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RESUMO
Os moinhos de esferas têm sido utilizados na fabricação de tintas há bastante
tempo. Recentemente com a globalização e a alta competividade vem se exigindo
cada vez mais das matérias primas e dos processos, assim pesquisa em moagem
fina tem atingido cada vez mais níveis de importância na busca constante de se
obter partículas mais finas e características mais nobres. A eficiência ecológica nos
processos de manufatura também tem atingido destaque, pois apesar de
imprescindível consome altos níveis de energia. A eficiência ecológica em processos
de moagens pode ser melhorada, através do aumento do conhecimento do processo
de moagem. A compreensão da dinâmica do processo, e o modo como a
transferência de energia ocorrem no interior do moinho, permitem o desenvolvimento
de melhorias. O objetivo das pesquisas com DEM é compreender o padrão de fluxo,
potência de bombeamento, número e intensidade das colisões, bem como o grau de
desgaste das superfícies. A melhoria através de métodos computacionais e
modelagem é um importante paradigma com ampla faixa de aplicações. Para as
aplicações na engenharia e indústria, buscamos melhorias, formas de reduzir o
custo e consumo de energia, maximizar o lucro, ou seja, o desempenho e eficiência.
Os recursos são limitados e os fatores de influência complexos, onde nem sempre é
possível encontrar a solução ótima. Na indústria, geralmente se utilizam as soluções
disponíveis na escala de tempo permissível. O Método de elementos discreto - DEM
se refere a um esquema numérico que permite rotações finitas e deslocamentos de
corpos discretos com interação com suas vizinhanças locais através das leis de
contato, onde a perda de contato e formação de novos contatos entre corpos
assumem um ciclo de cálculos de integrações numéricas. O EDEM a ferramenta
computacional adotado para modelar e simular cenários dos moinhos agitadores de
esferas. O moinho agitador de esferas Netzsch –“Lab Star” foi empregado para gerar
as informações práticas de redução de tamanhos de partículas em um processo de
moagem experimental. Os resultados das simulações indicam que o aumento na
transferência de energia é diretamente proporcional ao aumento da velocidade do
eixo o que é observado em ambiente experimental através redução do tamanho de
partículas do produto moído. A segregação dos tipos de colisões e a respectivas
energias transferidas revelam que parte da energia também é transferida para as
partes internas do equipamento, bem como é possível examinar as parcelas
referentes às colisões normais e tangenciais do processo, além do mapeamento de
zonas de maior intensidade de movimentação de esferas.
Palavras chaves: Modelagem; Moinho de esferas; moagem; DEM; simulação.

ABSTRACT
Energy transfer study in bead mill through discrete element method
The beads mil has been used on coatings manufacturing for a long time.
Recently the globalization and the high competitively, are requesting much more from
the raw materials. The grinding research has been increased the importance in order
to reach finer particles, and nobler characteristics. The ecological efficiency on the
manufacture process, has achieved high light, due the high level of energy consume.
The ecological efficiency can be improved with the better knowledge of grinding
process. An understanding of the process dynamics, and how the energy transfer
occurring inside the mill allow the development of improvements. The aim of the
research with DEM is understand the flow pattern, pumping power, number and
intensity of collisions as well, surface wear levels. The improvement through
computational methods and modeling is an important paradigm with wide range of
applications. In engineering applications and industry, seek improvements ways to
reduce the cost and power consumption to maximize profit, namely the performance
and efficiency. Resources are limited and complex factors influence where is not
always possible to find the optimal solution. In industry generally use the solutions
available on the possible time scale and not necessarily the optimal. The method of
discrete elements – DEM refers to a numerical scheme that allows finite rotations and
displacements of discrete bodies with interaction with their local neighborhoods
through the contact laws, where the loss of contact and formation of new contacts
between bodies assume a cycle of calculations of numerical integrations. EDEM was
the computational tool used to model and simulate the scenery of the agitator beads
mil. The beads agitator mill Netzsch – “Lab Star” was used to generate the particle
size reduction of practical information in a real grinding process. The simulation
results indicate that the increase in the energy transferred is directly proportional to
the shaft speed increase is observed in the real environment by reducing the particle
size of the ground product. The segregation of the types of collisions and the
respective transferred energies show that part of the energy is also transferred to the
internal parts of the equipment, as well, it is possible check the energy related to
normal and tangential collisions of the process, besides the higher intensity zones
mapping the beads movement.

