
XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro de 2015 

 

ENSAIO DE LABORATÓRIO PARA ESCALONAMENTO DE 
MOINHOS DE BOLAS USANDO O MODELO DE HERBST-

FUERSTENAU 
 

SCHNEIDER, C.L.1, DUQUE, T.F.M.B.2 
1Centro de Tecnologia Mineral, e-mail: cschneid@cetem.gov.br 

2Centro de Tecnologia Mineral, e-mail: tduque@cetem.gov.br 

 
 
RESUMO 
 
A técnica de escalonamento desenvolvida por Herbst e Fuerstenau é baseada no 
modelo de balanço populacional para moinhos de bolas. O escalonamento é feito 
pela relação de potência específica da função seleção, que é mantida constante 
para qualquer diâmetro de moinho e independente do sistema ser contínuo ou em 
batelada. O levantamento de parâmetros para as funções quebra e seleção é 
baseado em um ensaio de moagem de batelada em condições similares às da 
moagem industrial. O ensaio deve ser organizado de forma criteriosa e com cuidado 
redobrado na determinação das distribuições granulométricas e na escolha dos 
tempos de moagem. Medidas de potência são requeridas durante os ensaios. Uma 
questão importante diz respeito à região de quebra anormal da função seleção, que 
se torna essencial quando o moinho industrial está sendo escalonado para ser 
alimentado com partículas grosseiras relativamente ao diâmetro das bolas de 
reposição. Em geral, a razão entre o diâmetro da bola de reposição e o tamanho de 
partícula da alimentação deve ser mantida. Porém, nada impede que partículas 
ainda maiores sejam testadas no ensaio de laboratório, produzindo informações 
sobre a região de quebra anormal. O procedimento é apresentado em detalhe. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Herbst-Fuerstenau; escalonamento; moagem; modelo de 
balanço populacional; cominuição. 
 
ABSTRACT 
 
The scale-up technique developed by Herbst and Fuerstenau is based on the 
population balance model for ball mills. The scaling is done by a ratio of specific 
power of the selection function, which is kept constant for every mill diameter and 
independent if the system is continuous or batch. The parameters for breakage and 
selection functions are based on a batch grinding test in similar conditions as for 
industrial grinding. The test must be organized in an orderly manner and with extra 
caution in determining the particle size distribution and the choice of grinding times. 
Power measurements are required during the tests. An important question concerns 
the abnormal breakage region of the selection function, which becomes essential 
when the industrial mill is being scaled to be fed with coarse particles relative to the 
diameter of make-up balls. In general, the ratio of the diameter of the make-up ball 
and the particle size of the feed must be maintained. However, nothing prevents 
larger particles are also tested in the laboratory test, yielding information about the 
abnormal breakage region. The procedure is presented in detail. 
 
KEYWORDS: Herbst-Fuerstenau; scale-up; grinding; population balance model; 
comminution.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
O método de escalonamento de moinhos de bolas atribuído a Herbst e Fuerstenau 
(HERBST & FUERSTENAU, 1973) é essencialmente baseado em uma 
caracterização em moinho de laboratório, visando determinar parâmetros que 
descrevem a taxa de moagem em função do tamanho de partícula e a função 
quebra. Estes parâmetros são característicos do material, e podem ser 
determinados em um ensaio de moagem de pequena escala, em batelada. 
 
Não existe um ensaio padrão de Herbst-Fuerstenau, por assim dizer, e os ensaios 
podem ser realizados em moinhos de diversos tamanhos e diferentes razões 
diâmetro/comprimento (D/L), e com cargas de bolas (carregamento J) diversas. É 
importante saber que não é possível especificar todas as quantidades e os tempos 
de moagem envolvidos numa série de ensaios, porque cada ensaio em um moinho é 
diferente e cada material testado é diferente também. A descrição dada aqui permite 
fazer os cálculos necessários para qualquer sistema e qualquer material. O método 
é concebido para determinatr parâmetros de escalonamento confiáveis para uma 
dada condição de moagem. 
  
