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RESUMO

Cominuição é um processo muito utilizado no beneficiamento do minério, com o intuito de
reduzir o tamanho das partículas. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo estudar o
movimento da carga de um moinho de bolas do tipo cadente, a partir de ensaio experimentais
utilizando-se um sistema de filmagem e de simulação computacional 2D por meio do
Método dos Elementos Discretos (MED). Avaliam-se o efeito da velocidade do processo,
coeficiente de atrito de Coulomb e os modelos de contato de Kelvin-Voig e Hertz-Mindlin
existentes no software DemPACK. Foi possível observar, qualitativamente que o movimento
das partículas foi mesmo que o observado experimentalmente independentemente da
velocidade de processo utilizada. Verificou-se um movimento oscilatório onde inicialmente
atinge-se um máximo e após, uma tendência a atingir uma condição de estabilidade, sofrendo
pequenas oscilações em relação a posição de equilíbrio. Foi possível realizar a calibração do
modelo comparando-se as imagens obtidas pela simulação com as obtidas a partir dos
experimentos realizados. Para os modelos de contato estudados (Kelvin-Voigt e Hertz
Mindlin), foi verificado que, tanto a velocidade de processo quanto o coeficiente de atrito de
Coulomb influenciaram no comportamento dos deslocamentos (nas direções x e y) dos
corpos moedores. Para o coeficiente de atrito de Coulomb µ=0,1 não houve variação
significativa no deslocamento dos corpos moedores independente da teoria de contato, mas
quando o coeficiente de atrito vai de µ=0,51, os deslocamentos para o modelo de contato
não linear de Hertz-Mindlin foram menores que os obtidos por meio do modelo linear de
Kelvin-Voigt, para a mesma velocidade de processo. Foi possível observar os movimentos
de catarata e cascata quando da simulação da carga do moinho constituída de corpos
moedores e minério.

Palavras-chave: Moinho de Bolas, Corpos Moedores, Método dos Elementos Discretos,
Método dos Elementos Finitos, Simulação.

ABSTRACT

Cominuation is a process widely used in the beneficiation of the ore, in order to reduce the
size of the particles. In this sense, this work has as objective to study the movement of the
load of a ball mill of the type cadente, from experimental test using a system of filming and
of 2D computational simulation by means of the Method of the Discrete Elements (MED).
The effect of process velocity, Coulomb friction coefficient and the Kelvin-Voig and HertzMindlin contact models in the DemPACK software are evaluated. It was possible to observe,
qualitatively, that the movement of the particles was even that observed experimentally
regardless of the speed of the process used. An oscillatory movement was observed where a
maximum is reached and afterwards a tendency to reach a stability condition, suffering small
oscillations in relation to the equilibrium position. It was possible to perform the calibration
of the model by comparing the images obtained by the simulation with those obtained from
the experiments performed. For the contact models studied (Kelvin-Voigt and Hertz
Mindlin), it was verified that both the process velocity and the Coulomb coefficient of
friction influenced the behavior of the displacements (in the x and y directions) of the
grinding bodies. For the Coulomb coefficient of friction μ = 0.1 there was no significant
variation in the displacement of the grinding bodies independent of the contact theory, but
when the coefficient of friction goes from μ = 0.51, the displacements for the non-linear
contact model of Hertz-Mindlin were lower than those obtained using the Kelvin-Voigt
linear model, for the same process speed. It was possible to observe the cataract and waterfall
movements when simulating the mill load consisting of grinding and ore bodies.
Keywords: Ball Mill, Grinding Media, Discrete Element Method, Finite Element Method,
Simulation.
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1

1.1

INTRODUÇÃO

Contextualização do trabalho

Um dos processos mais importantes utilizados no beneficiamento de minérios é o
processo de cominuição. A palavra cominuir tem sua origem no Latim e significa “tornar
pequeno”. As operações de cominuição ou de redução de tamanho de partículas sólidas
estão presentes em diversas áreas da indústria, como as indústrias mineral, química,
cerâmica, alimentícia e farmacêutica. Depois da cominuição existem etapas subsequentes
que dependem de sua eficiência em relação a redução da partícula. Este processo consiste na
fragmentação do minério através da britagem e moagem.
Neste contexto, a indústria mineral é a maior usuária das operações de cominuição,
pois, é através da redução de tamanho das partículas de rocha, de centenas de milímetros até
da ordem de micrômetros, que se consegue fazer com que o mineral de interesse se liberte
da ganga, que é fração do mineral sem interesse comercial. O minério liberado segue a cadeia
de processo sendo direcionado às etapas de concentração e extração do metal de interesse
comercial. A indústria mineral se caracteriza por processar uma grande quantidade de
matérias primas, a taxas que podem ultrapassar 160.000 t/dia de minério retirado da mina,
alimentado ao circuito de cominuição (CARVALHO, 2009).
Qualquer processo que necessite reduzir o tamanho de partículas sólidas é
caracterizado por uma alta demanda energética. Estima-se que as operações de cominuição
consumam, direta e indiretamente, por volta de 3% de toda energia elétrica produzida no
mundo (SCHÖNERT, 1986; FUERSTENAU e ABOUZEID, 2002 apud CARVALHO,
2009).
Os processos de cominuição podem ser representados por dois grandes grupos de
equipamentos: britadores e moinhos. Os britadores representam geralmente o primeiro
estágio dos circuitos de cominuição, ou seja, após o desmonte, mecânico ou com explosivos,
as rochas são alimentadas a estes equipamentos que têm por objetivo reduzir o tamanho das
partículas até a faixa de operação utilizada nos moinhos.
Historicamente a alta demanda energética de operações de britagem e moagem tem
motivado pesquisadores e engenheiros na busca pela operação em condições ótimas e ganhos
no aproveitamento energético, pois, qualquer redução na energia consumida pode
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representar grande economia no processo como um todo. Esta busca pelo ótimo, demanda
um conhecimento detalhado dos mecanismos que regem a aplicação de energia na
fragmentação das partículas, em cada um dos equipamentos de cominuição.

1.2

Moagem

O processo de moagem refere-se a última etapa do processo de cominuição. Neste,
as partículas por meio da combinação de impacto, compressão, abrasão e atrito, tem o seu
tamanho reduzido a uma granulometria adequada à liberação do mineral de interesse,
geralmente, a ser concentrado nos processos subsequentes (LUZ et al., 2010). A cominuição
realizada pela moagem trabalha com tamanhos abaixo de ¾ de polegadas e é efetuada pelos
mecanismos de arredondamento de partículas, quebra de pontas e abrasão (CHAVES et al.,
2003).
Os processos de moagem estão restritos a frações de materiais mais finos e utilizam
mecanismos de abrasão e arredondamento (quebra das arestas). A moagem é uma operação
de fragmentação fina, obtendo-se a partir dela: a liberação do mineral de interesse para as
operações de concentração subsequentes, granulometrias compatíveis com as especificações
industriais e de mercado, melhor manuseio do material, possibilitando o transporte através
do bombeamento de polpas.
A moagem também se desenvolve em vários estágios, tal como ocorre na britagem,
embora seu grau de redução seja sensivelmente maior. A eficiência na moagem está
relacionada a uma série de fatores que influenciam na operação dos moinhos e sua
determinação poderá levar a obtenção de um produto mais fino ou mais grosseiro. São eles:
 Tipo de processo via úmida ou via seca;
 Tipo de circuito, aberto ou fechado;
 Carga circulante;
 Porcentagem de sólidos/densidade da polpa;
 Corpos moedores;
 Movimento da carga dentro do moinho;
 Velocidade de operação;
 Fator de enchimento/volume da carga dentro do moinho.
Se bem dimensionados, os moinhos terão chances melhoradas de obtenção de um
produto dentro das especificações desejadas, bem como a otimização do processo,
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aumentando sua eficiência e reduzindo os custos operacionais. A importância de tais
operações de fragmentação pode ser avaliada em toda sua magnitude pela quantidade de
energia consumida, em relação ao restante das operações de processamento mineral. Isto
mostra o interesse existente no estudo de fragmentação, pois qualquer melhoramento na
operação implica em considerável economia de energia no processo de beneficiamento
mineral.

1.3

Moinhos cadentes

Os moinhos de carga cadente (moinhos de bolas, barras e seixos), são os
equipamentos de moagem mais importantes, utilizados nas industriais, (CHAVES et al.,
2003).
Os moinhos cadentes constituem-se de cilindros rotativos, ver Figura 1, onde a
fragmentação do material é realizada pela ação de corpos moedores (geralmente barras ou
bolas), submetidos a movimentos giratórios. Sua carcaça é fabricada de chapas de aço, cuja
espessura varia entre 1/100 e 1/175 do diâmetro do moinho. As carcaças são fechadas nas
extremidades por peças de aço fundido, conhecidas por tampas, cabeças ou espelhos (heads)
(CHAVES et al., 2003).
Figura 1 - Representação esquemática de um moinho cilíndrico.

‘
Fonte – Luz et al. (2010, p.181)
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Os corpos moedores dos moinhos cilíndricos são geralmente barras, bolas, seixos e
“cylpebs” (peças metálicas, cilíndricas ou tronco-cônicas, usadas para substituir as bolas).
Os moinhos são sempre revestidos internamente por material resistente à abrasão
(chapas de metal ou borracha). Somente em casos especiais encontram-se moinhos com
revestimento cerâmico.
1.4

Moinhos de bolas

São moinhos que trabalham com a alimentação na faixa de 14 a 28# e geram um
produto tão fino quanto se queira (CHAVES et al., 2003).
Os moinhos de bolas se enquadram no grupo dos moinhos cilíndricos de carga
cadente. Isso significa que a moagem é desenvolvida em um vaso cilíndrico rotativo,
revestido internamente com placas de aço ou borracha, contendo uma carga de corpos
moedores, livre para se movimentar em seu interior. O movimento rotativo da carcaça é
transmitido à carga, proporcionando a cominuição das partículas. Como as bolas têm maior
área superficial, por unidade de peso, do que as barras, são mais adequadas à moagem fina.
Luz et al. (2010), ressaltam que os moinhos de bolas se diferenciam dos demais
moinhos rotativos, especificamente, por possuírem uma só câmara de moagem em que o
comprimento útil dessa câmara é menor que o dobro do seu diâmetro, ou seja, onde a relação
comprimento/diâmetro seja de 1,5 a 1 e até menor.

1.5

Método dos Elementos Discretos – MED

Na engenharia, os modelos matemáticos constituem-se em ferramentas utilizadas
para descrever e prever o comportamento dos fenômenos físicos regidos pelas leis da
natureza. Devido às complexidades envolvidas, na maioria dos casos, não é possível a
obtenção de soluções exatas, assim torna-se necessário o uso de técnicas de aproximação.
Os métodos numéricos são atualmente bastante utilizados pela comunidade acadêmica,
devido, em parte, à maior disponibilidade de softwares específicos, e de outra, à grande
disponibilidade de equipamentos computacionais cada vez mais poderosos e de baixo custo
de aquisição e manutenção.
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Existe uma variedade de métodos disponíveis na literatura para o cálculo de
soluções aproximadas. O Método dos Elementos Finitos (MEF) e o Método dos Elementos
de Contorno (MEC) estão atualmente em um estágio de desenvolvimento bastante avançado,
podendo ser considerados métodos tradicionais para solução de problemas de valor de
contorno.
O Método dos Elementos Discretos (MED) do inglês Discrete Element Method
(DEM) encontra-se em um estágio de desenvolvimento um pouco anterior. A sua formulação
está ainda em franco desenvolvimento, refere-se a um método numérico cuja abordagem
recai sobre os métodos discretos, os quais representam o meio como um conjunto de
partículas independentes que interagem com o seu vizinho mais próximo, por meio de leis
de contatos locais, onde a perda de contatos e formação de novos contatos entre as partículas
ocorrem progressivamente.
O conceito original do Método dos Elementos Discretos (MED) foi estabelecido
por Cundall e Strack (1979, v.29, p.49 - 75) apud Mishra (2003, p.74) que aplicaram ao
estudo de sólidos particulados sob condições de carregamento dinâmico. Subsequentemente,
esta técnica tem sido adaptada como uma alternativa para uma abordagem mecânica na
modelagem de uma variedade de sistemas físicos (CAMPBELL, 1990; BARKER, 1994;
WALTON, 1994).
Este método é mais adequado para lidar com problemas de natureza descontínua e
ao mesmo tempo com grandes níveis de deformação. Devido a essas características, o MED
tem sido utilizado em problemas de diversas áreas como em aplicações industriais de grande
escala. Mais especificamente na engenharia geotécnica, suas funcionalidades têm sido
utilizadas em problemas de mecânica das rochas, como por exemplo, na localização de
gradientes de deformação em meios granulares, comportamento de argilas, interação fluidopartículas (CARVALHO, 2009).
O MED desfruta de uma ampla gama de aplicações, onde no inicio da década
passada, a revista internacional Powder Technology dedicou um número especial a este
tópico (volume 109, 2000).
O MED compreende basicamente dois estágios: o cálculo das forças de contato e,
posteriormente, o cálculo do movimento das partículas por meio da segunda Lei de Newton.
No primeiro, as forças de interação entre partículas são calculadas permitindo-se uma
interpenetração entre os elementos, tornando esta formulação para cálculo da relação forçadeslocamento conhecida como método dos contatos suaves, (DONZÉ et al., 2009). Como
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apontado por Cundall e Hart (1992), apesar desta abordagem parecer um pouco forçada, ela
de fato representa o que ocorre na superfície do plano de deformação entre duas partículas.
No segundo estágio, a segunda Lei de Newton é utilizada para determinar as acelerações e
velocidades de cada partícula, e a partir daí a nova posição dos elementos. Este processo é
repetido até que seja atingido o equilíbrio do sistema, e é também conhecido como Dinâmica
Molecular (NEVES, 2009).
No método dos Elementos Discretos, os modelos são baseados em diferentes tipos
de leis constitutivas para os contatos. O modelo mais simples é assumir leis de contatos
lineares para a força normal e cisalhante, além de rigidez e ângulo de atrito constantes no
deslizamento. Existem outros modelos força-deslocamento para a componente normal,
como leis elásticas não lineares, e rigidez normal e cisalhante dependente da força. Ainda
existem modelos que consideram a resistência ao rolamento das partículas (NEVES, 2009).
O MED tem sido utilizado em muitos estudos de simulação. Por exemplo, para
analisar o movimento da carga de moinhos tubulares. Inicialmente, a evidência direta da
carga do movimento foi limitada a apenas moinhos de escala de laboratório. Mais tarde, ele
foi adaptado inicialmente por Mishra e Rajamani (1992) e Mishra e Rajamani (1994 a e 1994
b) e, posteriormente, por muitos outros, para acompanhar o movimento da carga em moinho
de grandes diâmetros.
Quase todos os pesquisadores que utilizaram o MED para resolver problemas de
engenharia mineral têm analisado o movimento da carga em moinhos tubulares. Atualmente,
existem várias pesquisas direcionadas para a compreensão da dinâmica de carga em moinhos
tubulares; Dentre eles pode -se citar: Cleary (2001), Inoue e Okaya (1996), Misra e Rajamani
et al. (1999, 2000b) e Van Nierop et al. (2001).
Para ilustrar, na Figura 6 compara-se os dados experimentais típicos obtidos a partir
de um diâmetro de 90 cm e 15 cm de comprimento de um moinho equipado com oito
levantadores 4x4 (MISHRA, 2003, parte II). Nestes estudos verifica-se a semelhança entre
o perfil do movimento da carga, entre os experimentos e a simulação.
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Figura 2 - Comparação do movimento da carga em um moinho de bolas operando a 70% da velocidade
crítica com enchimento de 20% em laboratório com a simulação por MED.

Fonte - Mishra. (2003) parte II

Extensa validação de dados experimentais podem ser encontradas em Venugopal e
Rajamani (2001). Enquanto a maioria dos investigadores utilizaram o MED em larga escala
na análise de moinhos tubulares, há vários outros que têm utilizado com sucesso a técnica
de análise de movimento de carga em moinhos tecnicamente mais sofisticados. Mishra
(1994) aplicou o MED para análise de movimento de carga no moinho planetário. Uma
pespectiva instantânea típica do movimento da carga num moinho planetário como previsto
por 2D é mostrado na Figura 7 (MISHRA, 1995 apud MISHRA, 2003).
Figura 3 - Movimento da carga dentro de um moinho planetário.