Keywords: Modelling; beads mill; grinding; DEM; simulation.
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1 INTRODUÇÃO
Os processos de moagem são operações bastante antigas, porém a recente
necessidade de obtenção de partículas cada vez mais fina tem aumentado a importância
desta unidade de processo, (Toraman e Katircioglu, 2010). Os moinhos de esferas são
utilizados industrialmente para vários tipos de produtos, como tintas, alimentos, defensivos
agrícolas, especialidades químicas, entre outras. O moinho de esferas consiste basicamente
de um eixo contendo elementos agitadores, câmara de moagem e meio de moagem. Uma
representação do moinho é apresentada na Figura 1. A moagem ocorre entre as esferas, as
quais são ativadas pelos agitadores. O meio de moagem é arrastado pelo fluxo de produto
que atravessa a câmara do moinho sendo retido pela peneira de separação de esferas
enquanto o produto sai da câmara de moagem.

Figura 1 – Moinho de esfera

Fonte: Ensaios Simulados EDEM – Autor
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Os moinhos são manufaturados em vários tamanhos onde os diversos fabricantes do
mercado possuem suas respectivas particularidades construtivas, as quais não são foco de
discussão neste trabalho. Na Figura 2 é ilustrado o moinho de laboratório “LabStar” Netzsch e na Figura 3 o moinho industrial ISAMILL disponível com câmaras de moagem até
50.000 l.

Figura 2 – Moinho de laboratório – “LabStar” Netzsch

Fonte: Catálogo Netzsch 2014

Figura 3 – Moinho de esferas Industrial – ISAMILL

Fonte: Catálogo ISAMILL 2014
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Assim como os moinhos, as esferas também são fabricadas em vários tamanhos e
materiais, e exercem grande influência no processo de moagem. Os moinhos de esferas são
utilizados em muitas aplicações industriais, algumas vezes para efetuar uma redução real do
tamanho de partículas dos produtos, enquanto em outras, apenas para promover a
separação das partículas que já possuem um tamanho de partícula adequado à aplicação,
porém encontram-se ligadas por forças físicas e necessitam de processos de dispersão. No
presente trabalho será abordado o efeito da velocidade do eixo do moinho e serão
discutidas as contribuições relativas à transferência de energia. Tanto as configurações
construtivas, quanto as variáveis de produto e processo que interferem na obtenção da
redução do tamanho de partícula. Entender a característica e a dinâmica do processo de
moagem, bem como as fontes de maior transferência de energia, é relevante para a redução
do consumo energético, a preservação de estruturas cristalinas das matérias primas na
busca de processos com melhor eficiência ecológica e aproveitamento das matérias primas,
recursos tão escassos na atualidade.
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2 OBJETIVOS


O objetivo do trabalho é estudar através de método de elementos discretos, a
transferência de energia obtida através das colisões ocorridas no interior da
câmara de moagem, quando submetida a diferentes rotações do eixo do
moinho.



Compreender a dinâmica de movimentação das esferas no interior do
moinho.



Comparar os resultados obtidos no ambiente simulado DEM, com os
resultados experimentais discutindo a viabilidade da aplicação de modelos de
simulação.



Avaliar os tipos de colisões e a transferência de energia.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1. O processo de moagem
A fragmentação das partículas nos processos de moagem pode ser obtida por
abrasão, clivagem ou fratura. A abrasão origina-se da aplicação de forças locais de baixa
intensidade resultando apenas em um desgaste do material. A clivagem é decorrente da
aplicação de uma força, relativamente intensa, capaz de produzir fragmentação orientada
em planos cristalinos gerando partículas de tamanhos menores oriundos da partícula inicial.
A fratura é o resultado de uma força intensa levando a uma partição irregular da partícula
gerando partícula de diferentes tamanhos, propiciando uma distribuição de partículas de
grande amplitude. (Varinot, 2007). Uma representação dos mecanismos de fragmentação é
demonstrada na Figura 4.
Figura 4 – Mecanismos de fragmentação das partículas