Os resultados são expressos na forma de duas funções: uma taxa específica, em 
energia, de moagem sob as condições de ensaio e a função quebra primária, ambas 
em função do tamanho das partículas (geralmente o tamanho representativo do 
intervalo de peneiras). A nomenclatura utilizada é a mesma proposta no texto 
“Process Engineering of Size Reduction: Ball Milling” por Austin, Klimpel e Luckie 
(1984), porém os termos serão explicados à medida em que eles ocorrem no texto. 
Exemplos são utilizados ao longo do texto, em geral de um minério de ferro, de 
forma a facilitar o entendimento. 
 
Vale salientar que este artigo não é sobre o método de escalonamento em si, mas 
sim sobre o ensaio de moagem que é requerido pelo método de escalonamento. 
Com o ensaio realizado, duas etapas completam o escalonamento propriamente 
dito, sendo uma a determinação dos parâmetros e a outra o escalonamento 
propriamente dito. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Preparação da amostra 
 
A amostra a ser moída deve ser obtida a partir de britagem e adequada a um 
tamanho máximo. É muito comum utilizar amostras britadas em -3,36 mm, 
preparadas da mesma forma que se prepararia uma amostra para o ensaio de 
determinação do índice de trabalho de Bond (1961). No entanto, deve-se utilizar 
condições similares às condições da moagem industrial desejada, especialmente no 
que diz respeito à razão entre o tamanho máximo (top size) da amostra e o diâmetro 
da bola de reposição. Para exemplificar isso, considera-se que o moinho industrial 
será alimentado com bolas de 50 mm. Isso implica que a carga de bolas do moinho 
industrial eventualmente será uma carga de equilíbrio com bolas de reposição de 50 
mm. Se o moinho de teste for um moinho de laboratório típico, com diâmetro de 250 
mm, o tamanho máximo das bolas de teste não deverá ultrapassar 25 mm. Portanto, 
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a carga de equilíbrio do moinho teste será uma distribuição de equilíbrio de bolas de 
25 mm. Logo, o diâmetro da bola de reposição do moinho industrial é duas vezes 
maior que o diâmetro da bola de reposição do moinho teste. Neste caso, o tamanho 
máximo da alimentação do moinho de teste deve ser igual a metade do tamanho 
máximo de alimentação do moinho industrial. 
 

Seja o caso de um moinho industrial que deve ser escalonado para moer sinter feed 
(tamanho máximo de 8 mm) com bolas de reposição de 50 mm. O moinho de teste 
de bateladas tem diâmetro interno de 300 mm e será carregado com uma carga de 
bolas de equilíbrio de 30 mm. A pergunta que deve ser respondida é: Qual o 
tamanho máximo da amostra de sinter feed a ser testada? Para manter a mesma 
relação bola x tamanho máximo do moinho industrial, a alimentação do moinho de 
teste deve ser preparada com tamanho máximo igual a 8 x 30/50 = 4,8 mm. Se as 
bolas forem de 25 mm, a amostra deve ser britada até 100% passante em 8 x 25/50 
= 4,0 mm. Note-se que o diâmetro do moinho de teste somente limita o tamanho 
máximo da bola de reposição a ser utilizada no moinho de teste, sendo dt ≤ Dt/10, 
onde: Dt é o diâmetro interno do moinho de teste e dt é o diâmetro da bola de 
reposição do moinho de teste. Seria possível realizar os ensaios de batelada com 
bolas de 50 mm e, consequentemente, testar a amostra de alimentação do circuito 
de moagem industrial sem adequação do tamanho máximo, no entanto, os ensaios 
teriam que ser realizados em um moinho de teste de no mínimo meio metro de 
diâmetro, tornando o ensaio muito difícil de ser executado em laboratório. 
 