Fonte - Mishra (1995) apud Mishra (2003), parte II.
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O ciclo de cálculos dos algoritmos do MED consiste da geração de partículas, do
acompanhamento das trajetórias, da detecção de contatos, do cálculo das forças de contato,
cálculo das forças de corpo sobre cada partícula (gravidade, força de arrasto, eletrostática,
etc.), da atualização da velocidade e da aceleração, e da atualização das posições das
partículas e seus contornos (DEM Solutions Ltda, 2005 apud SANTOS, 2013, p.54).
Na Figura 8 mostra-se o ciclo de cálculo utilizado pelo software DEM Solutions. O
ciclo recomeça com a determinação das trajetórias.

Figura 4 - Ciclo de cálculo do método dos elementos discretos

Fonte - DEM Solutions Ltda. (2005) apud Santos. (2013, p.54.)

O MED permite a determinação de rotações e deslocamentos finitos de corpos
discretos que interagem entre si ou entre os limites do domínio local por meio de leis de
contato, onde a perda do contato e a formação de novos contatos entre os corpos são
calculados num ciclo progressivo. A lei de contato muitas vezes permite a penetração virtual
entre as partículas. A quantidade e a taxa de penetração levam a determinação da força de
contato incremental. Cada ciclo de cálculo leva o sistema do tempo t para t + Δt e envolve a
aplicação de leis de interação incrementais força-deslocamento em cada contato, resultando
em novas forças entre partículas que são resolvidos para se obter o equilíbrio de novas forças
e momentos para cada partícula.
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A integração numérica da segunda lei do movimento de Newton produz as
velocidades lineares e rotação de cada partícula. Uma segunda integração produz os
deslocamentos das partículas, e usando as novas posições das partículas e das velocidades,
tanto na translação quanto de rotação, o ciclo de cálculo é repetido no passo seguinte do
tempo, esse passo de tempo Δt utilizado é uma fração do intervalo de tempo crítico. Revisões
do estado da arte da simulação do comportamento de moinhos de bolas foram feitas por
Mishra (2003a e 2003b).
Como dito anteriormente, o método dos elementos discretos consiste na aplicação
das leis de movimento de Newton para estudar o movimento da carga dos moinhos ou como
as forças são aplicadas sobre as partículas no interior de britadores. O MED aplicado à
modelagem da cominuição avançou significativamente na década de 90, acompanhando o
aumento da capacidade de processamento dos computadores. Porém, o método dos
elementos discretos, embora seja capaz de fornecer informações valiosas sobre os sistemas
de cominuição, ainda não permite simular o processo de redução de tamanhos de partícula
de maneira que seja viável prever completamente o produto de quebra.
Neste trabalho é realizado o estudo inicial do Método dos Elementos Discretos para
a simulação do comportamento dos corpos moedores. O método é aplicado ao estudo do
movimento dos corpos moedores (normalmente modeladas por geometrias simples) dentro
de um sistema fixo ou móvel variante com o tempo. Situações idealizadas foram estudadas
inicialmente, com o objetivo do entendimento da aplicação do MED, levando em
consideração um número reduzido de partículas (corpos moedores), mas que pudessem
descrever as posições, velocidades e forças agindo em cada corpo ou partícula, assim como
nos contornos físicos em cada instante de tempo na análise. Posteriormente, incluiu-se o
estudo da lei de contato com o objetivo de comparar modelos de contato utilizados na
formulação do Método dos Elementos Discretos – MED para analisar a dinâmica do
movimento da carga de um moinho de bolas do tipo cadente.
A seguir são explicitados a justificativa e os objetivos gerais e específicos para a
escolha do tema de estudo, bem como a organização do trabalho para melhor entendimento
dos estudos realizados.
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1.6

Justificativas

A importância das operações de fragmentação (cominuição) pode ser avaliada em
toda sua magnitude pela quantidade de energia consumida, em relação ao restante das
operações de processamento mineral. Verifica-se que estudos de simulação permitem avaliar
as condições de moagem no que se refere à dinâmica da carga, um importante aspecto
operacional, já que a energia requerida à fragmentação do material é obtida pelo impacto,
atrito e compressão da carga sobre este. A energia é acumulada pelos corpos moedores na
forma de energia potencial gravitacional durante a elevação destes pela parede interna do
moinho e descarregada na forma de energia cinética durante a queda.
O movimento da carga no interior do moinho está condicionado a velocidade de
rotação, geometria do revestimento, fator de enchimento e diversos outros fatores. O
entendimento da dinâmica da carga em um moinho de bolas oferece um potencial para a
melhoria das condições de operação, o que pode ser traduzido em diminuição de gastos
energéticos, redução do desgaste prematuro do revestimento entre outras melhorias.
Contudo, a observação experimental da trajetória de cada um dos corpos moedores
no interior do moinho é uma tarefa que requer muita precisão; esse estudo pode ser realizado
com um potencial maior de acertos, se auxiliado pela realização de simulações do
comportamento do processo. A determinação do movimento dos corpos moedores e do
minério traz, de forma inerente, informações sobre as forças envolvidas no movimento, um
dado muito difícil de ser obtido na prática, que permite, por exemplo, prever a potência
consumida pelo equipamento.
Isto mostra o interesse existente no estudo de fragmentação, pois, qualquer
melhoramento na operação, implica em considerável economia de energia no processo de
beneficiamento mineral.
Desde os primeiros estudos publicados, no século XIX, até os dias de hoje,
pesquisadores têm se empenhado em desenvolver modelos matemáticos para a quantificação
da energia requerida para a moagem, bem como explicar o mecanismo de quebra das
partículas.
Atualmente, os pesquisadores têm buscado estudar modelos para a simulação e
controle dos circuitos de moagem, com o objetivo de retratar a dinâmica destes processos e
otimizá-los. Para tanto, baseiam-se no modelo de balanço populacional das partículas, onde
o processo de moagem é visto como resultado de subprocessos independentes e simultâneos,
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que produzem a distribuição de tamanhos dentro do moinho e o produto da moagem
propriamente dito (CARVALHO, 2009). Mais recentemente estudos a partir do Método dos
Elementos Discretos envolvem a simulação do movimento da carga do moinho
(FLORÊNCIO, 2015;FLORÊNCIO e SANTOS, 2016).
A simulação pelo MED constitui-se numa ferramenta importantíssima tendo em
vista a possibilidade do estudo da dinâmica do comportamento da carga em moinhos de
bolas, sendo possível, como já foi dito, com base nas equações do movimento e da teoria de
contato entre partículas (FLORÊNCIO, 2015).

1.7

Objetivos

1.7.1

Objetivo geral

Estudar a dinâmica do movimento de carga em moinho de bolas do tipo cadente
usando diferentes modelos de contato.

1.7.2

Objetivos específicos

a) Realizar revisão bibliográfica sobre o Método dos Elementos Discretos – MED e
suas aplicações para o estudo de materiais particulados;
b) Realizar experimentos;
c) Simular o processo de moagem com diferentes números de corpos moedores pelo
Método dos Elementos Discretos; via software comercial
d) Verificar a influência do coeficiente de atrito e velocidade de processo no
comportamento dinâmico do movimento das partículas no moinho de bola utilizado;
e) Comparar os resultados preditos com a simulação com os resultados experimentais.

1.8

Organização do trabalho

Os tópicos tratados neste trabalho são resumidos a seguir:
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O capítulo 1, corresponde a introdução. Nela foi feita uma apresentação do trabalho
bem como a delimitação do tema, além das justificativas e dos objetivos a serem alcançados.
No Capítulo 2, realiza-se uma breve descrição do estudo sobre o comportamento
dinâmico do moinho como o movimento da carga do moinho e sua velocidade crítica.
No Capítulo 3, é realizada uma revisão bibliográfica, da formulação usada no
Método dos Elementos Discretos, destacando-se a compreensão das equações utilizadas e
implementadas em programas de simulação computacional, desde as equações para os
modelos até o uso dos métodos de integração numérica explícita para obtenção de soluções.
O objetivo aqui foi a compreensão da teoria implementada no software utilizado neste
trabalho.
No Capítulo 4, apresenta-se a metodologia utilizada para os experimentos e os
aspectos importantes dos principais parâmetros utilizados na modelagem pelo MED,
levando-se em consideração o software usado nas simulações.
No Capítulo 5, apresentam-se os resultados dos experimentos (fotos do processo de
moagem) realizados e das simulações, assim como as discussões realizadas para a explicação
dos comportamentos observados durante este estudo.
No capítulo 6, apresentam-se as conclusões obtidas a partir dos estudos realizados
neste trabalho. Além das proposições para trabalhos futuros. E, por fim, apresentam-se as
referências bibliográficas e ainda um apêndice com informações com ilustrações
complementares ao trabalho.
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Capítulo II
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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2
2.1

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Movimento da carga no moinho

O movimento de rotação no interior do moinho é o responsável pela fragmentação
das partículas. Durante o período em que o moinho está girando a carga é levantada próximo
à carcaça, devido à força centrífuga exercida sobre ela, até o ponto em que a força peso passa
a ser predominante. Há um acúmulo de energia pelos corpos moedores na forma de energia
potencial gravitacional durante a elevação desta pela parede interna do moinho, que é
descarregada na forma de energia cinética durante a queda.
No momento em que os corpos moedores são elevados pelo movimento da carcaça
até o ponto de queda, seguem uma trajetória parabólica, sobre as outras bolas que estão na
parte inferior do cilindro e sobre o minério que ocupa os interstícios das bolas, figura 5.
Figura 5 - Trajetórias das bolas no moinho.
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Trajetória Parabólica

Trajetória Circular

Fonte – Adaptado de Luz et al. (2010, p.183)

A carga sendo arremessada da parede da carcaça, em trajetória parabólica, pode
apresentar dois tipos de movimento, dependendo da velocidade de rotação do moinho,
cascata ou catarata (Figura 6).
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Figura 6 - Regimes de moagem: (a) cascata, (b) catarata.
a)

Sentido de rotação

b)

Sentido de rotação

Fonte - Adaptado de Beraldo. (1987) apud Oliveira. (2012, p.31)

No movimento de cascata, as bolas rolam sobre a carga no sentido descendente,
gerando a fragmentação das partículas por atrito. No movimento de catarata, as bolas são
lançadas sobre a carga e a moagem é realizada, essencialmente, por impacto. Durante sua
movimentação a carga apresenta três zonas de moagem (Figura 7):
 Zona de cisalhamento, onde as bolas rolam umas sobre as outras em camadas
concêntricas, através do próprio movimento individual das mesmas dentro do
moinho. Nesta zona a quebra das partículas ocorre pelos mecanismos de compressão
e cisalhamento.
 Zona de quebra, onde ocorre o movimento de cascata.
 Zona de impacto, em que a moagem ocorre pelo regime de catarata.

Figura 7 - Comportamento da carga de bolas.

Região onde a ação
centrífuga neutraliza o
peso

Catarata

B – Área de queda

Não Moagem

A – Área de cisalhamento
Zona de maior moagem (A+B)

Fonte - Adaptado de Beraldo (1987) apud Oliveira ( 2012, p.31)
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2.2

Velocidade do moinho

A velocidade de operação do moinho é de grande importância para um bom
desempenho no processo de moagem, podendo reduzir o consumo de bolas, diminuir o
desgaste dos revestimentos e determinar a granulometria do produto, por meio da geração
de partículas mais finas ou mais grosseiras.
Devido à elevação das bolas pelo movimento do moinho, estas são impelidas pela
força centrifuga, descrevendo uma trajetória circular. Enquanto a força centrífuga for maior
que a força da gravidade, as bolas permanecem nesta trajetória. No momento que o
componente da força da gravidade que se opõem a força centrífuga for maior que esta, as
bolas abandonam a trajetória circular e passam a seguir uma trajetória parabólica, conforme
a Figura 8.

Figura 8 - Forças que Figuram sobre a bola no moinho.
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mg cosα
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Fonte - Adaptado de Luz et al. (2010, p.182)

A força centrífuga é dada por:
𝐹𝑐 = 𝑚𝜔2

𝐷𝑚
2

onde:
Fc é a força centrífuga [N];
m é a massa da partícula (bola) [kg];
ω é a velocidade angular [rad/s];

(1)
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Dm é o diâmetro interno do moinho [m].
A força gravitacional é dada por:
𝐹𝑔 = 𝑚𝑔

(2)

Para que a partícula permaneça em contato com a parede do moinho, a força
centrífuga deve ser igual a componente da força gravitacional, desta forma, tem-se que:
𝐹𝑐 = 𝐹𝑔 cos 𝜃

(3)

onde 𝜃 é mostrado na Figura 8.
Assim, uma partícula irá separar a partir da parede no ponto onde:

cos 𝛼 =

𝐹𝐶
𝐹𝑔

(4)

A velocidade crítica do moinho, ωc, é definida como a velocidade na qual a bola
permanece em contato com a parede por um ciclo completo. Na parte superior do moinho
quando θ = 0, tem-se que:
𝐹𝑐 = 𝐹𝑔

(5)

𝜔2 𝐷𝑚
𝑚
= 𝑚𝑔
2

(6)

Então:

ou ainda:

𝜔=(

2𝑔 1/2
)
𝐷𝑚

(7)
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A velocidade crítica é normalmente expressa em rotações por minuto. Assim podese escrever:
1

1

𝜔
1 2𝑔 2 (2 𝑥 9,81)2
( ) =
𝑁𝑐 =
=
1
2𝜋 2𝜋 𝐷𝑚
2
2𝜋𝐷𝑚

(8𝑎)

ou,

𝑁𝑐 =

0,705
1
2

𝐷𝑚

𝑟𝑜𝑡
sec

(8𝑏)

ou ainda,

𝑁𝑐 =

42,3
1
2

𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛

(8𝑐)

𝐷𝑚
Devido à importância da velocidade crítica para a operação de moagem, a
velocidade de operação do moinho é sempre expressa em termos de sua percentagem e pode
ser calculada através da seguinte fórmula:
(9)

%𝜔𝑐 = 2,364𝑁𝑐 √𝐷𝑚

O

perfil

de

revestimento

e

a

viscosidade

da

polpa

no

moinho

podem ter um efeito significativo sobre a sua velocidade crítica. Usualmente moinhos
operam numa faixa de 65% a 82% da velocidade crítica. Entretanto, valores mais altos que
chegam até 90% da velocidade crítica, muitas vezes podem se usado (KING, 2000).
Na década de 20 usavam-se velocidades acima de 80% da velocidade crítica nos
maiores moinhos operados na época (𝐷𝑚 = 2,4m). Entretanto, Taggart (1936) apud Luz. et
al. (2010, p.190), mostrou que, operando-se à 57% da velocidade crítica, reduzia-se o
consumo de energia, assim como o degaste do revestimento e das bolas, sem baixar muito a
capacidade do moinho. Atualmente, todos os fabricantes recomendam uma sensível
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diminuição da velocidade de operação do moinho, com o aumento do diâmetro do cilindro.
Na Tabela. 1 estão os valores recomendados pela Allis-Chalmers.

Tabela 1- Relação diâmetro pela velocidade de operação do moinho (Allis Chalmers)
Diâmetro Interno

% da Velocidade Crítica

Metros

Pés

Barras

Bolas

0,91 – 1,83

3–6

76 – 73

80 – 78

1,83 – 2,74

6–9

73 – 70

78 – 75

2,74 – 3,66

9 – 12

70 – 67

75 – 72

3,66 – 4,57

12 – 15

67 – 64

72 – 69

4,57 – 5,49

15 – 18

-

69 – 66

Fonte – Adaptado de Luz et al. (2010, p.191)
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Capítulo III
EQUAÇÕES DO MOVIMENTO
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3

3.1

EQUAÇÕES DO MOVIMENTO

Algoritmo do método dos elementos discretos

O MED empregado neste trabalho utiliza a abordagem esfera-suave originalmente
desenvolvida por Cundall e Strack. Neste método, as partículas em contato podem suportar
pequenas deformações, e essas deformações são utilizadas para calcular as forças que atuam
entre as mesmas, tal como indicado no algoritmo numérico geral ilustrado na Figura 9.
Figura 9 –Algoritmo numérico do MED.

