabela 6) é feito quando são fornecidos: 

a massa de bolas, a massa do minério,a massa de água e a densidade do minério. 

Tabela 6- Cálculo pela Carga para minério de ferro de densidade de 5 O g/cm3 , , 
Corpos moedores CONC MTQ TQU CYL 

% enchimento % 35,0 38,9 39,9 36,5 

Preenchimento intersticial % 100,0 71,3 70,3 91,4 

Volume da carga I 1,860 2,069 2,118 1,940 

Massa de bolas kg 9,000 9,000 9,000 9,000 

Minério kg 1,225 1,225 1,225 1,225 

Agua kg 0,408 0,408 0,408 0,408 

Com relação aos côncavos, o grau de enchimento aumenta e o preenchimento intersticial diminui, 

favorecendo a moagem para os outros corpos. 

Inicialmente foram feitas a análise granulométrica do minério e a determinação da superfície específica, 

pelo método de Blaine (BSA). Em seguida a carga foi introduzida no moinho, procedendo-se a primeira moagem 

por um tempo de 24 min. A carga é retirada, filtrada, secada e amostrada para análise granulométrica e 

determinação da superfície específica. As amostras das análises são reincorporadas ao restante, que retorna para 

o moinho para a segunda moagem, agora para um tempo de moagem de 48 min, perfazendo um total de 72 min 

de moagem. Esse procedimento foi executado para os quatro tipos de corpos moedores e para os dois critérios de 

cálculo da carga do moinho. Os consumos específicos de energia são calculados pela equação de Rowland, para 

cada etapa de moagem, para cada caso. 

Colocando em um gráfico a superfície específica contra o consumo específico de energia, verifica-se 

que as moagens obedecem à Lei de Rittinger, sendo obtidas relações lineares entre os dois parâmetros, e que a 

inclinação da reta vai corresponder ao acréscimo de superfície específica quando se fornece a uma quantidade 

unitária de minério, uma unidade de energia. Ou seja vai ser obtido um Índice de Moabilidade, que é a inclinação 

de reta obtida, que no caso vai medir o desempenho dos corpos moedores, c pode ser definido por: 

Im= (cm2/g) I (kWh/t) 

Na Tabela 6 está um quadro com os principais resultados dos ensaios, que estão representados também 

nos gráficos das Figuras 8 c 9. 

O Índice de Moabilidade foi obtido considerando-se as energias específicas e as superfícies específicas 

das moagens feitas com ambos os critérios de cálculo da carga e no gráfico da Figura 9 vemos que, 

independentemente do critério de cálculo da carga, a Lei de Rittingcr é obedecida. 

T b I 6 E a c a - 'fi BSA Í d. d M bTdad ncrg1a espec1 Ica, e n Ice e oa 11 d fc e para um minério e erro. 
Moagem 24min Moagem 72 min 

Corpo Alimentação Carga Carregamento Carga Carregamento Im 
Energia específica kWh/t CONC 0,0 9,3 9,3 28,2 28,3 57,0 
BSA cmL/g 453 1107 1106 2084 2090 
Energia específica kWh/t MTQ 0,0 8,7 6,6 27,8 20,1 54,6 
BSA cm1/g 453 970 792 1988 1522 
Energia específica kWh/t TQU 0,0 8,6 6,5 26,5 20,1 49,9 
BSA cm2/g 453 907 778 1730 1522 
Energia específica kWh/t CYL 0,0 9,0 8,4 28,1 25,9 48,6 
BSA cm2/g 453 832 850 1804 1716 

Nos ensaios efetuados, os corpos côncavos se mostraram superiores aos demais, com um produto de 

maior superfície específica, para a mesma energia especifica. Seguiram-se, pela ordem, os corpos MTQ, os 
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cylpebs e finalmente os corpos TQU. 

Na Figura 1 O, temos a comparação das granulometrias dos produtos de moagem, para os produtos 

obtidos com 24 min de moagem. No "Cálculo pela Carga" as curvas estão mais próximas porque o grau de 

enchimento maior c o preenchimento intersticial menor aumentam a eficiência dos corpos com menor densidade 

de carga; no "Cálculo pelo Carregamento" as curvas se afastam porque a massa de bolas menor e a massa de 

minério maior, diminuem a eficiência dos corpos com menor densidade de carga. 
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Figura 10- Granulometrias dos produtos com 24 min de moagem. 

CONCLUSÕES 

Os corpos côncavos se mostraram bastante eficientes, não só pela maior supcrficic especifica e maior 

densidade de carga, mas as concavidades parecem ter um papel importante, confinnando de certa forma as 

suposições iniciais. Se compararmos os corpos côncavos com os cylpcbs, que têm densidade de carga c 

supcrficie específica muito próximas das dos corpos côncavos vemos que esses tiveram um desempenho 

supenor. 

BIBLIOGRAFIA 

AUSTIN, L.G.; KLIMPEL, R.R.; LUCKIE, P.T. (1984) Process Enginccring of Sizc Rcduction: Ball Milling. 
New York: Society ofMining Enginccrs ofthe A.l.M.E., 561 p. 
DONDA, J.D. (2003) Uma metodologia para prever o consumo específico de energia na remoagcm de 
concentrados de minério de ferro. Belo Horizonte: Escola de Engenharia da Universidade de Minas Gerais, 115 
p. (Tese, Doutorado, Engenharia Metalúrgica e de Minas) 
MONTENEGRO, L.C.M. (1997) Ap licação de métodos numéricos na simulação da moagem em moinho de 
bolas utilizando o modelo do balanço populacional. Belo Horizonte: Escola de Engenharia da Universidade de 
Minas Gerais, 125 p. (Dissertação, Mestrado, Engenharia Metalúrgica c de Minas). 

136 