No caso de amostras muito finas, como por exemplo na remoagem e na preparação 
de pellet feed, o tamanho do tamanho máximo da amostra é muito menor do que o 
dâmetro da bola de testes, e, portanto, essa adequação não é necessária. Isso 
ocorre porque, nestes casos, as partículas da alimentação estarão todas na zona de 
quebra normal da função seleção, bem abaixo do tamanho correspondente à taxa 
máxima de quebra. 
 

O material preparado deve ser bem homogeneizado, seco ao ar livre e armazenado 
num recipiente fechado. 
 
2.2. Condições dos ensaios de moagem 
 
Assume-se que o moinho de teste é pequeno, cilíndrico, horizontal e de aço que 
opera a uma velocidade de rotação controlada. O moinho deve ter levantadores de 
carga horizontais de barras quadradas de cerca de 7 a 10 mm. Para um moinho 
típico de diâmetro interno de 250 mm deveriam haver oito levantadores igualmente 
espaçados. As paredes das extremidades devem ser lisas. Quanto às dimensões 
internas, a relação diâmetro/comprimento (D/L) deve ser aproximadamente unitária 
ou menor que 1, ou seja, diâmetro ≤ comprimento. Quanto menor o moinho, menor a 
demanda de amostra, isto é, para os casos onde não há disponibilidade de amostras 
um moinho menor deve ser utilizado.  
 

A velocidade de rotação do moinho, em RPM, deve ser em torno de 70% da 
velocidade crítica, Cs, definida por: 
 

𝑪𝒔 =  
𝟒𝟐,𝟐

√𝑫−𝒅𝒕
                   (1) 
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Com D e dt em m. O diâmetro das bolas de reposição deve ser aproximadamente 
1/10 do diâmetro interno do moinho. As bolas devem ser esferas perfeitas de ligas 
de aço polido (esferas de rolamento). A carga de bolas pode ser similar à carga a 
ser utilizada no moinho industrial. Valores como 30 e 35% são comumente utilizados 
na moagem industrial. Felizmente, a potência é fator de escalonamento e, portanto, 
a carga de bolas é escalonável, ou seja, os ensaios podem ser realizados com 
cargas diferentes do moinho industrial. A carga de bolas é definida pelo parâmetro J 
= 30%, J = 0,3 do volume (V) interno do moinho. Esse valor é calculado assumindo 
uma porosidade do leito de bolas igual a 0,4. Conhecendo a densidade do aço das 
bolas, o peso das esferas deverá ser o mais próximo possível de: 
  

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒂𝒔 𝒃𝒐𝒍𝒂𝒔 (𝒆𝒎 𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔) =  𝑱𝑽𝟎, 𝟔𝒃                (2) 

 
Onde: J é expresso como uma quantidade fracional, V em cm3 e 𝒃 é a densidade 

das bolas (em geral igual a 7,8 g/cm3). 
 

A vantagem de se utilizar cargas de bolas menores é a menor demanda de amostra, 
quando comparada com cargas de 30% e até 40%. Nada impede que cargas 
diferentes sejam utilizadas e qualquer valor entre 20 e 40% é aceitável.  
 

A densidade aparente de um material (no exemplo um minério de ferro) é 
determinada através da adição de um peso conhecido de material em uma proveta 
graduada, agitando-se algumas vezes para o material sedimentar, e medindo-se o 
volume do leito de partículas formado. 
  
O peso do material (amostra) a ser utilizado no teste de moagem é calculado usando 
um enchimento dos interstícios do leito de bolas em repouso U igual a 1,0 
(enchimento 100%). 
 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒐 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 (𝒆𝒎 𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔) = 𝑯 =  𝑼[𝟎, 𝟒𝑱𝑽]    (3) 
 

Onde: J e U são quantidades fracionais e  em g/cm3 e V em cm3.  
 