Fonte – Adptado de Marigo (2010).
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O algoritmo numérico do MED geralmente começa por colocar as partículas no
sistema. A detecção dos contatos é a etapa em que se dá o maior consumo de tempo do ponto
de vista computacional, exigindo muitas operações em termos computacionais. Uma vez que
a detecção dos contatos seja concluída, a força total atuando sobre cada partícula é
determinada e, portanto, a translação e a rotação do movimento podem ser descritas através
da integração das equações do movimento de Newton equações 10 e 11. Os cálculos são
realizados em intervalos de tempo discretos. Entre cada passo de tempo, as partículas
movem-se em linha reta de acordo com a velocidade e aceleração calculadas no tempo
precedente de cada etapa. Estas trajetórias são utilizadas para calcular as posições das
partículas no próximo passo de tempo. As sobreposições (isto é, contatos) são então
utilizadas para calcular as forças que atuam sobre cada partícula, que determinam a sua
velocidade e aceleração no próximo intervalo de tempo. Por conseguinte, a posição,
velocidade e aceleração são obtidas para todas as partículas em passos de tempo discretos.
A força e o torque são a soma de todas as forças e torques que atuam sobre cada partícula,
incluindo gravidade, arrasto em fluidos, campos magnéticos e campos eletrostáticos.

3.2

Leis do movimento

Neste trabalho, as forças e torques, devido à gravidade, colisão e atrito de rolamento
são considerados e equações do movimento de Newton para uma partícula i em contato com
a partícula j, assumem a seguinte forma:

𝑚𝑖

𝐼𝑖

𝑑𝒗𝑖
= ∑(𝑭𝑛𝑖𝑗 + 𝑭𝑡𝑖𝑗 ) + 𝑚𝑖 𝒈
𝑑𝑡

𝑑𝜔𝑖
= ∑(𝑹𝑖 × 𝑭𝑡𝑖𝑗 ) − 𝝉𝑟𝑖𝑗
𝑑𝑡

(10)

(11)

onde 𝑚𝑖 , 𝐼𝑖 , vi e ωi, são respectivamente a massa, momento de inércia e velocidades
translacional e rotacional da partícula i, 𝑭𝑛𝑖𝑗 e 𝑭𝑡𝑖𝑗 são as forças normais e tangenciais devido
ao contato entre a partícula i e j no passo de tempo atual, conforme relatado na Figura 9. 𝑹𝑖
é o vetor entre o centro da partícula i e o ponto de contato onde a força 𝑭𝑡𝑖𝑗 é aplicada.
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Figura 10– Contato entre a partícula i e a partícula k

Fonte – Marigo (2010).

O termo 𝝉𝑟𝑖𝑗 = -µrRi| 𝑭𝑛𝑖𝑗 |𝜔
̂ 𝑖 , na equação 11 é adicionado devido ao torque causado
pelo atrito de rolamento. O parâmetro µr é definido como o coeficiente de atrito de rolamento
e𝜔
̂ 𝑖 é o vetor unitário da velocidade angular da partícula i. As perdas pelo atrito de rolamento
podem surgir, por exemplo, a partir da quebra de ligações de superfícies, tais como em
líquidos ou campos eletrostáticos, histerese na deformação do movimento do ponto de
contato e por bloqueios devido a rugosidades na superfície de contato. Assim, enquanto que
as causas da resistência ao rolamento são entendidas de um modo geral, o valor deste
coeficiente de atrito é de difícil de previsão e medição para materiais granulares.
Considerando a Figura 10, tem-se que:
 Ri = raio da partícula i
 Rj = raio da partícula j
 ri = posição da partícula i (em relação a posição do centro)
 rj = posição da partícula j (em relação a posição do centro)
 vi = velocidade da partícula i
 vj = velocidade da partícula j

Quando duas partículas estão em contato, a seguinte relação é válida:
|𝒓𝑖 − 𝒓𝒋 | ≤ 𝑅𝑖 + 𝑅𝑗

(12)
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O vetor unitário normal que une os centros das duas partículas é definido como:

𝒏𝑖𝑗 =

𝒓𝑗 − 𝒓𝑖
|𝒓𝑗 − 𝒓𝑖 |

(13)

A velocidade relativa é definida como:
𝒗𝑖𝑗 = 𝒗𝑖 − 𝒗𝑗

(14)

Por conseguinte, a velocidade relativa na direção normal é dada por:
𝒗𝑛𝑖𝑗 = (𝒗𝑖𝑗 ∙ 𝒏𝑖𝑗 )𝒏𝑖𝑗

(15)

A velocidade relativa na direção tangencial é dada por:
𝒗𝑡𝑖𝑗 = 𝒗𝑖𝑗 − 𝒗𝑛𝑖𝑗

(16)

O vetor unitário tangente é calculado da seguinte forma:

𝒕̂𝑖𝑗 =

𝒗𝑖𝑗 − 𝒗𝑛𝑖𝑗
‖𝒗𝑖𝑗−𝒗𝑛𝑖𝑗 ‖

(17)

Após o cálculo da força do contato e a sua contribuição para cada partícula, o
movimento das partículas pode ser determinado. O movimento translacional pode ser escrito
em termos de posição, velocidade e aceleração, e o movimento rotacional em termos de sua
velocidade angular e aceleração angular.
As equações do movimento dadas nas Equações 10 e 11 são integradas usando
diferenças finitas centrais que envolvem um valor t para o passo de tempo. Os valores das
velocidades translacionais e velocidades angulares são calculadas para intervalos de

tn

t
. No entanto, os valores dos deslocamentos, acelerações translacionais e angulares,
2

força e torque, são calculados em intervalos primários t  nt . As acelerações são calculadas
como segue:
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∆𝑡
∆𝑡
𝑑𝒗𝑖
1
(𝑡+ )
(𝑡− )
= (𝒗𝑖 2 − 𝒗𝑖 2 )
𝑑𝑡
∆𝑡

𝑑𝜔𝑖
𝑑𝑡

∆𝑡
2

(𝑡+ )

1

= ∆𝑡 (𝜔𝑖

∆𝑡
2

(𝑡− )

− 𝜔𝑖

)

(18)

(19)

As Equações 18 e 19 podem ser substituídas nas Equações 10 e 11 determinando,
assim, as velocidades para o tempo t  n t . O resultado será:
2

(𝑡+∆𝑡/2)

= 𝑣𝑖

(𝑡+∆𝑡/2)

= 𝜔𝑖

𝑣𝑖

(𝑡−∆𝑡/2)

+ (∑

1
(𝑭𝑛 + 𝑭𝑡𝑖𝑗 ) + 𝒈 ) ∆𝑡
𝑚𝑖 𝑖𝑗

(20)

e
𝜔𝑖

(𝑡−∆𝑡/2)

+ (∑(𝑹𝑖 × 𝑭𝑡𝑖𝑗 ) − 𝝉𝑟𝑖𝑗 ) ∆𝑡

(21)

As velocidades mostradas nas Equações 20 e 21 acima são usadas para atualizar a
posição do centro da partícula. A posição da partícula pode ser determina-la como segue:
(𝑡+∆𝑡)

𝒓𝑖

(𝑡)

(𝑡−∆𝑡/2)

= 𝒓𝑖 + 𝒗𝑖

∆𝑡

(22)

O passo de tempo para a integração numérica deve ser menor do que um
determinado valor crítico, para tornar o cálculo estável. Com base na frequência natural de
um sistema característico de oscilação de massa-mola, o período de oscilação pode ser
calculado como segue:
𝑚
𝐾

∆𝑡 = 2𝜋√

(23)

onde, m é a massa da partícula e K é a rigidez do sistema de mola-massa. Em sistemas reais,
o passo de tempo é calculado utilizando a menor massa e a maior rigidez.
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Uma vez definida a equação para o instante em que as partículas entram em contato,
alguns modelos podem ser apresentados como forma de encontrar a força que surge no
momento da colisão.
O modelo mais simples de contato é o linear, em que a rigidez da mola é uma
constante. Uma melhoria em relação a esse modelo pode ser feita considerando a teoria de
Hertz para obter a relação força - deformação. Esta abordagem tem sido estendida para os
casos em que a colisão de corpos tendem a deformar-se. Os modelos numéricos da interação
de contato contem a equação da força-deformação com um termo de amortecimento que
reflete dissipação na zona de contato. Assim, a área de contato é efetivamente modelada
como um sistema mola-amortecedor. Aqui, a discussão é limitada apenas à interação entre
partículas esféricas.

3.3

Modelos de contato

Um modelo é necessário para avaliar as forças entre as partículas e as partículas e
qualquer outro corpo sólido (por exemplo, limites de parede), quando eles entram em
contato. Não existe um consenso geral sobre qual o melhor modelo de contato uma vez que
estes modelos não são equivalentes e lidam com contatos de partículas de forma diferente.
Para os modelos com base na teoria de Hertz, as partículas podem se deformar elasticamete,
enquanto que o modelo linear mola amortecedor considera deformações viscoelástica. Todos
estes modelos dependem de parâmetros, e de valores que devem ser incluídos na
configuração. É muito importante validar qualquer modelo baseado no MED antes de usálo. A estratégia de validação deve sempre incluir um teste final entre os resultados numéricos
e experimentais.

3.3.1

Modelo linear massa-mola

O modelo de contato usado por Cundall e Strack é baseado em um modelo de
Kelvin-Voigt representado na Figura 11. Uma mola, um amortecedor e um deslizador
representam o modelo de contato na direção normal e tangencial. Este modelo assume a
definição dos seguintes parâmetros nas direções normais e tangenciais:

46

 Rigidez – k;
 Coeficiente de amortecimento – η;
 Coeficiente de atrito - µ.
Figura 11– Modelo de contato Kelvin – Voigt: rigidez K, amortecimento η e deslizador µ.

Fonte – Marigo (2010).

Cundall e Strack definem a Equação 24 para o modelo de contato normal, e a
Equação 25, para força de contato na direção tangencial.
𝑛
𝑭𝑛𝑖𝑗 = (−𝑘𝑛 𝛿𝑖𝑗
− η𝑛 𝒗𝑛𝑖𝑗 )

(24)

𝑡
𝑠
)
𝑭𝑡𝑖𝑗 = (−𝑘𝑡 𝛿𝑖𝑗
− η𝑡 𝒗𝑖𝑗

(25)

Os parâmetros de rigidez nas direções normais e tangenciais (kn e kt), parâmetros
de amortecimento (ηn e ηt), e o coeficiente de atrito µ devem ser definidos no modelo de
𝑛
𝑡
simulação. 𝛿𝑖𝑗
e 𝛿𝑖𝑗
são os deslocamento normal e tangencial devido as forças normais e
𝑠
tangenciais. Já o parâmetro 𝒗𝑖𝑗
representa a velocidade de deslizamento no pontos de contato

definida conforme a Equação 26:
𝑠
𝒗𝑖𝑗
= 𝒗𝑖𝑗 − (𝒗𝑖𝑗 ∙ 𝒏𝑖𝑗 )𝒏 + (𝑅𝑖 𝜔𝑖 + 𝑅𝑗 𝜔𝑗 ) × 𝒏𝑖𝑗

(26)
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3.3.2

Modelo não linear

Mishra (2003) estudou um modelo não-linear cuja adaptação é relativa ao modelo
de contato de Cundall e Strack (Figura12).
Figura 12– Modelo de contato de Hertz Mindlin.

Fonte – Mishra (2003), parte I.

Neste modelo, o primeiro termo da Equação 24 é substituído por um termo não linear
que considerar a Teoria Hertz para contato normal. Para o contato tangencial Mishra prôpos
uma adaptação da Equação 24 para incluir um termo de dissipação viscosa na Equação 27.
Por conseguinte o modelo de contato modificado resulta na seguinte forma:
3/2

𝑛
𝑭𝑛𝑖𝑗 = (−𝑘𝑛 𝛿𝑖𝑗

− η𝑛 (𝒗𝑖𝑗 . 𝒏𝑖𝑗 )𝒏𝑖𝑗 )

𝑡
𝑭𝑡𝑖𝑗 = (−𝑘𝑡 𝛿𝑖𝑗
− η𝑡 𝒗𝑡𝑖𝑗 )

(27)

(28)

𝑠
onde 𝒗𝑖𝑗
a velocidade de deslizamento, foi substituída por 𝒗𝑡𝑖𝑗 , a velocidade tangencial

relativa. Forças tangenciais suficientemente alta farão com que as partículas escorreguem
uma em relação a outra ou outras superfícies com as quais elas estão em contato.
Considerando menos coesivas as partículas sujeitas a uma força normal constante, a medida
do escorregamento devida a tangencial é determinada por:
|𝑭𝑡𝑖𝑗 | < 𝜇|𝑭𝑛𝑖𝑗 |

(29)
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Estas equações representam um corte para a magnitude da máxima força tangencial
para um dado coeficiente de atrito estático 𝜇 conhecida como Lei de Coulomb do atrito. Se
a Equação 29 é satisfeita, o efeito de 𝑭𝑡𝑖𝑗 é provocar um pequeno movimento relativo,
denominado "microdeslizamento" e a Equação 28 é utilizada como força tangencial. Se a
Equação 29 não é satisfeita o deslizamento abrange toda a área de contato e isso pode ser
referido como "grosso deslizamento". Neste caso, a força tangencial é dada pela primeira lei
de atrito da seguinte forma:
𝑭𝑡𝑖𝑗 = −𝜇|𝑭𝑛𝑖𝑗 |𝒕̂𝑖𝑗

(30)

onde 𝒕̂𝑖𝑗 é o vetor unitário tangencial.

Este modelo é uma extensão do modelo de força de contato linear mola amortedor
de Cundall e Strack. As forças de contato normais e tangenciais não-lineares são
representadas pelas Equações 31 e 32, que resultam de uma combinação do modelo não
linear de Hertz na direção normal e do modelo de Mindlin linear elástico na
direção tangencial com um termo dissipativo na direção tangencial. Para ambas as direções
normais e tangenciais, um segundo termo de dissipação é aplicado para explicar a energia
perdida durante as colisões através de deformação inelástica e atrito.
No modelo de contato de Hertz-Mindlin, que descreve a colisão entre as duas esferas
i e j, a força normal 𝑭𝑛𝑖𝑗 atuando em cada esfera é dado por:

3
4
5
𝑛2
𝑭𝑛𝑖𝑗 = − 𝐸 ∗ √𝑅∗ 𝛿𝑖𝑗
− 2√ 𝛹√𝑆𝑛 𝑚∗ 𝒗𝑛𝑖𝑗
3
6

(31)

𝑛
onde 𝐸∗ é o Módulo de Young’s das duas partículas que colidem, 𝑅∗ é o raio equivalente 𝛿𝑖𝑗

representa o deslocamento de partícula normal devido à força normal, 𝑚∗ é a massa
equivalente, a rigidez do contato normal 𝑆𝑛 = 2𝐸∗ √𝑅∗ 𝛿𝑛 e 𝒗𝑛𝑖𝑗 , representa a componente
normal da velocidade relativa. O coeficiente de amortecimento 𝛹 é uma função do
coeficiente de restituição, 𝑒, assume um valor entre 0 e 1 (totalmente viscoso para totalmente
elático).
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𝑡
A força tangencial 𝑭𝑡𝑖𝑗 depende do deslocamento tangencial 𝛿𝑖𝑗
, a velocidade relativa

tangencial 𝒗𝑡𝑖𝑗 e a rigidez de contato tangencial 𝑆𝑡 = 8𝐺 ∗ √𝑅∗𝛿𝑛 . A força tangencial pode
ser ainda limitada pela condição de deslizamento definida pela lei do atrito de Coulomb,
como segue:

5
𝑡
𝑭𝑡𝑖𝑗 = −𝑆𝑡 𝛿𝑖𝑗
− 2√ 𝛹√𝑆𝑛 𝑚∗ 𝒗𝑛𝑖𝑗
6

(32)

O coeficiente de amortecimento é uma função do coeficiente de restituição e é
definida como:

𝛹=−

𝑙𝑛𝑒

(33)

√(𝑙𝑛𝑒)2 + 𝜋 2

onde e é o coeficiente de restituição.
Para duas esferas 1 e 2, o raio equivalente 𝑅∗ , a massa equivalente 𝑚∗ , o módulo
de Young’s 𝐸 ∗ e o módulo de cissalhamento 𝐺 ∗são definidos como segue:
1
1 −1
𝑅1 𝑅2
𝑅 =( + ) =
𝑅1 𝑅2
𝑅1 + 𝑅2

(34)

1
1 −1
𝑚1 𝑚2
) =
𝑚 =( +
𝑚1 𝑚2
𝑚1 + 𝑚2

(35)

∗

∗

−1

1 − 𝑣12 1 − 𝑣22
𝐸 =(
+
)
𝐸1
𝐸2

(36)

(2 − 𝑣1 ) (2 − 𝑣2 )
1
=
+
∗
𝐺
𝐺1
𝐺2

(37)

∗

𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐸1 e 𝐸2 são os módulos de Young’s das esferas 1 e 2; 𝑣1 e 𝑣2 são os coeficientes de
Poisson’s das esferas 1 e 2. E 𝐺1 e 𝐺2 são os módulos de cisalhamento das esferas 1 e 2.
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4

4.1

METODOLOGIA

Experimentos

O objetivo aqui foi o de apresentar o comportamento dos corpos moedores no
moinho de bolas, levando-se em consideração a velocidade crítica (NC) e alguns outros
parâmetros advindos do processo de moagem, por meio de fotos do posicionamento dos
corpos moedores para os tempos definidos na observação. Desta forma, pode-se realizar uma
comparação da posição dos corpos moedores para as velocidades críticas estudadas.