Fonte: (Varinot 2007)
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São destacados os parâmetros operacionais, modo de operação, formulação e
geometria do moinho, como os principais fatores que influenciam no processo de moagem,
conforme ilustrado na Figura 5:
Figura 5 – Principais parâmetros de influência em processos de Moagem

Fonte: (Kwade e Schwedes, 2007)

O modo de operação é a forma pela qual o produto é inserido e transpõe o moinho,
um único passe ou múltiplos passes através do moinho de um tanque a outro, recirculação
em um mesmo tanque, etc. Entende-se como parâmetros operacionais as predefinições do
processo quanto ao tamanho, o tipo de material das esferas e ao volume ocupado pelo meio
de moagem no moinho, velocidade do eixo, vazão do processo e tempo de moagem. Ao
tamanho das esferas se relaciona a taxa de ocupação por volume, a capacidade das esferas
capturarem as partículas de produto durante as colisões entre as esferas e a capacidade do
produto atravessar o moinho fluindo através dos espaços entre esferas. Ao material das
esferas se atribui principalmente a densidade e a sua relação à intensidade da energia
transferida por colisão, bem como a fragilidade do material ao desgaste. Quanto ao
percentual de enchimento do moinho, se discute a porção do volume ocupada pelas esferas
no interior da câmara do moinho, resultando maior ou menor espaçamento entre elas,
devido à quantidade. A aplicação de velocidade no eixo do moinho impulsiona a

24

movimentação das esferas através do conjunto eixo e agitadores, que agem como
promotores de colisões. A vazão de processo é a velocidade que o produto atravessa a área
da câmara de moagem e o tempo de processo é a duração ao qual foi dedicado o processo
de moagem desde o início até o término da operação. A geometria do moinho refere-se à
configuração de projeto do moinho, como tipo do moinho, orientação horizontal ou vertical,
tamanho, sistema de separação de esferas etc. A formulação se imputa às características
do produto a ser moído como: concentração de partículas, dureza das matérias primas,
aditivos, viscosidade e densidade, entre outras características relativas ao fluido. Existem
duas formas de se abordar as contribuições de cisalhamento nos processos de moagem, o
primeiro levando-se em conta os parâmetros relativos ao moinho e o segundo as variáveis
relativas ao produto, conforme apresentado na Figura 6.

Figura 6 – Principais contribuições de cisalhamento no processo de moagem

Fonte: (Kwade e Schwedes, 2007).
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Tomando-se como base os parâmetros relativos ao equipamento de moagem: o tipo
de cisalhamento, o número de eventos de cisalhamento que ocorrem por evento de
cisalhamento, a frequência em que as partículas são cisalhadas e a energia fornecida pelo
moinho a cada evento de cisalhamento. O comportamento de moagem de um moinho é
determinado pelo tipo de cisalhamento, incluindo o número de partículas cisalhadas por
evento, o número de eventos promovidos por unidade de tempo, o qual é chamado de
frequência de eventos de cisalhamento (SFM), e a energia fornecida pelo moinho a cada
evento de cisalhamento (SE). A Figura 7 elucida a distribuição qualitativa de frequências de
energia em eventos de cisalhamento de um processo de moagem, (Kwade e Schwedes,
2007).

Figura 7 – Distribuição qualitativa de frequências de energia em eventos de cisalhamento
por intervalo de tempo

Fonte: (Kwade e Schwedes, 2007).