No presente exemplo, um moinho de 250x250 mm é utilizado com uma carga de 
equilíbrio de esferas de rolamento com dt = 25 mm. A densidade do aço das esferas 
foi medida e é igual a 7,77 g/cm3. A densidade aparente da amostra a ser moída foi 
medida e resultou em 2,51 g/cm3. Nestas condições a massa da carga de bolas 
deve ser de 18,04 kg (J = 30%) e a massa de alimentação de minério deve ser de 
3877 g (U = 100%). A velocidade de rotação do moinho foi calculada em 62 RPM 
(0,7xCs). 
 
2.3. Preparação da carga de bolas 
 
A Equação (2) resulta no valor de 18,04 kg de bolas para uma carga de 30%. As 
bolas da carga do moinho de teste devem ser necessariamente uma carga de bolas 
de equilíbrio já que o moinho industrial operará durante praticamente toda a sua vida 
útil com uma carga de equilíbrio. A Tabela 1 mostra uma carga de equilíbrio que foi 
efetivamente utilizada em ensaios de moagem de uma amostra de minério de ferro.  
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Tabela 1. Carga de bolas de equilíbrio (aço cromo-rolamento). 

Diâmetro (mm) Massa (g) 

25,40 7470 

19,00 7820 

12,70 2390 

6,35 360 

Total 18040 

 
A composição da carga de equilíbrio é facilmente calculada a partir dos diferentes 
diâmetros de bolas disponíveis. A distribuição resultante deve ser uma distribuição 
de Gaudin-Schuhmann com inclinação 3,83 (valor prático medido por Bond) ou 4,0 
(valor teórico estimado apartir de processos de abrasão de esferas (Menacho e 
Concha, 1986). Os valores da Tabela 1 servem como exemplo. O diâmetro da bola 
de reposição dt é 25,40 mm. O próximo tamanho de bola disponível é igual a 19,00 
mm. As bolas de reposição representarão todos os tamanhos de bolas entre 25,40 
mm e a média geométrica (meio do caminho) entre 19,00 e 25,40 mm. Este tamanho 

é igual a 25,40x19,00 = 21,97 mm. A distribuição de Gaudin-Schuhmann com 

inclinação 4 e truncada em 25,40 mm fornece 𝟏𝟎𝟎 × (
𝟐𝟏,𝟗𝟕

𝟐𝟓,𝟒𝟎
)

𝟒

= 55,97%. Como o peso 

da carga de bolas total da Equação (2) é de 18040 g, resulta que o peso das bolas 
de 25,40 mm deverá ser de 18040 x (1-0,5597) = 7694 g. Como o número de bolas é 
finito, o peso real utilizado é sempre aproximado pelo peso mais próximo com um 
número de bolas de 25,40 mm finito. As bolas de 19,00 mm representarão todas as 

bolas entre 21,97 mm e 19,00x12,70 = 15,53 mm. A distribuição de Gaudin-

Schuhmann em 15,53 mm dá 𝟏𝟎𝟎 × (
𝟏𝟓,𝟓𝟑

𝟐𝟓,𝟒𝟎
)

𝟒

= 13,97%. Ou seja, o peso das bolas de 

19 mm na carga será 55,97 – 13,97 = 42,00%, ou 0,42 x18040 = 7576 g. 
 
Arredondamentos para mais ou menos sempre são requeridos devido à natureza 
discreta das bolas da carga de equilíbrio. Este procedimento é facilmente 
implementado em uma planilha Excel™ e pode ser utilizado para qualquer 
estimativa de carga de equilíbrio e composição de diâmetros de bolas. 
 
2.4. Tempos de moagem 
 
Em geral, quatro tempos de moagem a partir da alimentação são suficientes para a 
determinação de parâmetros de balanço populacional. É absolutamente necessário 
que no último tempo de moagem resulte em um produto com granulometria similar 
ao produto desejado na planta industrial. Assim, se a planta industrial estiver sendo 
projetada para produzir um P80 = 106 μm, o produto do quarto tempo de moagem 
deve ter aproximadamente 80% passante em 106 μm. Se o tempo necessário para 
atingir esta especificação for conhecido previamente, então os ensaios são 
realizados sequencialmente em tempos iguais a ¼ do tempo total. Por exemplo, se 
80% passante em 106 micrômetros é obtido em 6 minutos e 40 segundos, as 
moagens são realizadas com intervalos de 100 segundos. Após cada moagem, o 
moinho é esvaziado, e uma alíquota de 100 ou 200 gramas separada para análise 
granulométrica a úmido. Determinados os pesos, a amostra é seca e retorna para 
compor a alimentação do próximo tempo de moagem. 
 