4.2

Velocidade crítica do moinho
Para se realizar os estudos a partir das simulações foi necessário a determinação da

velocidade crítica do moinho da qual determinou-se a velocidade de operação. No
Laboratório dispõe-se de quatro jarras com diâmetros distintos (11,5 cm, 17,5 cm, 19,0 cm
e 23,5 cm). Utilizando-se a Equação 8, tem-se:
𝑁𝑐 = 87,70 𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛

4.3

Simulação computacional

O software utilizado para simulação pelo MED foi o DEMpack. O préprocessamento foi realizado no software GID 1 versão 12.0.3 (http://www.gidhome.com/).
Para que fosse possível realizar a simulação do moinho de bolas, foi necessário entrar com
os seguintes parâmetros:
a)

Geometria do Moinho; b) Dados do problema; c) Camadas; d) Tipos de elementos;

e) Curva de carregamento; f) Propriedades das malhas; g) Materiais; h) Cinemática; i)
Contatos; j) Carregamento; k) Amortecimento, l) Geração de Malhas.

1

GiD é um software universal de fácil utilização para simulações numéricas em Ciência e Engenharia. Ele foi
projetado para cobrir todas as necessidades comuns no domínio das simulações numéricas desde o pré até o
pós-processamento, que inclui: modelagem geométrica, definição eficaz de dados de análise, transferência de
dados para o software de análise, bem como a visualização de resultados numéricos.
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No Apêndice 1 encontram-se informações detalhadas de todos os procedimentos.

4.3.1

Pré – processamento

A geometria do modelo do moinho (jarra) tem dimensões originais com raios interno
e externo, Rint=11,75 cm e Rext=13,50 cm, respectivamente. Sendo assim, definiu-se dois
volumes de referência: um composto por corpos moedores (Figura 13(a)) e minério e um
outro apenas com corpos moedores, conforme a Figura 13(b).
Figura 13 (a) Geometria do moinho para minério e corpos moedores, (b) Geometria do moinho para corpos
moedores

(a)

(b)

Fonte - Autoria própria.

Os modelos de materiais foram definidos individualmente para cada parte
do modelo definido no MED e no MEF. Além dos modelos de materiais foram inseridos no
MED o modelo de contato que neste caso, utilizou-se o Modelo Linear de Kelvin-Voigth
e o Modelo Não Linear de Hertz-Mindlin. No software, para cada formulação, é possível
atribuir as propriedades do material que, neste caso, são os corpos moedores, a carcaça do
moinho e o minério (calcário). Assim foram definidos parâmetros como: densidade do
material, módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, atrito de Coulomb e fator de
amortecimento normal (Figuras 14(a) e 14(b)).
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Figura 14 - Definição dos parâmetros do calcário pelo MED, (a) Material granular e (b) Corpos moedores
(a)

(b)

Fonte - Tutorial 1 Mill 2D – CIMNE/DEMpack

Já para o modelo do MEF utilizou-se o Modelo Elasto-Plástico, mesmo sabendo que
o moinho utilizado neste trabalho não possui essa característica, pois o seu material é
composto por cerâmica de alumina. Porém, como esse é o único modelo disponível para o
material, no software utilizado, o mesmo necessita que alguns parâmetros sejam definidos:
como: o módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson, a densidade, a resistência a tração
e o encruamento (Figura 15).
Figura 15 - Definição dos parâmetros do material - MEF

Fonte - Tutorial 1 Mill 2D – CIMNE/DEMpack

As propriedades físicas dos materiais que compõe o calcário, moinho e corpos
moedores que são compostos por materiais de cerâmica de alumina, são mostrados na Tabela
2, a seguir:
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Tabela 2 - Valores definidos dos parâmetros dos materiais
Parâmetros
Moinho
Corpos Moedores

Calcário

Módulo de Elasticidade

380 GPa

380 GPa

0,15MPa

Coeficiente de Poisson

0,22

0,22

0,12

Densidade

3900 kg/m³

3900 kg/m³

2660 kg/m³

Atrito de Coulomb

-

0,1; 0,51; 0,9(*)

0,239(*)

Fator de Amortecimento
Normal

-

0,900(**)

0,900(**)

Resistência a tração

500 MPa

-

-

Encruamento

0,1

-

-

(*) Valores utilizados para verificar o que mais aproxima-se do resultado experimental
(**) Valores de referência utilizado na simulação indicados pelo Suporte Técnico da CIMNE/DEMpack para sustâncias densas.

Fonte - Adaptado de Silva (2008) e disponível em:
<http://www.ceramtec.com/files/noindex/ca_manual_technical_ceramics.pdf >

Aqui, o algoritmo de simulação deve ser capaz de determinar posição,
deslocamento (trajetória), velocidades e forças que se estabelece entre os corpos. Porém os
corpos poderão interagir entre si e entre corpos, e barreiras físicas, como as paredes do
moinho. Dessa forma, é preciso saber quando ocorrem as colisões ou contatos entre os
corpos na simulação.
A determinação do contato é um problema de não linearidade geométrica cujo
objetivo é determinar quando e como dois ou mais corpos se tocam. Aqui, foi realizada as
condições de contato entre todas as partes do modelo, onde a partir da malha mestre (master
mesh), que foi definida como moinho, e a malha alvo (slave mesh), que foi definida como
material granular (corpos moedores ou minério), chegou-se ao contato denominado:
moinho - material granular.

4.3.2

Pós – processamento

Nesta etapa, os resultados são apresentados, baseando-se no número de passos de
tempo que foram prescritos. Esses intervalos de tempo geram resultados: elementares, nodais
e, dependendo dos modelos do MEF ou do MED, seus respectivos históricos.
a) Resultados Nodais: salva as grandezas físicas de cada nó, medida no sistema como:
deslocamento angular, velocidades de translação e rotação aceleração, força, tensão
entre outros.
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b) Resultados do MEF: salva as grandezas físicas dos elementos finitos, baseando-se
nos pontos de Gauss, como as tensões de Von Mises.
c) Resultados do MED: salva as grandezas físicas dos elementos discretos, como:
desgaste, raios, densidade, contatos, entre outros.
Já para o histórico de saída é possível a criação de gráficos:
a) MEF: cria gráficos das grandezas físicas dos elementos finitos, com base nos pontos
de saída de Gauss, como a energia, por exemplo, (Ver anexo 1).
b) MED: cria gráficos das grandezas físicas dos elementos discretos, como: coesão,
contatos, tensões e energia.

Nesta pesquisa foram avaliadas diferentes casos variando-se a velocidade de rotação;
coeficiente de atrito de Coulomb e os modelos de contato, cujos resultados serão
apresentados e discutidos no próximo capitulo.
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Capítulo V
RESULTADOS E DISCUSSÕES
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5
5.1

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Resultados experimentais

O objetivo foi estudar o comportamento e a interação entre os corpos moedores
(malha de elementos discretos) e entre as paredes da jarra do moinho (malha de elementos
finitos) e os corpos moedores, considerando os dois modelos de contato. Um modelo linear
de Kelvin-Voigt e um modelo não-linear de Hertz-Mindlin. Avaliou-se o comportamento
dos corpos moedores sob a influência de outros parâmetros, como o coeficiente de atrito de
Coulomb µ = 0,1, µ = 0,51 e µ = 0,9 e a velocidade de processo (N = 57% de NC , N = 60%
de NC, N = 65% de NC, N = 70% de NC, N = 75% de NC, e N = 80% de NC) para um tempo
máximo de análise t = 30 s.
O objetivo aqui foi o de apresentar o comportamento dos corpos moedores no
moinho de bolas, levando-se em consideração a velocidade crítica (NC) e alguns outros
parâmetros advindos do processo de moagem. Apresenta-se a seguir por meio de fotos o
posicionamento dos corpos moedores para os tempos definidos na observação do
posicionamento dos mesmos. Desta forma, pode-se realizar uma comparação da posição dos
corpos moedores para as velocidades críticas estudadas. Nas Figuras 16 a 21 mostra-se o
comportamento para as velocidades críticas de 57% e 80%. No apêndice apresentam-se as
figuras para as outras velocidades do processo estudadas.

a) Para dois corpos moedores.
Figura 16 – Posição dos corpos moedores para
t=2 s

t=3 s

N=57% de NC. Experimento com dois corpos moedores.
t=15 s

Fonte - Autoria própria

t=20 s
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Figura 17 – Posição dos corpos moedores para
t=2 s

t=3 s

N=80% de NC. Experimento com dois corpos moedores.
t=15 s

t=20 s

Fonte - Autoria própria

b) Para três corpos moedores.
Figura 18 – Posição dos corpos moedores para
t=2 s

t=3 s

N=57% de NC. Experimento com três corpos moedores.
t=15 s

t=20 s

Fonte - Autoria própria

Figura 19 – Posição dos corpos moedores para
t=2 s

t=3 s

N=80% de NC. Experimento com três corpos moedores.
t=15 s

Fonte - Autoria própria

t=20 s
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c) Para dezoito corpos moedores.
Figura 20 – Posição dos corpos moedores para
t=2 s

N=57% de NC. Experimento com dezoito corpos moedores.

t=3 s

t=15 s

t=20 s

Fonte - Autoria própria

Figura 21 – Posição dos corpos moedores para
t=2s

N=80% de NC. Experimento com dezoito corpos moedores.

t=3s

t=15s

t=20s

Fonte - Autoria própria.

Observa-se nas Figuras 16 a 21 que o movimento dos corpos moedores foram
basicamente os mesmos independentemente da velocidade crítica utilizada, ou seja,
inicialmente atinge-se um deslocamento máximo para posteriormente se estabilizar,
sofrendo pequenas oscilações em relação a posição de equilíbrio.

5.2

5.2.1

Resultados da simulados

Movimento dos corpos moedores no moinho

Neste caso, foram realizadas 4 (quatro) diferentes tipos de simulações: a primeira,
com 2 (dois) corpos moedores, a segunda com 3 (três) corpos moedores, a terceira com 18
(dezoito) corpos moedores, com o objetivo de estudar os modelos de contato para uma
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melhor interpretação da simulação computacional, bem como domínio dos parâmetros
utilizados pelo software. A última simulação foi realizada com 18 corpos moedores e o
minério.
Na Figura 22, mostram-se as malhas geradas pelo software para análise do
comportamento dos corpos moedores no interior da jarra do moinho. Para simular o
movimento dos corpos moedores no moinho foram elaboradas duas malhas (discretização).
A discretização da jarra do moinho foi realizada pelo Método dos Elementos Finitos, sendo
gerada uma malha de elementos triangulares lineares com três graus de liberdade e modelo
de material elasto-plástico. A discretização dos corpos moedores foi realizada pelo Método
dos Elementos Discretos e para a simulação do movimento dos corpos moedores foram
utilizados, para efeito de comparação, dois modelos de contato, o linear de Kelvin-Voigt e o
não-linear de Hertz-Mindlin.
Figura 22 - Malhas geradas (sem escala).

Fonte: Autoria própria

O objetivo foi estudar o comportamento da interação entre os corpos moedores e
entre as paredes da jarra do moinho (malha de elementos finitos) e os corpos moedores,
considerando os dois modelos de contato, bem como avaliar o comportamento dos corpos
moedores sob a influência de outros parâmetros, como o coeficiente de atrito de Coulomb µ
= 0,1, µ = 0,51 e µ = 0,9 e diferentes velocidades do processo ( 57% da NC, 60% da NC, 65%
da NC , 70% da NC ,75% da NC e 80% da NC) para um tempo máximo de análise t = 30 s.
Além dos resultados aqui apresentados, no Apêndice 1 é dado novos resultados para outras
velocidades e outros tempos.
São mostrados aqui nas Figuras de 24 a 50, bem como o comportamento do
movimento dos corpos moedores para os parâmetros estudados (tempo máximo considerado
na análise, velocidades críticas e coeficientes de atrito de Coulomb) para os modelos de
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contato linear de Kelvin-Voigt e não-linear de Hertz-Mindlin. Na Figura 23, mostra-se a
posição dos corpos moedores no tempo t = 0 s.
Figura 23 – Posição dos corpos moedores no início da simulação, t = 0s (sem escala).

Fonte - Autoria própria.

a) Para dois corpos moedores
São mostrados nas Figuras de 24 e 25, o comportamento do movimento dos corpos
moedores para os tempos t = 2 a 20 s, velocidades do processo de 57% da NC e 80% da NC,
e coeficientes de atrito de Coulomb de µ=0,1 e µ=0,51 usando os modelos de contato
empregado nas análises, Kelvin-Voigt (modelo linear) e Hertz-Mindlin (modelo não-linear).
Observa-se, qualitativamente, pelas figuras anteriores (Figuras 24 e 25) que o
movimento dos corpos moedores, em geral, foram os mesmos, independentemente da
velocidade crítica utilizada.
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Figura 24 - Deslocamento para N=57% de NC .Simulação com dois corpos moedores (sem escala).

Tempo
µ=0,1

Modelo Linear

Modelo Não Linear

(Kelvin-Voigt)

(Hertz-Mindlin)
µ=0,51

2s

8s

15 s

20 s

Fonte - Autoria própria.

µ=0,1

µ=0,51
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Figura 25 - Deslocamento para N=80% de NC .Simulação com dois corpos moedores (sem escala).

Tempo
µ=0,1

Modelo Linear

Modelo Não Linear

(Kelvin-Voigt)

(Hertz-Mindlin)
µ=0,51

µ=0,1

µ=0,51

t=2 s

t=8 s

t=15 s

t=20 s

Fonte - Autoria própria.

São mostrados nas Figuras de 26 e 27, o comportamento do movimento dos corpos
moedores para os tempos t = 0 s a 3 s, para as velocidades do processo (N= 57% da NC e N
= 80% da NC), e para os coeficientes de atrito de Coulomb µ=0,1, µ=0,51 e µ=0,9 quando
usou-se os modelos de contato Kelvin-Voigt (modelo linear) e Hertz-Mindlin (modelo nãolinear). Observou-se que um deslocamento máximo foi atingido. Este ocorreu entre os
tempos de 3 s e 4 s, desta forma, tentou-se mostrar, nas Figuras 26 e 27 a sequência de
movimento para este deslocamento máximo. Foi observado no resultado experimental, que
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o deslocamento inicialmente atinge um máximo para posteriormente se estabilizar, sofrendo
pequenas oscilações em relação a posição de equilíbrio.
É possível observar que, mesmo a simulação sendo realizada em duas dimensões
(2D), o movimento foi qualitativamente o mesmo que o observado experimentalmente,
quando considerando três dimensões (3D).
A partir das constatações observadas, é possível realizar a calibração do modelo
comparando-se as imagens obtidas pela simulação com as obtidas a partir dos experimentos
realizados. Entretanto, se faz necessário aproximar ainda mais dos resultados experimentais
atráves da simulação para uma melhor idealização do modelo e consequentemente melhoria
nos estudos. De maneira geral observa-se que, controlando o coeficiente de atrito de
Coulomb, os resultados da simulação podem concordar melhor com os resultados
experimentais, ou seja, relativo ao movimento da carga (corpos moedores) no moinho.
É possível observar, em função da malha elaborada, a posição dos corpos moedores
estando a uma determinada distância da jarra (suspensos), Figura 23 para t = 0 s. Em seguida
verifica-se que o movimento é de queda livre até atingir a parede da jarra, Figura 26 e 27
para t=1 s e posteriormente um deslocamento na direção da rotação da jarra (geralmente a
partir do tempo t = 2 s). Dando continuidade ao movimento, o deslocamento atinge um
máximo, como dito anteriormente entre os tempos de t = 3 s e 4 s e tende a oscilar até atingir
o equilíbrio.
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Figura 26 – Deslocamento para N=57% de NC .Simulação com dois corpos moedores (sem escala).
Coeficiente de Atrito de Coulomb
Tempo
µ=0,1

µ=0,51
Modelo Linear Kelvin-Voigt

t= 1 s

Modelo Não Linear Hertz-Mindlin

Modelo Linear Kelvin-Voigt

t= 2 s

Modelo Não Linear Hertz-Mindlin

Modelo Linear Kelvin-Voigt

t= 3 s

Modelo Não Linear Hertz-Mindlin

Fonte - Autoria própria.