O número total de eventos de cisalhamento SNtot é o produto da frequência de
eventos de cisalhamento e o tempo médio de moagem tgrind para a obtenção da qualidade
do produto. O número total de eventos de cisalhamento SNtot está relacionado com a
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energia de cisalhamento e o comportamento de quebra do produto. A energia de
cisalhamento SE é definida como a energia transferida a uma ou mais partículas do produto
em um evento de cisalhamento. A energia de cisalhamento SE, não é constante em todos
os eventos de cisalhamento, deste modo para uma descrição do processo a distribuição de
frequência de energia deve ser conhecida. A distribuição de frequência descreve a
frequência relativa, a quantidade de energia de cisalhamento e a frequência que ocorre por
intervalo de tempo, traçando um perfil do processo. Sob a ótica do produto, se considera a
forma como as partículas são alimentadas e seus fragmentos são cisalhados, a frequência
com que as partículas são alimentadas e a intensidade de cisalhamento necessária para a
moagem. Quanto maior o número de eventos de cisalhamento por partícula ou fragmento
alimentado, a fineza do produto aumenta, por outro lado a intensidade da colisão determina
a efetividade da energia específica transferida por colisão. Quanto mais difícil o processo de
moagem do produto, devido a sua característica intrínseca, maior a energia necessária para
proporcionar a redução do tamanho de partícula. Os processos nos quais se necessita
apenas a dispersão para o estabelecimento dos parâmetros de qualidade, a energia
específica requerida para o processo é inferior à dos processos que requerem moagem real
com redução de tamanhos de partícula (Kwade e Schwedes, 2007; Mende, 2006). Quando a
energia aplicada ao processo SI é igual à energia ótima SIopt, a energia aplicada é exata a
energia necessária para promover a moagem ou a dispersão. No caso de processos onde
ocorre a moagem real, quando a energia aplicada é superior à ótima além da perda de
energia, a energia excessiva ocasionar danos indesejáveis nas estruturas das matérias
primas. O princípio de efeito da intensidade da energia de cisalhamento é apresentado na
Figura 8, onde a qualidade do produto é determinada pela superfície específica em função
da intensidade de energia de cisalhamento aplicada em relação à intensidade de energia
ótima aplicada.
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Figura 8 – Superfície específica e grau de desintegração em função da intensidade relativa
de cisalhamento

Fonte: (Kwade e Schwedes, 2007).

A intensidade de energia de cisalhamento é ótima e a energia de utilização é máxima
quando a energia aplicada é somente suficiente para quebrar a partícula ou desaglomerar a
partícula conforme a necessidade do processo. Além dos fatores relativos à transferência de
energia, existem outros fatores relativos ao produto que interferem no progresso do
processo de moagem. A Figura 9 apresenta os principais fatores limitantes à evolução de
quebra de processos de moagem (Muller, 1999).
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Figura 9 – Fatores limitantes da evolução de processos de moagem

Fonte: (Muller, 1999).

O teor de sólidos, quando baixo, pode contribuir para aumentar a probabilidade de
ocorrências do maior número de colisões entre esferas sem a presença de partículas de
produto, desperdiçando a energia transferida na colisão. Em contra partida, um teor
excessivo de sólidos pode reduzir a mobilidade das partículas que atravessam o moinho,
bem como das esferas, reduzindo assim o número de colisões. A falta de estabilidade do
sistema pode levar a reaglomeração das partículas, o que pode impedir o bom desempenho
da moagem, pois, enquanto o moinho se ocupar em promover a redução das partículas, a
reaglomeração consequente da falta de estabilidade reverte em agrupamentos as partículas
que haviam sido previamente moídas. A estabilização pode ser obtida por aditivos de
estabilização estérica ou eletro-estérica. O aumento da viscosidade do produto pode levar a
geração de uma reologia indesejável ao processo devido à dificuldade de mobilidade das
esferas e se as condições do processo não forem ajustadas, podem resultar em uma
redução de colisões produtivas no interior da câmara de moagem. Por outro lado, sistemas
excessivamente fluidos (baixa viscosidade), também não são desejáveis devido ao
excessivo grau de liberdade. A redução do tamanho de partícula, geralmente proporciona
um aumento na viscosidade do produto e maior atração entre as partículas. Deste modo,
fica claro que o ajuste cuidadoso dos parâmetros pode contribuir para o aperfeiçoamento do
processo, bem como, se não observado, pode gerar limitações à evolução da moagem. A
energia total transferida ao produto pode ser determinada, conforme equação (1), onde SN tot
é a energia requerida pelo produto para a obtenção da qualidade. Se a distribuição e energia
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dos eventos de cisalhamento são conhecidas, como exemplificado na Figura 8, a energia
total transferida às partículas de produto Em,P podem ser estimadas somando a energia de
todos os eventos de cisalhamento (Colisões).

𝑆𝑁
∑𝑖 1 𝑡𝑜𝑡 𝑆𝐸𝑖

𝑚𝑝,𝑡𝑜𝑡

=

∑𝑛
𝑗 1 𝑆𝐸𝑗 ∆𝑆𝐹
𝑚𝑝,𝑡𝑜𝑡

𝑗

𝑆𝑁𝑡𝑜𝑡 .𝑆𝐸

. 𝑡𝑔𝑟𝑖𝑛𝑑 =

𝑚𝑝,𝑡𝑜𝑡

= 𝐸𝑚,𝑝 =

𝜈𝐸. 𝐸𝑚,𝑀

SEi

energia de um evento de cisalhamento i.