Em geral, o tempo requerido para atingir a granulação desejada pode ser 
determinado em um ensaio preliminar, porém esse procedimento consome uma 
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amostra e tempo de laboratório. A vantagem é que neste ensaio preliminar não é 
necessário determinar a distribuição granulométrica completa do produto das 
moagens, e somente o passante na peneira de teste necessita ser determinado. 
 
2.5. Moagem a úmido ou moagem a seco 
 
É claro que se o moinho industrial for operado a seco, os ensaios de laboratório 
também devem ser realizados a seco. No caso do moinho industrial ser projetado 
para operar com água, e esta é a situação mais comum, existem duas opções para 
a realização dos ensaios de laboratório: 
 

Opção 1- Realizar todos os ensaios de batelada na mesma densidade de 
polpa projetada para o moinho industrial. 
 
Opção 2 – Realizar todos os ensaios a seco e, com uma segunda amostra, 
moer com a mesma densidade de polpa projetada para o moinho industrial, 
no mesmo tempo da terceira moagem a seco. 

 
A vantagem da opção 1 é que o trabalho pode ser realizado com uma única 
amostra. Quando as amostras são provenientes de campanhas de sondagem, 
frequentemente, apenas uma amostra é disponibilizada. Por outro lado, a opção 2 
requer duas amostras, uma para os ensaios a seco, nos quatro tempos de moagem 
usuais, e uma segunda amostra para moagem a úmido. A vantagem desta 
alternativa é que só uma moagem é realizada a úmido, reduzindo-se em muito o 
tempo requerido para completar a caracterização. 
 
É importante ressaltar que, garantindo-se a viscosidade para o transporte 
apropriado, o conteúdo de sólidos tem pouca influência no escalonamento 
propriamente dito.  
 
2.6. Medições de potência 
 
No escalonamento por Herbst-Fuerstenau é necessário utilizar a taxa específica de 
moagem, em energia. Sumariamente, a taxa específica do moinho de laboratório é 
igual a taxa específica do moinho industrial, e o escalonamento é feito pela potência. 
Desta forma é necessário medir-se a potência ou o torque do moinho do ensaio de 
batelada. 
  
A referida potência é a potência efetivamente utilizada no processo de moagem. 
Assim, deve-se considerar que o consumo de energia durante a moagem inclui, 
além da energia utiizada na moagem, a eficiência do motor, a eficiência de 
transmissão e a energia requerida para virar a carcaça do moinho (potência vazio). 
Esta energia pode ser medida de forma aproximada fazendo-se girar o moinho de 
batelada sem a carga de bolas e sem sólidos ou água, efetivamente vazio. A 
potência total é medida durante o ensaio de batelada, com o moinho devidamente 
carregado. Existe ainda uma potência residual, Pr, que é a potência consumida com 
o motor desligado e efetivamente consumida pelo inversor de potência. Este valor 
residual é cancelado automaticamente na Equação (4). Se chamarmos a potência 
medida em vazio de Pv e a potência medida com o moinho carregado Pt e, 
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assumindo-se que a eficiência do motor e a eficiência de trasmissão são iguais a 
95%, a potência de moagem P é dada por: 
 

𝑃 = (𝑃𝑡 − 𝑃𝑟 − (𝑃𝑣 − 𝑃𝑟)) × 0,95 × 0,95 = (𝑃𝑡 − 𝑃𝑣) × 0,95 × 0,95  (4) 
 
A Figura 1 mostra um medidor de potência CCK modelo 7750 instalado no 
laboratório de moagem do CETEM utilizado especificamente para estas medições. 
 