µ=0,9
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Figura 27 – Deslocamento para N=80% de NC .Simulação com dois corpos moedores (sem escala).
Coeficiente de Atrito de Coulomb
Tempo
µ=0,1

µ=0,51
Modelo Linear Kelvin-Voigt

t= 1 s

Modelo Não Linear Hertz-Mindlin

Modelo Linear Kelvin-Voigt

t= 2 s

Modelo Não Linear Hertz-Mindlin

Modelo Linear Kelvin-Voigt

t= 3 s

Modelo Não Linear Hertz-Mindlin

Fonte - Autoria própria.

µ=0,9
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O objetivo das figuras anteriores foi o de verificar o comportamento dos corpos
moedores a partir dos modelos de contato escolhidos para o estudo (Kelvin-Voigt e Hertz
Mindlin), para os parâmetros estudados, mesmo que qualitativamente. Sendo assim, foi
verificado mais detalhadamente a seguir o quanto a velocidade crítica e o coeficiente de
atrito de Coulomb influenciaram no comportamento dos deslocamentos (nas direções x e y)
dos corpos moedores (dois corpos moedores).
Para o com o coeficiente de atrito de Coulomb µ=0,1 N = 57% da velocidade crítica,
e modelo de contato linear (Kelvin-Voigt), o deslocamento máximo foi de 3,25 cm na
direção x. Já ao se usar o modelo de contato não linear (Hertz-Mindlin), o deslocamento
máximo foi de 2,30 cm na direção x, ambos para o tempo de 4 s, como mostrado na Figura
28. É possível também observar o mesmo comportamento com µ=0,1 e N igual a 80% da
velocidade crítica, para dois corpos moedores. Para o modelo de contato linear (KelvinVoigt), o deslocamento máximo foi de 3,26 cm na direção x e para o modelo de contato não
linear (Hertz-Mindlin) o deslocamento máximo foi de 2,31 cm na direção x, ambos para o
tempo de 4 s, como mostrado na Figura 28.
Figura 28 – Deslocamento na direcão x versus tempo, para µ=0,1 e dois corpos moedores.

4,00

Deslocamento x (cm)

3,50
3,00
2,50

Modelo Kelvin-Voigt, N = 57% da Nc

2,00

Modelo Hertz-Mindlin, N = 57% da Nc

1,50

Modelo Kelvin-Voigt, N = 80% da Nc

1,00

Modelo Hertz-Mindlin, N = 57% da Nc

0,50
0,00
2

3

4

5

6

7

8

9 10 15 20 25 30

Tempo (s)
Fonte: Autoria própria.

Diante disto, pode-se afirmar que a velocidade crítica não influenciou no valor do
deslocamento máximo atingido na direção x. Entretanto, o tipo de modelo influenciou o
comportamento dos corpos moedores, verificando-se que, para o modelo não linear de HertzMindlin, os deslocamentos foram menores em relação aos deslocamentos obtidos por meio
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do modelo linear de Kelvin-Voigt, para o mesmo percentual de velocidade crítica. Este
comportamento pode estar relacionado ao modelo não linear, o qual leva em consideração o
amortecimento do sistema e a parcela de energia dissipada do mesmo, ou seja, leva-se em
consideração a parcela da energia perdida no processo, havendo uma menor transferência de
energia do moinho para os corpos moedores.
É possível observar, também, que há uma tendência a se atingir uma condição de
estabilidade com o passar do tempo, sendo que, para o modelo de Kelvin-Voigt, o valor
atingido para o tempo de 30 s foi de 2,92 cm, para a velocidade do processo de 57% da
velocidade crítica e 80% da velocidade crítica, o valor atingido neste instante de 30 s foi de
3,09 cm. Já para o modelo de Hertz-Mindlin, o valor atingido para o tempo de 30 s foi de
2,04 cm, para a velocidade crítica de 57%, enquanto que para a velocidade crítica de 80% o
valor atingido para o tempo de 30 s foi de 2,21 cm. Observa-se nestes casos que, com uma
menor velocidade do processo, o valor do deslocamento no tempo de 30 s (considerado
deslocamento de estabilidade), como era de se esperar, foi menor.
O mesmo estudo foi realizado para o deslocamento na direção y. Neste caso, o
comportamento foi um pouco diferente do estudo anterior (deslocamento na direção x). É
possível observar que, para o modelo de contato linear (Kelvin-Voigt), o deslocamento no
tempo inicial sofreu uma perturbação mais acentuada, até atingir uma condição de
estabilidade. Esta estabilidade se deu a partir do tempo de 7 s, cuja posição era de -1,13 cm
para uma velocidade de processo N de 57% da velocidade crítica. No tempo de 4 s, a posição
era de média em torno de -1,12 cm para uma N de 80% da velocidade crítica, Figura 29.
Figura 29 – Deslocamento na direção y versus tempo, para µ=0,1 e dois corpos moedores.
0,00

Deslocamento (cm)

2

3

4

5

6

7

8

9 10 15 20 25 30

-0,50
Modelo Kelvin-Voigt, N = 57% da Nc
-1,00

Modelo Hertz-Mindlin, N = 57% da Nc

-1,50

Modelo Kelvin-Voigt, N = 80% da Nc

Modelo Hertz-Mindlin, N = 80% da Nc

-2,00
-2,50

Tempo (s)
Fonte: Autoria própria.
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Para o modelo não linear (Hertz-Mindlin), a condição de estabilidade foi atingida
desde o início do movimento. A partir do tempo de 2 s, esta estabilidade se deu numa posição
média em torno de -0,68 cm, tanto para a N igual a 57% da Nc como para N igual 80% da
velocidade crítica, Figura 29.
Pode-se dizer mesmo assim, que a velocidade de rotação não influenciou
infinitivamente no deslocamento na direção y para a simulação com dois corpos moedores.
O mesmo pode ser dito em relação ao tipo de modelo: não influenciou nos deslocamentos
na direção y. Entretanto, para o modelo não linear de Hertz-Mindlin, os deslocamentos
foram, em módulo, menores que os deslocamentos obtidos por meio do modelo linear de
Kelvin-Voigt, fixado a velocidade do processo. Verificou-se o mesmo comportamento
obtido para o deslocamento na direção x. Acredita-se que o modelo não linear leva em
consideração o amortecimento do sistema, ou seja, a parcela da perda de energia no processo,
havendo uma menor transferência de energia do moinho para os corpos moedores.
Verificou-se, para o caso em que foi considerado um coeficiente de atrito de
Coulomb µ=0,51 uma N igual a 57% da velocidade crítica, e modelo de contato linear
(Kelvin-Voigt), obteve-se um deslocamento máximo de 17,60 cm na direção x. Quando se
usou o modelo de contato não linear (Hertz-Mindlin), verificou-se um deslocamento máximo
de 17,64 cm na direção x,para o mesmo tempo de 3 s, como mostrado na Figura 30.
Figura 30 – Deslocamento na direção x versus tempo, para µ=0,51 e dois corpos moedores.
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Fonte: Autoria própria.
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É possível também observar o mesmo comportamento com ao se usar 80% da
velocidade crítica, para dois corpos moedores. Para o modelo de contato linear (KelvinVoigt), o deslocamento máximo foi de 17,46 cm na direção x e para o modelo de contato
não linear (Hertz-Mindlin), o deslocamento máximo foi de 17,47 cm na direção x, ambos
para o tempo de 3 s, como mostrado também na Figura 30.
Diante disto, pode-se afirmar que, tanto a velocidade de rotação quanto o modelo de
contato não influenciaram significativamente no valor do deslocamento máximo atingido na
direção x. No entanto, ao se associar a energia transferida aos corpos moedores pode-se
afirmar que a energia transferida aos mesmos ocorrem devido a um coeficiente de atrito
maior.
É possível observar ainda, na Figura 30, um movimento oscilatório em torno de uma
posição de referência, com tendência a se atingir uma condição de estabilidade, no caso da
N igual a 57% da velocidade crítica, para o modelo de Kelvin-Voigt o valor do deslocamento
atingido para o tempo de 30 s foi de 11,26 cm na direção x enquanto que para o modelo de
Hertz-Mindlin, o valor do deslocamento atingido foi de 11,35 cm na mesma direção, x. Neste
caso é possível afirmar que não houve variação significativa nos valores dos deslocamentos
obtidos, em todo o tempo considerado, em relação aos modelos estudados.
O mesmo comportamento oscilatório foi observado, para o caso da N igual a 80% da
velocidade crítica, entretanto, com uma posição de referência um pouco diferente do caso
anterior, mesmo assim, a condição de estabilidade foi observada. Para o modelo de KelvinVoigt, o valor do deslocamento atingido na direção x, para o tempo de 30 s, foi de 9,56 cm
enquanto que, para o modelo de Hertz-Mindlin, o deslocamento na direção x foi de 9,65 cm.
Como anteriormente observado, também é possível afirmar não haver variação significativa
nos valores dos deslocamentos obtidos, no tempo considerado, em relação aos modelos
estudados.
Entretanto, considerando-se a influência da velocidade crítica nos deslocamentos
obtidos percebe-se, pelos valores obtidos, que a velocidade crítica influenciou no
deslocamento na direção x, considerado de estabilidade (no tempo de 30 s), para a simulação
com dois corpos moedores, nestes casos, houve uma diminuição de 17,78% e 17,62%,
respectivamente para os modelos estudados, ou seja, com o aumento da Nc de 50% para 80%
da velocidade crítica o deslocamento diminuiu. Este pode ser creditado ao fato de que
quando aumentado o valor da velocidade crítica ocorrer o fenômeno de escorregamento,
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mesmo com o aumento do coeficiente de atrito, e com isso a energia transferida aos corpos
moedores seria menor.
Considerando agora o estudo para o deslocamento na direção y, verificou-se para o
caso em que foi considerado o coeficiente de atrito de Coulomb µ=0,51 e uma Nc de 57%
da velocidade crítica, para o modelo de contato linear (Kelvin-Voigt) um deslocamento
máximo de 7,23 cm na direção y e para o modelo de contato não linear (Hertz-Mindlin) um
deslocamento máximo de 7,28 cm na direção y, foi obtido. Em ambos os casos, os resultados
foram obtidos para o tempo de 3 s, como mostrado na Figura 31. É possível também observar
o mesmo comportamento com µ=0,51 e para Nc de 80% da velocidade crítica, para dois
corpos moedores, para o modelo de contato linear (Kelvin-Voigt) o deslocamento máximo
foi de 7,06 cm na direção y e para o modelo de contato não linear (Hertz-Mindlin) o
deslocamento máximo foi de 7,06 cm na direção y, ambos para o tempo de 3 s, como
mostrado também na Figura 31.
Figura 31 – Deslocamento na direção y versus tempo, para µ=0,51 e dois corpos moedores.
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Fonte: Autoria própria.

É possível também observar ainda na Figura 31, um movimento oscilatório em torno
de uma posição de referência. Também verifica-se uma tendência a se atingir uma condição
de estabilidade. No caso da N ser igual a 57% da velocidade crítica usando o modelo de
Kelvin-Voigt, o valor do deslocamento atingido para o tempo de 30 s foi de 1,69 cm na
direção y, enquanto que, para o modelo de Hertz-Mindlin, o valor do deslocamento atingido
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foi de 1,74 cm na direção y, neste caso é possível afirmar que não houve praticamente
variação nos valores dos deslocamentos obtidos, em todo o tempo considerado, em relação
aos modelos estudados.
O mesmo comportamento oscilatório similar foi observado, para o caso da N ser de
57% ou 80% da velocidade crítica. Entretanto, com uma posição de referência também um
pouco diferente do caso anterior. Mesmo assim, a condição de estabilidade foi observada,
sendo que, para o modelo de Kelvin-Voigt, o valor do deslocamento atingido na direção y,
para o tempo de 30 s, foi de 0,80 cm, enquanto que, para o modelo de Hertz-Mindlin, o
deslocamento na direção y foi de 0,84 cm. Como anteriormente observado, também é
possível afirmar não haver variação significativa nos valores dos deslocamentos obtidos, no
tempo considerado, em relação aos modelos estudados.
Considerando-se agora a influência da velocidade crítica nos deslocamentos,
percebe-se pelos valores obtidos, como a velocidade crítica influenciou no deslocamento na
direção y, considerado de estabilidade (no tempo de 30 s), para a simulação com dois corpos
moedores. Nestes casos, houve uma diminuição significativa (de mais de 100%), para os
modelos estudados. Com o aumento da N de 57% para 80% da velocidade crítica, o
deslocamento diminuiu significativamente. Este pode ser creditado ao fato de, ao se elevar
o valor da velocidade crítica, ocorrer o fenômeno de escorregamento, mesmo com o aumento
do coeficiente de atrito, e com isso a energia transferida aos corpos moedores seria menor.

b) Para três corpos moedores
São mostrados nas Figuras de 32 e 33, o comportamento do movimento dos corpos
moedores, na condição de três corpos moedores no interior do moinho, para os tempos t =
2s a 20s, para as velocidades críticas (N = 57% da NC e N = 80% da NC), coeficientes de atrito
de Coulomb (µ=0,1 e µ=0,51) e para os modelos de contato empregado nas análises, KelvinVoigt (modelo linear) e Hertz-Mindlin (modelo não-linear).
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Figura 32 - Deslocamento para N=57% de NC .Simulação com três corpos moedores
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Fonte - Autoria própria.

µ=0,51
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Figura 33 - Deslocamento para N=80% de NC .Simulação com três corpos moedores (sem escala).
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Fonte - Autoria própria.

Observa-se, qualitativamente, pelas Figuras 32 e 33 que, o movimento dos três
corpos moedores, em geral, foram os mesmos, independentemente da velocidade crítica
utilizada. Este movimento, inicialmente atinge um máximo para posteriormente se
estabilizar, sofrendo pequenas oscilações em relação a uma posição de equilíbrio.
São mostrados nas Figuras de 34 e 35, o comportamento do movimento dos corpos
moedores, para três corpos moedores, para os tempos t = 1s a 3s, velocidades de processo
(N= 57% da NC e N = 80% da NC), e para os coeficientes de atrito de Coulomb µ=0,1, µ=0,51
e µ=0,9 para os modelos de contato empregado nas análises, Kelvin-Voigt (modelo linear)

75

e Hertz-Mindlin (modelo não-linear). Observou-se que um deslocamento máximo foi
atingido, este ocorreu entre os tempos de 3s e 4s.
É possível observar, em função da malha elaborada, a posição inicial dos corpos
moedores estando a uma determinada distância da jarra (suspensos), Figura 2, para t = 0s.
Em seguida verifica-se que o movimento é de queda livre até atingir a parede da jarra e,
posteriormente, um deslocamento na direção da rotação da jarra (geralmente a partir do
tempo t = 2s). Dando continuidade ao movimento, o deslocamento atinge um máximo, como
dito anteriormente, entre os tempos de t = 3s e 4s e tende a oscilar até atingir o equilíbrio.
Figura 34 – Deslocamento para N=57% de NC .Simulação com três corpos moedores (sem escala).
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µ=0,9
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Modelo Não Linear Hertz-Mindlin
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Fonte - Autoria própria.

Figura 35 – Deslocamento para N=80% de NC .Simulação com três corpos moedores
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Fonte - Autoria própria.

O objetivo das figuras anteriores foi o de verificar o comportamento dos três corpos
moedores a partir dos modelos de contato escolhidos para o estudo (Kelvin-Voigt e Hertz
Mindlin), para os parâmetros estudados, mesmo que qualitativamente. Sendo assim, foi
verificado mais detalhadamente, a seguir, o quanto a velocidade do processo e o coeficiente
de atrito de Coulomb influenciaram no comportamento dos deslocamentos (nas direções x e
y) dos corpos moedores (três corpos moedores).
Para o caso em que o coeficiente de atrito de Coulomb µ=0,1 e para N igual a 57%
da velocidade crítica, usando o modelo de contato linear (Kelvin-Voigt), o deslocamento
máximo foi de 15,13 cm na direção x e, para o modelo de contato não linear (Hertz-Mindlin),
o deslocamento máximo foi de 1,40 cm na direção x, ambos para o tempo de 4 s, como
mostrado na Figura 36. É possível também observar o mesmo comportamento, para a
situação µ=0,1 e para N igual a 80% da velocidade crítica, para dois corpos moedores: para
o modelo de contato linear (Kelvin-Voigt), o deslocamento máximo foi de 7,52 cm na
direção x e para o modelo de contato não linear (Hertz-Mindlin), o deslocamento máximo
foi de 1,35 cm na direção x, ambos para o tempo de 4 s, como mostrado na Figura 36.
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Figura 36 – Deslocamento na direção x versus tempo, para µ=0,1 e para três corpos moedores.
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Fonte: Autoria própria.