SNtot

número de evento de cisalhamento para obtenção da qualidade.

SEj

energia média de cisalhamento para o intervalo frequência j.

∆SFj

frequência dos eventos de cisalhamento no intervalo j (Figura 8).

tgrind

tempo de moagem (s).

Em,p

energia específica transferida às partículas do produto.

𝜈𝐸

perdas do processo.

Em,M

energia especifica total consumida pelo moinho.

(1)

Considerando Em,M como a energia específica que o moinho fornece ao processo
de moagem através do agitador e que somente parte desta energia específica é transferida
para as partículas na forma de energia específica efetiva Em,p, assume-se que existem
perdas de energias 𝜈𝐸 no processo, as quais são dissipadas na forma de calor devido ao
atrito do processo. A partir do pressuposto de que o processo seja inalterado, a energia
específica transferida ao produto pode ser determinada relacionando a energia específica
para a obtenção do parâmetro de qualidade para uma determinada massa de produto como
apresenta a equação (2) (Kwade e Schwedes, 2007).

𝐸𝑚𝑝 ∝ ν𝐸 . 𝐸𝑚,𝑀

(2)

A energia é introduzida pelo motor do moinho, através do agitador é parcialmente
transferida ao meio de moagem em forma de energia cinética, a restante é dissipada em
calor e atrito. Para o aumento da eficiência de um processo de moagem, é preciso conhecer
e minimizar as perdas de energia 𝜈𝐸 , aumentando o aproveitamento da energia introduzida
pelo moinho Em,M ao processo e a transferência da energia ao produto Em,p .
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As principais fontes de perdas de energia podem ser destacadas:


Ca: Energia para a movimentação da suspensão. Transferida em forma de calor
pelo atrito



Cb: Energia de atrito do meio de moagem com a parede da câmara de moagem
dissipada em calor devido ao atrito



Cc: Energia cinética para movimentar a suspensão entre os elementos de
moagem. Energia consumida pelo meio.



Cd: Energia entre contatos sem presença de partículas de produto a ser moído.
Energia perdida no meio de moagem.



Ce: Energia cinética de deformação do meio de moagem. Quando duas esferas
capturam mais de uma partícula e parte da energia cinética é utilizada para
deformar os elementos de moagem e não utilizada ao processo de moagem das
partículas (Kwade e Schwedes, 2007).

Na Figura 10 são apresentadas as principais fontes de perdas de energia do
processo de moagem.

Figura 10 – Principais fontes de perdas do processo de moagem

Fonte: (Kwade e Schwedes, 2007).
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Deste modo apresentamos a equação de perdas de energia (3) como:

ν𝐸 = (1 − 𝐶𝑎 ). (1 − 𝐶𝑏 ). (1 − 𝐶𝑐 ). (1 − 𝐶𝑑 ). (1 − 𝐶𝑒 )

(3)

Em condições de baixas e médias concentrações de sólidos e viscosidades, o mais
provável é que a cada colisão de duas esferas somente uma partícula seja cisalhada
intensamente. Sob esta condição, a média de número de eventos de cisalhamento para
cada partícula de produto SN pode ser determinada pelo número de colisões entre esferas,
Nc. A probabilidade de que uma partícula seja capturada e suficientemente cisalhada com a
colisão das esferas é chamada de Ps e o número de partículas dentro do moinho é
denominada Np, conforme equação (4).
Assim:

SN 𝛼

𝑁𝑐 .𝑃𝑠

(4)

𝑁𝑝

O número de colisões entre esferas é proporcional ao número de revoluções do eixo
do moinho, para um tempo de moagem t, para o número de elementos de moagem NGM,
em um moinho onde VGM é o volume da câmara de moagem, ϕGM é a taxa de enchimento
do meio de moagem, ε é o espaçamento relativo ao teor de enchimento do meio de moagem
na câmara de moagem e dGM é o diâmetro do meio de moagem, conforme equação (5)
(Kwade e Schwedes, 2007).