 

 
 

Figura 1. O medidor de potência CCK e os dados fornecidos de potência vazio e de moagem. 

 
A Figura 1 mostra também um gráfico típico com os dados de saída do medidor para 
uma medição da potência vazio e da potência total durante a moagem. Este 
exemplo se refere a um ensaio de moagem de caulim com um moinho de bolas de 
300x300 mm. Neste caso a potência de moagem foi de 341,25 W considerando-se a 
média dos valores medidos entre o início do teste (em ~240 segundos) e o fim (em 
~1490 segundos). A potência vazio ficou estabelecida em 118 W para este moinho, 
nesta velocidade de rotação. A potência residual é igual a 9 W. Estes valores 
resultam em uma potência de moagem, para o caulim deste exemplo, igual a 201,50 
W. 
 

Quando a potência é conhecida, o valor da função seleção específica em energia é 
calculado a partir da função seleção da seguinte forma: 
 

𝑆1𝐸 = 𝑆1 × 60 ×
𝐻

𝑃
  t/kWh    (5) 

 
onde: S1E é o parâmetro multiplicador da função seleção específica em energia, S1 
é o parâmetro multiplicador da função seleção em 1/min, H o conteúdo de sólidos do 
moinho em kg e P a potência de moagem, em W. (notar que kg/W = t/kW) 
 

O medidor CCK é conveniente e fornece uma interface para medições do tipo que é 
mostrado na Figura 1, com dados adquiridos de um em um segundo. O medidor 
fornece também fatores de potência, corrente e voltagem por fase. Existem 
alternativas mais baratas de medidores de potência. O medidor de grampo Brymen 
modelo ET-4090 tem custo relativamente baixo e fornece uma interface USB para 
microcomputadores, assim como um software de aquisição de dados. A 
desvantagem é que este tipo de medidor mede somente uma fase de cada vez. Isso 
é um tanto trabalhoso, e dificulta a realização de uma medida completa em tempos 
curtos de moagem. A acuracidade é reduzida já que valores de potência variam com 
o posicionamento do grampo também.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A Figura 2 mostra os resultados de uma sequência de moagens a úmido com o 
minério de ferro de Morro do Pilar no Quadrilátero Ferrífero, utilizada no presente 
trabalho. O objetivo inicial era produzir um produto com 80% passante em 90 
micrômetros, e esse objetivo foi atingido usando-se uma taxa obtida a partir da 
primeira moagem, e refinada na segunda e terceira moagens. A primeira moagem foi 
realizada em apenas 120 segundos em função da alta friablidade do material 
testado. Para este escalonamento optou-se por uma britagem em 6,3 mm (moinho 
industrial previsto para operar com alimentação de 12,50 mm) e os testes foram 
realizados nas condições descritas anteriormente com uma carga de bolas de 
equilíbrio com dt = 25,00 mm. 
 

 
Figura 2. Resultados do ensaio de H-F para uma amostra de minério de ferro. 

 
Os dados foram processados em um aplicativo específico para o cálculo de 
parâmetros de balanço populacional das funções quebra e seleção. Este tópico será 
abordado em uma publicação futura, assim como o procedimento de escalonamento 
propriamente dito, usando o simulador de plantas de processamento de minérios 
ModSim™ (2009). 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O procedimento de ensaio de caracterização para escalonamento pelo método de 
Herbst-Fuerstenau é mais simples do que o procedimento de caracterização para 
escalonamento pelo método de Austin (AUSTIN, 1984; SCHNEIDER e DUQUE, 
2015). As vantagens são a robustez do escalonamento, facilidade de preparação de 
amostras e a facilidade de execução dos ensaios de moagem. As desvantagens são 
a necessidade de medidas de potência ou torque e a menor flexibilidade do sistema 
de escalonamento. 
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