Sendo assim, pode-se afirmar que a velocidade crítica influenciou no valor do
deslocamento máximo atingido na direção x, para o modelo linear de Kelvin-Voigt. Este
comportamento pode ser creditado ao fato de que, quando aumentado o valor da velocidade
crítica, ocorreu o fenômeno de escorregamento e, com isso, a energia transferida aos corpos
moedores foi menor.
Percebe-se que o tipo de modelo influenciou no comportamento dos corpos
moedores. Para o modelo não linear de Hertz-Mindlin, os deslocamentos foram menores que
aqueles deslocamentos obtidos por meio do modelo linear de Kelvin-Voigt, para o mesmo
valor da velocidade do processo. Este comportamento pode estar relacionado ao modelo não
linear, levar em consideração o amortecimento do sistema, que considera a parcela de
energia dissipada do mesmo, ou seja, leva-se em consideração a parcela da energia perdida
no processo, havendo uma menor transferência de energia do moinho para os corpos
moedores.
É possível observar, também, que há uma tendência a se atingir uma condição de
estabilidade com o passar do tempo, sendo que, para o modelo de Kelvin-Voigt, o valor
atingido no tempo de 30 s, foi de 12,09 cm, para a velocidade de 57% da velocidade critica,
enquanto que, para a velocidade de 80% da Nc, o valor atingido, para o tempo de 30 s foi de
6,24 cm. Já para o modelo de Hertz-Mindlin, o valor atingido para o tempo de 30 s foi de
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1,35 cm, para a velocidade de 57% da Nc, enquanto que para a velocidade de 80% da Nc,o
valor atingido para o tempo de 30 s foi de 1,36 cm.
O mesmo estudo foi realizado para o deslocamento na direção y, neste caso, é
possível observar que para o modelo de contato linear (Kelvin-Voigt), os deslocamentos
foram maiores para a velocidade de 80% da Nc, seguido dos deslocamentos para o modelo
de contato linear (Kelvin-Voigt) e velocidade crítica de 57%. Já para o modelo de contato
não-linear (Hertz-Mindlin), não houve diferença nos deslocamentos sofridos pelos corpos
moedores.
Figura 37 – Deslocamento na direção y versus tempo, para µ=0,1 e para três corpos moedores.
2,00
1,50
1,00

Deslocamento (cm)

0,50
Modelo Kelvin-Voigt, N = 57% da Nc

0,00
-0,50

2

3

4

5

6

7

8

9 10 15 20 25 30

Modelo Hertz-Midlin, N = 57% da Nc

-1,00
Modelo Kelvin-Voigt, N = 57% da Nc
-1,50
Modelo Hertz-Midlin, N = 57% da Nc

-2,00
-2,50
-3,00
-3,50

Tempo (s)

Fonte: Autoria própria.

Agora será verificado a influência do coeficiente de atrito de Coulomb neste caso
µ=0,51, no deslocamento máximo atingido (nas direções x e y) pelos corpos moedores (três
corpos moedores) para os casos das velocidades de rotação serem de 57% e 80% da
velocidade crítica e modelos de contato estudados (Kelvin-Voigt e Hertz-Mindlin).
Verificou-se para o caso, em que foi considerado o coeficiente de atrito de Coulomb
µ=0,51 uma N de 57% da velocidade crítica e modelo de contato linear (Kelvin-Voigt), um
deslocamento máximo de 40,42 cm na direção x. Para o modelo de contato não linear (Hertz-
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Mindlin) um deslocamento máximo de 41,11 cm na direção x, ambos para o tempo de 3 s,
como mostrado na Figura 38. Nesta figura é possível também observar o mesmo
comportamento com µ=0,51 e para N igual a 80% da velocidade crítica, para três corpos
moedores. Neste caso para o modelo de contato linear (Kelvin-Voigt), o deslocamento
máximo foi de 40,38 cm na direção x e para o modelo de contato não linear (Hertz-Mindlin),
o deslocamento máximo foi de 41,27 cm na direção x, ambos para o tempo de 3 s.
Figura 38 – Deslocamento na direção x versus tempo, para µ=0,51 e três corpos moedores.
45,00

Deslocamento (cm)

40,00
35,00
30,00

Modelo Kelvin-Voigt, N = 57% da Nc

25,00
Modelo Hertz-Midlin, N = 57% da Nc

20,00
15,00

Modelo Kelvin-Voigt, N = 80% da Nc

10,00

Modelo Hertz-Midlin, N =80% da Nc

5,00
0,00
2

3

4

5

6

7

8

9 10 15 20 25 30

Tempo (s)

Fonte: Autoria própria.

De maneira geral, pode-se afirmar que, tanto a velocidade do processo quanto o
modelo de contato não influenciaram no valor do deslocamento máximo atingido na direção
x. É possível observar ainda na Figura 38, um movimento oscilatório em torno de uma
posição de referência, com tendência a atingir uma condição de estabilidade, em torno de
um valor muito próximo para o tempo t = 30s. No caso da N ser igual a 57% da velocidade
crítica para o modelo de Kelvin-Voigt, o valor do deslocamento atingido para o tempo de
30 s foi de 26,98 cm na direção x enquanto que, para o modelo de Hertz-Mindlin valor do
deslocamento atingido foi de 26,04 cm na direção x. Neste caso é possível afirmar que não
houve variação nos valores dos deslocamentos obtidos, em todo o tempo considerado, em
relação aos modelos estudados.
O mesmo comportamento oscilatório foi observado, para o caso da N ser de 80% da
velocidade crítica, assim como a condição de estabilidade. foi observada. Para o modelo de
Kelvin -Voigt, o valor do deslocamento atingido na direção x, para o tempo de 30 s, foi de
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24,25 cm enquanto que, para o modelo de Hertz-Mindlin o deslocamento na direção x foi de
24,38 cm. Como anteriormente observado, também é possível afirmar não haver variação
nos valores dos deslocamentos obtidos, no tempo considerado, em relação aos modelos
estudados.
Entretanto, considerando-se a influência da velocidade crítica nos deslocamentos
obtidos, percebe-se que a oscilação tendeu a se afastar, para os casos em que os
deslocamentos foram maiores relativamente a posição de referência para a estabilidade. Isto
pode estar relacionado ao fato de o modelo conseguir representar a absorção de energia por
parte dos corpos moedores, ou seja, maiores deslocamentos significando maior absorção de
energia ou menor dissipação de energia, como observado para o modelo linear de KelvinVoigt, observado para no tempo t = 7s.
Considerando agora o estudo para o deslocamento na direção y, verificou-se para o
caso em que foi considerado o coeficiente de atrito de Coulomb µ=0,51, uma N de 57% da
velocidade crítica, e modelo de contato linear (Kelvin-Voigt), um deslocamento máximo de
17,32 cm na direção y. Já para o modelo de contato não linear (Hertz-Mindlin), verificou-se
um deslocamento máximo de 18,20 cm na direção y, ambos para o tempo de 3 s, como
mostrado na Figura 39. É possível também observar o mesmo comportamento com µ=0,51
e para N ser de 80% da velocidade crítica, para três corpos moedores. Para o modelo de
contato linear (Kelvin-Voigt), o deslocamento máximo foi de 17,27 cm na direção y e, para
o modelo de contato não linear (Hertz-Mindlin), o deslocamento máximo foi de 18,44 cm
na direção y, ambos para o tempo de 3 s.
Figura 39 – Deslocamento na direção y versus tempo, para µ=0,51 e três corpos moedores.
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Neste caso, pode-se afirmar que tanto a velocidade do processo quanto o modelo de
contato, não influenciaram no valor do deslocamento máximo atingido na direção y. É
possível observar também na Figura 39, um movimento oscilatório em torno de uma posição
de referência, com uma tendência a atingir uma condição de estabilidade, em torno de um
valor muito próximo para o tempo t = 30s. No caso da N ser de 57% da velocidade crítica
para o modelo de Kelvin-Voigt, o valor do deslocamento atingido para o tempo de 30 s foi
de 4,83 cm na direção y enquanto que para o modelo de Hertz-Mindlin valor do
deslocamento atingido foi de 4,23 cm na direção y. Neste caso é possível afirmar que não
houve variação nos valores dos deslocamentos obtidos, em todo o tempo considerado, em
relação aos modelos estudados.
O mesmo comportamento oscilatório e condição de estabilidade foram observados,
para o caso da N ser de 80% da velocidade crítica, e a condição de estabilidade foi observada,
sendo que para o modelo de Kelvin-Voigt, o valor do deslocamento atingido na direção y,
para o tempo de 30 s, foi de 3,22 cm enquanto que, para o modelo de Hertz-Mindlin, o
deslocamento na direção y foi de 3,27 cm. Como anteriormente observado, também é
possível afirmar não haver variação nos valores dos deslocamentos obtidos, no tempo
considerado, em relação aos modelos estudados.
Entretanto, considerando-se a influência da velocidade do processo, nos
deslocamentos obtidos, percebe-se aqui também que a oscilação tendeu a se afastar para os
casos em que os deslocamentos foram maiores relativamente a posição de referência para a
estabilidade. Isto pode estar relacionado ao fato de os modelos conseguirem representar a
absorção ou não de energia por parte dos corpos moedores, ou seja, maiores deslocamentos
significando maior absorção de energia ou menor dissipação de energia, como foi o caso do
modelo linear de Kelvin-Voigt, observado para o tempo t = 7s e o menor deslocamento para
o modelo de Hertz-Mindlin com N ser de 80% da velocidade crítica para o mesmo instante
de processo.
c) Para dezoito corpos moedores
São mostrados nas Figuras de 40 e 41, o comportamento do movimento dos corpos
moedores, para dezoito corpos moedores, tempos de t = 2s a 20s, velocidades do processo
(N = 57% da NC e N = 80% da NC), coeficientes de atrito de Coulomb µ=0,1 e µ=0,51, e
modelos de contato Kelvin-Voigt (modelo linear) e Hertz-Mindlin (modelo não-linear).
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Figura 40 - Deslocamento para N=57% de NC .Simulação com dezoito corpos moedores (sem escala).
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Fonte - Autoria própria.
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Figura 41 - Deslocamento para N=80% de NC .Simulação com dezoito corpos moedores (sem escala).
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µ=0,1

µ=0,51

85

Observa-se, qualitativamente, pelas figuras anteriores (Figuras 40 e 41) que o
movimento dos dezoito corpos moedores, em geral, foram influenciados pelo coeficiente de
atrito de Coulomb e tipo de modelo adotado na simulação. Observa-se pelas figuras
movimentos diferenciados dos corpos moedores em função do posicionamento dos mesmo
no momento da análise. Observa-se o movimento de rolamento entre os corpos moedores.
São mostrados nas Figuras de 42 e 43, o comportamento do movimento dos corpos
moedores, para dezoito corpos moedores, tempos t = 1s a 3s, velocidades de processo (N =
57% da NC e N = 80% da NC ), coeficientes de atrito de Coulomb µ=0,1, µ=0,51 e µ=0,9 para
os modelos de contato Kelvin-Voigt (modelo linear) e Hertz-Mindlin (modelo não-linear).
Observa-se, após análise dessas figuras que um deslocamento máximo foi atingido, entre os
tempos de 3s e 4s.
Figura 42 – Deslocamento para N=57% de NC .Simulação com dezoito corpos moedores (sem escala).
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Modelo Linear Kelvin-Voigt
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Modelo Não Linear Hertz-Mindlin

Fonte - Autoria própria

É possível observar, em função da malha elaborada, a posição inicial dos corpos
moedores estando a uma determinada distancia (suspensos), figura 23, para t = 0s. Em
seguida verifica-se que o movimento é de queda livre até atingir a parede da jarra e
posteriormente haverá um deslocamento na direção da rotação da jarra (a partir do tempo t
= 1s). E com a continuidade do movimento, o deslocamento atinge um máximo, como dito
anteriormente entre os tempos de t = 3s e 4s e tendendo a oscilar até atingir o equilíbrio.
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Figura 43 – Deslocamento para N=80% de NC. Simulação com dezoito corpos moedores (sem escala).
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Fonte - Autoria própria.
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O objetivo das figuras anteriores foi o de verificar o comportamento dos dezoito
corpos moedores a partir dos modelos de contato escolhidos para o estudo (Kelvin-Voigt e
Hertz Mindlin), para os parâmetros estudados, mesmo que qualitativamente. Sendo assim,
foi verificado o quanto a velocidade do processo e o coeficiente de atrito de Coulomb
influenciaram no comportamento dos deslocamentos (nas direções x e y) dos corpos
moedores (dezoito corpos moedores).
Para o caso em que o coeficiente de atrito de Coulomb µ=0,1 e para N ser de 57% da
velocidade crítica, tanto para o modelo de contato linear (Kelvin-Voigt) como o modelo de
contato não-linear (Hertz-Mindlin), o comportamento foi diferente dos casos anterioremente
estudados. Neste caso, o deslocamento tendeu a aumentar com o tempo, como mostrado na
Figura 44. Para o caso em que o coeficiente de atrito de Coulomb µ=0,1 e para N ser de 80%
da velocidade crítica, não houve variação no deslocamento atingido, para os dois modelos
de contato estudados. Além disso, o deslocamento obtido neste caso foi significativamente
menor que os anteriores, conforme mostrado na Figura 44. É possível dizer que a velocidade
do processo influenciou significativamente no comportamento dos corpos moedores, ao se
usar qualquer um dos modelos de contato.
Figura 44 – Deslocamento na direção x versus tempo, para µ=0,1 e dezoito corpos moedores (sem escala).
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Para o caso em que o coeficiente de atrito de Coulomb µ=0,51 e para N ser de 57%
da velocidade crítica, tanto para o modelo de contato linear (Kelvin-Voigt) como o modelo
de contato não-linear (Hertz-Mindlin), o comportamento foi próximo de alguns dos casos
anteriores (para os casos de dois e três corpos moedores), movimento oscilatório, tendendo
para uma condição de estabilidade. Neste caso, o deslocamento máximo que foi de 201,73
cm na direção x, para o modelo de contato linear (Kelvin-Voigt) e tempo de 3 s. Já para o
modelo de contato não linear (Hertz-Mindlin), o deslocamento máximo foi de 198,66 cm na
direção x, para o tempo de 4 s, como mostrado na Figura 45. É possível também observar o
mesmo comportamento com µ=0,1 e para N ser de 80% da velocidade crítica. Ao se usar o
modelo de contato linear (Kelvin-Voigt), o deslocamento máximo foi de 216,74 cm na
direção x e para o modelo de contato não linear (Hertz-Mindlin), o deslocamento máximo
foi de 194,37 cm na mesma direção, ambos para o tempo de 4 s, como mostrado na Figura
45. Também é possível dizer que não houve variação significativa nos valores dos
deslocamentos máximos obtidos, em relação aos modelos estudados.
Figura 45 – Deslocamento direção x versus tempo, para µ=0,51 e para dezoito corpos moedores.
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Fonte: Autoria própria.

É possível observar ainda na Figura 45, uma tendência a atingir uma condição de
estabilidade, em torno de um valor muito próximo, para o tempo t = 30s e para cada modelo
estudado. No caso das N ser de 57% e 80% da velocidade crítica, para o modelo de KelvinVoigt, os valores dos deslocamentos atingidos, para o tempo de 30 s, foram de 169,20 cm
(57% da Nc) e 171,73 cm (80% da Nc), respectivamente. Podendo-se aqui afirmar que a
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velocidade do processo não influenciou no deslocamento atingido, considerado de
estabilidade.
No caso da N ser de 57% e 80% da velocidade crítica para o modelo de Hertz-Mindlin
os valores dos deslocamentos atingidos sofreram variação. Para o tempo de 30 s, esse
parâmetro apresentou valores de 122,62 cm (57% da Nc) e 136,19 cm (80% da Nc),
respectivamente. Pode-se aqui afirmar que a velocidade do processo influenciou no
deslocamento atingido, considerado de estabilidade. Variação percentual relativa de 11,06%.
Assim, pode-se dizer que o modelo de Hertz-Mindlin é menos susceptível a condição de
estabilidade.
Entretanto, considerando-se a influência do modelo na condição de estabilidade,
verifica-se que há uma influência significativa neste caso. Aqui ocorreu uma variação
relativa percentual de 37,98% para N ser de 57% da Nc e de 26,09% para N ser de 80% da
Nc dentre os modelos estudados.
Considerando agora o estudo para o deslocamento na direção y, verificou-se para o
caso em que foi considerado o coeficiente de atrito de Coulomb µ=0,1 e uma N ser de 57%
da velocidade crítica, que não houve variação no deslocamento. Para o modelo de contato
linear (Kelvin-Voigt) este oscilou em torno de -21,00 cm na direção y e, para o modelo de
contato não linear (Hertz-Mindlin), o deslocamento oscilou em torno do valor -0,52 cm na
mesma direção, como mostrado na Figura 46.
Figura 46 – Deslocamento direção y versus tempo, para µ=0,1 e para dezoito corpos moedores.
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Considerando agora o estudo para o deslocamento na direção y, no caso em que foi
considerado um coeficiente de atrito de Coulomb µ=0,51 e uma Nser de 57% da velocidade
crítica, verificou-se para o modelo de contato linear (Kelvin-Voigt), um deslocamento
máximo de 82,31 cm na direção y e, para o modelo de contato não linear (Hertz-Mindlin)
um deslocamento máximo de 81,44 cm na mesma direção, ambos para o tempo de 4 s, como
mostrado na Figura 47. É possível também observar o mesmo comportamento com µ=0,51
e para N ser de 80% da velocidade crítica, para dezoito corpos moedores. Para o modelo de
contato linear (Kelvin-Voigt), o deslocamento máximo foi de 89,20 cm na direção y e para
o modelo de contato não linear (Hertz-Mindlin), o deslocamento máximo foi de 81,88 cm
na mesma direção y, ambos para o tempo de 4 s, como mostrado também na Figura 47.
Figura 47 – Deslocamento na direção y versus tempo, para µ=0,51 e dezoito corpos moedores.
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Fonte: Autoria própria.

É possível observar ainda na Figura 47, uma tendência a se atingir uma condição de
estabilidade, em torno de um valor muito próximo para o tempo t = 30s usando qualquer dos
modelos estudados. No caso das velocidades de rotação serem de 57% da Nc e 80% da
velocidade crítica, para o modelo de Kelvin-Voigt, os valores dos deslocamentos atingidos,
para o tempo de 30 s, foram de 29,06 cm e 30,60 cm, respectivamente. Podendo-se aqui
afirmar que a velocidade do processo não influenciou no deslocamento atingido, considerado
de estabilidade. Similarmente ocorreu para o modelo de Hertz-Mindlin, com os valores dos
deslocamentos atingidos, para o tempo de 30 s, obteve-se de 11,80 cm e 15,42 cm,
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respectivamente. Neste caso com um percentual de diferença maior que o caso anterior
23,47% contra 5,03%.

5.2.2

Movimento dos corpos moedores e do minério no moinho

Para a simulação dos corpos moedores com o minério, os estudos foram realizados
a partir do trabalho de Florêncio (2015), em que neste trabalho estipulou-se um tempo total
de 600s, equivalente ao tempo da moagem realizada no laboratório. Desta forma, aqui,
estudou-se a dinâmica dos corpos moedores, sua velocidade e deslocamento para os tempos
de 5 s, 10 s e 30 s.
O objetivo foi estudar o comportamento e a interação entre os corpos moedores
(dezoito corpos moedores) e o minério (malha de elementos discretos), e entre as paredes da
jarra do moinho (malha de elementos finitos) e os corpos moedores e o minério,
considerando os dois modelos de contato: o modelo linear de Kelvin-Voigt e o modelo nãolinear de Hertz-Mindlin. Avaliou-se o comportamento dos corpos moedores sob a influência
de outros parâmetros, como o coeficiente de atrito de Coulomb (µ = 0,51) e a velocidade
crítica do processo (N = 57%, N = 60%, N= 65%, N = 70%, N = 75%, e N = 80% da Nc) para
um tempo máximo de análise t = 30s.
Na Figura 48 mostra-se os corpos moedores e o minério para o tempo inicial (t=0
s).

Figura 48 - Simulação do pós-processamento do moinho de bolas para corpos moedores e minério.

Minério
Corpos Moedores

Fonte - Autoria própria.
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Figura 49 – Comparação entre os modelos de Kelvin-Voigt e de Hertz-Mindlin com µ=0,51
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Fonte - Autoria própria.

t=30s
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Figura 50 – Comparação entre os modelos de Kelvin-Voigt e de Hertz-Mindlin com µ=0,51
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Fonte - Autoria própria.
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Conforme apresentado na seção 2.4, os moinhos cadentes possuem dois tipos de
movimento: o catarata e o cascata. Na moagem em catarata, a velocidade do moinho carrega
os corpos moedores até uma posição elevada e essas caem sobre os outros corpos moedores
e sobre a polpa, causando fragmentação por impacto. Deve-se usar corpos moedores maiores
para aumentar ainda mais a energia do meio moedor, e baixo fator de enchimento (menos
bolas). Este regime é adequado para a fragmentação de material mais grosso e para evitar a
produção de finos (Luz et al., 2010).
Na moagem em cascata, a baixa velocidade do moinho e o alto fator de enchimento
fazem com que os corpos moedores, ao alcançarem uma certa altura, rolem sobre as outras,
não havendo quase impacto, e a moagem se dá por abrasão e atrito. Deve-se usar corpos
moedores de diâmetros menores. Este regime é adequado para a obtenção de um produto
final com granulometria fina (Luz et al., 2010).
Com base nas informações apresentadas, observou-se nas simulações realizadas, os
dois tipos de movimento para o coeficiente de atrito de Coulomb µ=0,51. No trabalho de
Florêncio (2015), este mesmo valor do coeficiente de atrito foi utilizado, tendo-se em vista
que durante a calibração realizada para dezoito corpos moedores, este valor se aproximou
mais do movimento apresentado pelos experimentos.
Entretanto, observa-se nas simulações que o movimento de catarata foi menor que o
movimento de cascata. Observa-se também um espalhamento maior dos corpos (corpos
moedores e minério) para o caso de utilização do modelo linear de Kelvin-Voigt, o que pode
significar a influência do modelo de contato nos deslocamentos obtidos. Nos casos em que
os deslocamentos foram maiores, isto pode estar relacionado ao fato de os modelos
conseguirem representar a absorção ou não de energia por parte dos corpos moedores, ou
seja, maiores deslocamentos significando maior absorção de energia ou menor dissipação
desta, como é o caso do modelo linear de Kelvin-Voigt.
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6

6.1

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Conclusões

Tendo em vista os resultados apresentados, pode-se concluir que as informações
sobre os parâmetros que “alimentaram” o software para as simulações foram quase todas de
acordo com as características dos seus materiais, menos o tipo de modelo para representar o
moinho, pois o mesmo não possuía as características que o software disponibiliza.
A partir das simulações do movimento dos corpos moedores para dois, três e
dezoito corpos moedores verificou-se que é possível atender a necessidade de aproximação
do comportamento experimental.
Foi possível observar que a movimentação dos corpos moedores, gerados pela
simulação foram de maneira qualitativa similares às ocorridas nos experimentos. Na maioria
das simulações, inicialmente, houve um crescimento nos valores dos deslocamentos
atingindo-se um valor máximo e, posteriormente, uma estabilização em torno de uma
posição de equilíbrio, comportamento muito próximo do verificado na prática.
Foi possível verificar que o coeficiente de atrito de Coulomb, foi um fator
determinante no comportamento da movimentação dos corpos moedores no moinho aqui
utilizado. Para maiores coeficientes de atrito, maior os deslocamentos observados.
Entretanto, para valores muito altos do coeficiente de atrito (µ = 0,9) não se conseguiu
simulações próximas da realidade, o que indica que, o coeficiente de atrito (µ = 0,51) foi o
que melhor apresentou o comportamento da dinâmica dos corpos moedores.
Neste trabalho não foi simulado a utilização de outros tipos de revestimentos e
elevadores que poderiam propiciar uma maior capacidade de transferência da energia
necessária ao processo de moagem. Acredita-se que isso aumentaria a eficiência do moinho
e, consequentemente, um menor gasto de energia.
Outra verificação constatada é que, na simulação, pode-se utilizar modelos de
contatos diferenciados, permitindo estudar outros fatores que possam influenciar no
comportamento do movimento dos corpos moedores no moinho, que utiliza jarra de
porcelana, e não utiliza revestimento e nem elevadores na sua construção.
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A maioria dos valores dos deslocamentos máximos ocorreram em tempos próximos
do início do movimento (aqui em torno de 3 s ou 4 s). Nesses tempos, o movimento atinge
seu máximo para em seguida atingir o equilíbrio.
O coeficiente de atrito influenciou o movimento dos corpos moedores, entretanto
as mudanças nos percentuais da velocidade crítica, não parece ter influenciado o movimento.
Considerando a simulação do processo de moagem em que foi construído uma
malha com corpos moedores e minério, os resultados iniciais aqui realizados demonstram
ser possível uma melhor aproximação da realidade.

6.2

Sugestões para trabalhos futuros:

Como sugestão para futuros trabalhos pode-se citar:
 Estudar a influência da variação do diâmetro do moinho e do fator de enchimento,
na dinâmica do movimento dos corpos moedores e minérios no interior do moinho;
 Estudar a influência da geometria dos levantadores na eficiência do processo de
moagem;
 Realizar mais simulações considerando a carga do moinho com corpos moedores e
minério;
 Realizar experimentos com moinhos com menores comprimentos, projetados para
uma melhor visualização (filmagem) do movimento dos corpos moedores, de forma
a aproximar ainda mais o comportamento observado nas simulações realizadas em
2D;
 Realizar simulações em 3D, com o objetivo de predizer com precisão ainda mais o
comportamento dos corpos moedores no interior do moinho;
 Estudar a implementação de novos modelos de contato para aproximar ainda mais a
simulação, do comportamento obtido experimentalmente.

99

7

REFERÊNCIAS

AUSTIN L. G., KLIMPEL R., LUCKIE, P. T., 1984. Process Engineering of Size
Reduction: Ball Milling, AIME, SME, New York, USA.

BARKER, G. C., 1994. Computer simulations of granular materials. In: Mehta, A. (Ed.),
Granular Matter: An Interdisciplinary Approach. Springer-Verlag, New York, pp. 35–83.

CAMPBELL, C. S., 1990. Rapid granular flows. Annual Review of Fluid Mechanics, v.
22, pp. 57–92.

CARVALHO, R. M., 2009. Desenvolvimento de Modelo Matemático Generalizado da
Cominuição. Dissertação de Mestrado em Engenharia Metalúrgica e Materiais COOPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

CHAVES, A. P., PERES, A. E. C. 2003. Teoria e Prática do Tratamento de Minérios Volume 3. São Paulo: Signus, 2003.

CLEARY, P.W., 2001. Modelling communition devices using DEM. International Journal
for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics v. 25, pp. 83– 105.

CUNDALL, P. A., HART, D. H., 1992. Numerical Modelling of Discontinua. Engineering
Computations, v. 9, pp. 101-113.

CUNDALL, P. A., STRACK, O. D. L., 1979. A Discrete Numerical Model for Granular
Assemblies. Géotechnique, v. 29, pp. 47-65.

DEMpack/CIMNE (International Center for Numerical Methods in Engineering). Tutorial
1: Mill 2D, Spain, 2011. Disponível em,http://www.cimne.com/vnews/10312/dempack
acesso em: 20 de out. 2016.

100

DONZÉ, F.V., RICHEFEU, V., MAGNIER, S., 2009. Advances in Discrete Element
Method Applied to Soil, Rock and Concrete Mechanics. Eletronic Journal of
Geotechnical Engineering, v. 8, n. 1, pp. 1-44.

FLORENCIO, W. J. G., 2015. Estudo do Comportamento Dinâmico da Carga em
Moinhos de Bolas Utilizando o Método dos Elementos Discretos. Campina Grande, 2015.
Dissertação de Mestrado em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Campina
Grande, PB, Brasil.

HERBST, J.A. FUERSTENAU, D.W., 1980. Scale-up procedure for continuous grinding
mill design using population balance models, International Journal of Mineral Processing,
v. 7, n. 1, pp. 1-31.

HERBST, J.A., RAJAMANI, K., 1982. The Application of Modern Control Theory to
Mineral-Processing Operations”, In: Proceedings of the 12th CMMI Congress, South
African Inst. Min. Metall., Johannesburg, South Africa.

INOUE, T., OKAYA, K., 1996. Grinding mechanisms of centrifugal mills a batch ball
mill simulator. International Journal Mineral Processing, v. 44, n.45, pp. 425– 435.

KING, R. P., Modeling and simulation of mineral processing systems. Boston: Butterworth
Heinemann, 2001.

KING,

R.

P.,

Technical

notes

8:

Grinding,

2000.

Disponível

<http://www.mineraltech.com/MODSIM/ModsimTraining/Module6/Grinding.pdf>.

em:
Acesso

em: 15 março 2017.
LUZ, A. B., ALMEIDA, S.L.M., E FIGUEIRA, H. V.O. 2004. Cominuição – Capítulo 4.
Rio de Janeiro: CETEM, 2004.

LUZ, A. B., FRANÇA, S. C. A., E SAMPAIO, J. A. 2010. Tratamento de Minérios. Rio
de Janeiro: CETEM, 2010.

101

M. MARIGO, D. L. CAIRNS, M. DAVIES, M. COOK, A. INGRAM, E. H. STITT
Developing Mechanistic Understanding of Granular Behaviour in Complex Moving
Geometry using the Discrete Element Method. Part A: Measurement and Reconstruction of
TurbulaMixer Motion using Positron Emission Particle Tracking, CMES: Computer
Modeling in Engineering & Sciences, v. 59, n. 3 (2010), pp. 217-238.

MINDLIN, R. D., DERESIEWICZ, H., 1953 Elastic spheres in contact under varying
oblique forces. Journal of Applied Mechanics., v. 20, n. 75, p. 327-344.

MISHRA, B. K., 2003. A review of computer simulation of tumbling mills by the
discrete element method: Part I - contact mechanics. International Journal of Mineral
Processing, v. 71, pp. 73– 93.

MISHRA, B. K., 2003. A review of computer simulation of tumbling mills by the
discrete element method: Part II – Practical applications. International Journal of
Mineral Processing, v. 71, pp. 95– 112.

MISHRA, B. K., RAJAMANI, R. K., 1994. Simulation of charge motion in ball mills:
Part 1. Experimental verifications. International Journal of Mineral Processing, v. 40, pp.
171–186.

MISHRA, B.K., RAJAMANI, R.K., 1994. Simulation of charge motion in ball mills: Part
2. Numerical simulations. International Journal of Mineral Processing, v. 40, pp. 187–197.

MISHRA, B.K., RAJAMANI, R.K., 1992. The discrete element method for the
simulation of ball mills. Applied Mathematical Modelling, v.16, pp. 598– 604.

MISHRA, B. K. Ball Charge Dynamics in a Planetary Mill, Kona Powder and Particle
Journal, 1995.

MISRA, A., CHEUNG, J., 1999. Particle motion and energy distribution in tumbling
mills. Powder Technology, v. 105, pp. 222– 227.

102

NEVES, C.E.V., 2009. Comportamento de Materiais Granulares Usando o Método dos
Elementos Discretos. Dissertação de Mestrado em Geotecnia. Universidade de Brasília,
Brasília, DF, Brasil.

OLIVEIRA, R. F., 2012. Uma Revisão dos Princípios de Funcionamento e Métodos de
Dimensionamento de Moinhos de Bolas. Monografia de Especialização em Engenharia de
Recursos Minerais; Universidade Federal de Minas Gerais, MG, Brasil.

RAJAMANI, R.K., MISHRA, B.K., VENUGOPAL, R., DATTA, A., 2000b. Discrete
element analysis of tumbling mills. Powder Technology v. 109, n. 1– 3, 105– 112.

REID K.J., 1965 A solution to the batch grinding equation. Chemical Engineering
Science, v.20, n. 11 953-963.

SANTOS, E.G. Análise da Forma da Partícula na Aplicação do Método dos Elementos
Discretos (DEM). 2013. Dissertação de Mestrado em Engenharia Mecânica, Universidade
Federal do Pará. Belém, Brasil.

SILVA, C. T., 2008. Modelo Para Análise de Tensões Gravitacionais a Partir de
Características Geomecânicas dos Maciços Rochosos. Recife, 2008. Dissertação de
Mestrado em Engenharia Mineral, Universidade Federal de Pernambuco, PE, Brasil.

VAN NIEROP, M.A., GLOVER, G., HINDE, A.L., MOYS, M.H., 2001. A discrete
element method investigation of the charge motion and power draw of an experimental
two-dimensional mill. International Journal Mineral Processing, v. 59, pp 131– 148.

VENUGOPAL, R., RAJAMANI, R.K., 2001. 3D simulation of charge motion in tumbling
mills by the discrete element method. Powder Technology, v. 115, pp 157– 166.

VERLAG MODERNE INDUSTRIE. Manual Technical Ceramics. Munich, 2011.
Disponível em http://www.ceramtec.com/files/noindex/ca_manual_technical_ceramics.pdf
Acesso em: 07 maio 2015.

103

WALTON, O.R., 1994. Numerical simulation of inelastic frictional particle– particle
interaction. In: Roco, M.C. (Ed.), Particulate Two-Phase Flow, pp. 884– 911. Chap. 25.

WHITEN, W.J., 1984, Models and control techniques for crushing plants. Control 84,
Ed. Herbst, Society of Minerals Engineering, pp. 217-224.

WILLS, B. A. E NAPIER-MUNN, T. Mineral Processing Technology - An Introduction
to the Practical Aspects of Ore Treatment and Mineral Recovery. Burlington: Elsevier,
2006.

104

ANEXOS

105

8

Anexo 1: Tutorial do software

Criação da geometria do moinho
Para que o moinho tivesse as mesmas dimensões do original, atribuímos os mesmos
valores de seus respectivos raios interno e externo, os quais eram R int=11,75cm e
Rext=13,50cm. Definiu-se também o volume do moinho que é composto por corpos
moedores e minério e um apenas com corpos moedores, conforme a Figura 51.
Figura 51 - (a) Geometria do moinho para minério e corpos moedores, (b) Geometria do moinho para corpos
moedores
(a)

(b)

Fonte - Autoria Própria.

Dados do problema
A entrada dos dados do problema, Figura 52, permite-se definir parâmetros como:
a dimensão do problema, o número de graus de liberdade de uma partícula, o tempo total da
simulação e o passo de tempo (time step).
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Figura 52 - Dados do problema

Fonte - Tutorial 1 Mill 2D – CIMNE/DEMpack

Utilizou-se o ambiente de trabalho em 2D com as partículas tendo 3 (três) graus de
liberdade, o tempo total da simulação foi definido de acordo o tipo de simulação, 30s para
as simulações só com os corpos moedores e 600s para a simulação com os corpos moedores
e o minério, equivalente a 10 (dez) minutos, tempo este equivalente ao experimento de
moagem realizado no laboratório.

Geração das Camadas
Para a simulação foram criadas 4 (quatro) diferentes tipos de camadas, Figura 53:
 Material Granular: contendo o minério e os corpos moedores;
 Moinho: contendo a superfície/volume da jarra/moinho;
 Outer Crown: contendo a parte exterior do moinho e;
 Ponto Central: contendo o ponto central, definindo o eixo central do moinho.

Figura 53 - Camadas

Fonte - Tutorial 1 Mill 2D – CIMNE/DEMpack
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Tipos de elementos
Nesta seção foram atribuídos os tipos de elementos: Método dos Elementos Finitos
(MEF) e Método dos Elementos Discretos – MED, Figura 54 para suas respectivas malhas.
Para Elementos Finitos foi atribuída a uma malha triangular que foi aplicado no
moinho, já para Elementos Discretos a malha foi atribuída aos corpos moedores e o material
granular (minério/calcário).

Figura 54 - Tipos de elementos: Elementos Finitos e Elementos Discretos

Fonte - Tutorial 1 Mill 2D – CIMNE/DEMpack

Curvas de carregamento
Pode-se definir 3 (três) tipos de curvas auxiliares de carregamento: linear, senoidal
e por ponto da curva em que adicionamos pares de pontos como um valor num determinado
tempo. Neste trabalho utilizou-se a curva linear com valor constante, Figura 55.

Figura 55 - Definição da curva de carregamento

Fonte - Tutorial 1 Mill 2D – CIMNE/DEMpack
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Propriedade das malhas
Foram atribuídos os parâmetros que definem para os tipos de elementos (finitos e
discretos), as propriedades das malhas que já foram selecionados para suas respectivas
geometrias. Para o caso da malha em que foi atribuída para o moinho como FEM, só temos
que selecionar a camada em que se encontra, logo pode-se verificar de acordo com a Figura
56.
Figura 56 - Propriedade da malha - MEF

Fonte - Tutorial 1 Mill 2D – CIMNE/DEMpack.

Já para o caso do DEM em que foi atribuída a geometria do Material Granular,
temos como principal parâmetro que foi diagnosticado a não penetração deste material no
moinho o qual é a camada a ser definida conforme a Figura 57.

Figura 57 - Propriedade da malha - MED

Fonte - Tutorial 1 Mill 2D – CIMNE/DEMpack
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Modelos de materiais
Nesta seção definiu-se e atribuiu-se as propriedades do material para cada parte
do modelo definido como MED e MEF. Para o MED utilizou-se o Modelo Linear de KevinVoigt e modelo Não Linear de Hertz-Mindlin, estes modelos utilizam diferentes
formulações para atribuir às propriedades do material, que no nosso caso são os corpos
moedores e o minério que é o calcário, logo foram definidos parâmetros como: a densidade
do material, o módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson, o atrito de Coulomb e o de
amortecimento normal, Figura 58.
Figura 58 - Definição dos parâmetros do calcário - MED

Fonte - Tutorial 1 Mill 2D – CIMNE/DEMpack

Já para o FEM utilizou-se o Modelo Elástico Plástico, mesmo sabendo que o moinho
que se usou não possui essa característica, pois o seu material é composto por cerâmica de
alumina, porém como esse é o único modelo disponível para o material e que também por
sua vez alguns parâmetros foram definidos: o módulo de elasticidade, o coeficiente de
Poisson, a densidade, a resistência a tração e o encruamento, Figura 59.
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Figura 59 - Definição dos parâmetros do material - MEF

Fonte - Tutorial 1 Mill 2D – CIMNE/DEMpack

Os valores das propriedades físicas dos materiais que compõe o calcário, moinho e
corpos moedores que são compostos por materiais de cerâmica de alumina, são mostrados
na Tabela 03.
Tabela 3 - Valores definidos dos parâmetros dos materiais
Parâmetros

Moinho

Corpos Moedores

Calcário

Módulo de Elasticidade

380 GPa

380 GPa

0,15MPa

Coeficiente de Poisson

0,22

0,22

0,12

Densidade

3900 kg/m³

3900 kg/m³

2660 kg/m³

Atrito de Coulomb

-

0,51

0,239

Fator de Amortecimento
Normal

-

0,900

0,900

Resistência a tração

500 MPa

-

-

Encruamento

0,1

-

-

Fonte - Adaptado de Silva, 2008 e disponível em:
http://www.ceramtec.com/files/noindex/ca_manual_technical_ceramics.pdf

Cinemática
Neste item foram definidas as condições da cinemática para o modelo, que no nosso
caso foram propostas as condições apenas para o moinho, devido o material granular
(minério e corpos moedores), puderem deslocassem em qualquer direção.
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a) Restrições: foi escolhido primeiramente o tipo de entidade em que fossem aplicadas
as condições da cinemática escolhendo a do tipo MEF. Logo em seguida foram
definidas as condições fazendo restrições aos planos x e y, conforme a Figura 60.
Figura 60 - Definição da cinemática - Restrições

Fonte - Tutorial 1 Mill 2D – CIMNE/DEMpack

b) Movimentos: foi definida aqui uma velocidade prescrita que foi aplicada na curva
Mill Rotation, que por sua vez não teria movimento linear, mais sim angular
definido pela velocidade crítica do moinho, Figura 61.
Figura 61 - Definição da cinemática - Movimentos

Fonte - Tutorial 1 Mill 2D – CIMNE/DEMpack
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c) Master-Slave: Aqui foi estabelecida uma relação entre o ponto mestre ou nó mestre
com várias entidades dependentes (entidades da geometria agrupadas em camadas
ou nós), ou seja, todos os nós dependentes são dominados pelo nó mestre. Podemos
dizer que existe uma dependência de translação e rotação entre o nó “escravo” e o nó
mestre que definem uma relação de cinemática do corpo rígido. No nosso caso essa
relação se dá pelo ponto central do moinho o qual chamamos de master e a carcaça
que será considerado o nó “escravo”, conforme a Figura 62.
Figura 62 - Definição da cinemática: Master-Slave

Fonte - Tutorial 1 Mill 2D – CIMNE/DEMpack

Contatos
Nessa seção, foram definidas as condições de contato entre todas as partes do
modelo. Onde a partir do master mesh que foi definida como moinho e o slave mesh que
foi definido como material granular chegou-se ao contato denominado: moinho- material
granular.
A partir deste contato pode-se definir seus parâmetros, Figuras: 63 e 64.
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Figura 63 - Definição dos contatos

Fonte - Tutorial 1 Mill 2D – CIMNE/DEMpack

Figura 64 - Definição dos parâmetros de contatos

Fonte - Tutorial 1 Mill 2D – CIMNE/DEMpack

Carregamento
Para esta seção podia-se ter atribuído diferentes tipos de cargas, fossem elas para a
força gravitacional ou para forças nodais. Para este trabalho foi aplicada apenas a força
gravitacional que tem seu valor definido em 9,81m/s² na direção y igual a -1 Figura 65.
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Figura 65 - Definição das cargas

Fonte - Tutorial 1 Mill 2D – CIMNE/DEMpack

Amortecimento
Nessa seção foi definido o tipo de dissipação de energia que iria atuar no sistema
modelado através da definição do amortecimento. O modelo de amortecimento utilizado no
trabalho foi o Não-Viscoso, ver Figura 66, onde a energia dissipada no sistema de partículas
é proporcional às forças noidais. Também foram definidas as constantes de amortecimento
translacional e rotacional dos graus de liberdade α e β.
Figura 66 - Definição do tipo de amortecimento

Fonte - Tutorial 1 Mill 2D – CIMNE/DEMpack

Geração de malhas
Neste tópico foram definidos alguns parâmetros sobre as malhas do material
granular (minério e corpos moedores), parâmetros como: o máximo de interações, o fator de
raio mínimo, o fator de raio máximo entre outros. Além de gerarmos as malhas do moinho
e do material granular, Fig.: 67 e 68.
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Figura 67 - Definição dos parâmetros da malha

Fonte - Tutorial 1 Mill 2D – CIMNE/DEMpack

Figura 68 - Malhas geradas

Fonte - Autoria Própria
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Pós-processamento
Resultados Nodais: salva as grandezas físicas de cada nó medida no sistema como:
deslocamento angular, velocidades de translação e rotação aceleração, força, tensão entre
outros.
Resultados MEF: salva as grandezas físicas dos elementos FEM, baseado nos pontos
de Gauss, como as tensões de Von Mises.
Resultados MED: salva as grandezas físicas dos elementos DEM, como: desgaste, raios,
densidade, contatos entre outros.

Figura 69 - (a) Resultados nodais, (b) Resultados MEF, (c) Resultados MED
(a)

(b)

(c)

Fonte - Tutorial 1 Mill 2D – CIMNE/DEMpack

Histórico de resultados
MEF: cria gráficos das grandezas físicas dos elementos FEM, com base nos pontos de saída
de Gauss, como a energia, por exemplo, Figura 70.
MED: cria gráficos das grandezas físicas dos elementos DEM, como: coesão, contatos,
tensões e energia, Figura 71.
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Figura 70 - Resultados MEF

Fonte - Tutorial 1 Mill 2D – CIMNE/DEMpack

Figura 71 - Resultados MED

Fonte - Tutorial 1 Mill 2D – CIMNE/DEMpack
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APÊNDICE
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9

Apêndice 1: Resultados das simulações

a) Para dois corpos moedores
São mostrados nas Figuras de 72 a 75, o comportamento do movimento dos corpos
moedores para os tempos t = 2s a 20s, para as velocidades de processo (N = 60% da NC, N=
65% da NC, N = 70% da NC, N = 75% da NC), e para os coeficientes de atrito de Coulomb
µ=0,1 e µ=0,51para os modelos de contato empregado nas análises: Kelvin-Voigt (modelo
linear) e Hertz-Mindlin (modelo não-linear).
Figura 72 - Deslocamento para (60%) da velocidade crítica e dois corpos moedores (sem escala).

Tempo
µ=0,1

Modelo Linear

Modelo Não Linear

(Kelvin-Voigt)

(Hertz-Mindlin)
µ=0,51

2s

8s

15 s

20 s

Fonte - Autoria Própria.

µ=0,1

µ=0,51
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Figura 73 - Deslocamento para (65%) da velocidade crítica para dois corpos moedores (sem escala).

Tempo
µ=0,1

Modelo Linear

Modelo Não Linear

(Kelvin-Voigt)

(Hertz-Mindlin)
µ=0,51

2s

8s

15 s

20 s

Fonte - Autoria Própria

µ=0,1

µ=0,51
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Figura 74 - Deslocamento para (70%) da velocidade crítica para dois corpos moedores (sem escala).
Modelo Linear

Modelo Não Linear

(Kelvin-Voigt)

(Hertz-Mindlin)

Tempo
µ=0,1

µ=0,51

2s

8s

15 s

20 s

Fonte - Autoria Própria.

µ=0,1

µ=0,51
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Figura 75 - Deslocamento para (75%) da velocidade crítica para dois corpos moedores (sem escala).

Tempo
µ=0,1

Modelo Linear

Modelo Não Linear

(Kelvin-Voigt)

(Hertz-Mindlin)
µ=0,51

2s

8s

15 s

20 s

Fonte - Autoria Própria.

µ=0,1

µ=0,51
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b) Para três corpos moedores
São mostrados nas Figuras de 76 a 79, o comportamento do movimento dos corpos
moedores para os tempos t = 2s a 20s, para as velocidades críticas (NC = 60%, NC = 65%, NC
= 70%, NC = 75%), e para os coeficientes de atrito de Coulomb (µ=0,1 e µ=0,51) para os
modelos de contato empregado nas análises, Kelvin-Voigt (modelo linear) e Hertz-Mindlin
(modelo não-linear).

Figura 76 - Deslocamento para (60%) da velocidade crítica para três corpos moedores (sem escala)

Tempo
µ=0,1

Modelo Linear

Modelo Não Linear

(Kelvin-Voigt)

(Hertz-Mindlin)
µ=0,51
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Fonte - Autoria Própria

µ=0,1

µ=0,51
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Figura 77 - Deslocamento para (65%) da velocidade crítica para três corpos moedores
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Fonte - Autoria Própria

µ=0,1

µ=0,51
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Figura 78 - Deslocamento para (70%) da velocidade crítica para três corpos moedores (sem escala).
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µ=0,1

Modelo Linear

Modelo Não Linear
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(Hertz-Mindlin)
µ=0,51
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Fonte - Autoria Própria

µ=0,1

µ=0,51
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Figura 79 - Deslocamento para (75%) da velocidade crítica para três corpos moedores (sem escala).
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µ=0,1

Modelo Linear
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Fonte - Autoria Própria.

µ=0,1

µ=0,51
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c) Para dezoito corpos moedores
São mostrados nas Figuras de 80 a 83, o comportamento do movimento dos corpos
moedores para os tempos t = 2s a 20s, para as velocidades de rotação (N= 60% da NC , N =
65% NC, N = 70% NC, N = 75% NC), e para os coeficientes de atrito de Coulomb µ=0,1 e
µ=0,51 para os modelos de contato Kelvin-Voigt (modelo linear) e Hertz-Mindlin (modelo
não-linear).
Figura 80 - Deslocamento para (60%) da velocidade crítica e dezoito corpos moedores (sem escala).
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Fonte - Autoria Própria
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Figura 81 - Deslocamento para (65%) da velocidade crítica para três corpos moedores
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Fonte - Autoria Própria
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Figura 82 - Deslocamento para (70%) da velocidade crítica para três corpos moedores
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Fonte - Autoria Própria
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Figura 83 - Deslocamento para (75%) da velocidade crítica para três corpos moedores
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Fonte - Autoria Própria
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