𝑁𝑐 𝛼 𝑛. 𝑡 𝑁𝐺𝑀 𝛼 𝑛. 𝑡 .

𝑉𝐺𝐶 .𝜙𝐺𝑀 . (1− 𝜖)
3
(𝜋⁄6 ).𝑑𝐺𝑀

(5)

A probabilidade de que a partícula seja capturada e suficientemente cisalhada
depende do tipo de processo de moagem. Esta probabilidade é proporcional à superfície do
elemento de moagem (esferas), seu volume ativo e a proporcionalidade do volume da
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partícula do produto (Kwade e Schwedes, 2007 apud Stadler e Bunge). A Figura 11 ilustra o
volume ativo de captura entre as esferas.
Figura 11 – Volume Ativo de Captura entre as esferas

Fonte: (Kwade e Schwedes, 2007).

Para a estimativa de energia de cisalhamento e intensidade do cisalhamento,
considera-se que a intensidade de cisalhamento pode ser obtida através dos mecanismos
de cisalhamento e moagem, para a ocorrência de colisões devido a diferenças de
velocidades em direção tangencial. A energia de cisalhamento é determinada pela energia
cinética para acelerar uma de duas esferas colidindo. Isto pode ser assumido considerando
que somente uma partícula é cisalhada a cada colisão e que a partícula a ser cisalhada não
dependa do tamanho da partícula a ser cisalhada; a velocidade tangencial do meio de
moagem seja proporcional à velocidade circunferencial do agitador; a movimentação da
suspensão entre a aproximação da colisão das esferas não cause redução da velocidade
média e consequente redução da energia cinética das duas esferas; e a elasticidade do
material seja inferior que das esferas. Deste modo, a energia de cisalhamento pode ser
descrita, conforme equação (6):

3
SE α SEGM α 𝑑𝐺𝑀
. 𝜌𝐺𝑀 . 𝑉𝑡2

(6)
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3
Onde SEGM é a energia de cisalhamento média, 𝑑𝐺𝑀
o diâmetro médio da esfera ,

𝜌𝐺𝑀 a densidade da esfera e V a velocidade periférica do eixo (m/s). Se a elasticidade do
material for aproximadamente o mesmo ou mais alta que as esferas de moagem, o módulo
de elasticidade do produto e das esferas deve ser considerado na equação, pois provocam
interferências na transferência de energia (Kwade e Schwedes, 2007).

3.2. Balanço Populacional
Sistemas particulados são relativamente comuns na natureza e na indústria. Estes
sistemas possuem dinâmicas complicadas e devido às complexas interações entre as
partículas individuais e as interações com as vizinhanças sejam gasosas ou líquidas.
Compreender os mecanismos das interações podem produzir resultados que podem ser
utilizados (Zhu, Zhou E Yu 2008). A fórmula geral de balanço populacional é descrito
conforme equação (7): (Scarlett, 2002 apud. Rodolph e Larsen):

jn (x) = - D.v n (x) - SD.u n (xi) + B - D
jt

(7)

Nesta equação as partículas são distribuídas em relação a um parâmetro intrínseco
xi que geralmente é assumido como tamanho de partículas. Estes são distribuídos por uma
quantidade n, de onde se considera o número de partículas. A população conta com quatro
mecanismos distintos. Dois termos divergentes e dois discretos. São assumidos dois termos
divergentes distintos devido a serem divididas em coordenada internas e externas. As
coordenadas externas expressam a mudança da população em particular volume, partículas
passando através de um volume com velocidade v. O segundo termo divergente representa
a mudança da população devido à propriedade da partícula xi, podendo ser considerada o
resumo de várias propriedades. Como por exemplo, se a propriedade for o tamanho, os
termos B e D representam a geração ou desaparição, respectivamente (Scarlett, 2002). Na
Figura 12 e 13 são demonstradas as velocidades periféricas individuais das esferas no
interior do moinho, lateral e frontal respectivamente.
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Figura 12 e 13 - Velocidades Periféricas das esferas no interior da câmara do
moinho, vista lateral e frontal respectivamente

Fonte: Ensaios Simulados - Autor

3.3. DEM – Método de Elementos Discretos
O método de elemento discreto é um esquema matemático que considera um
número finito de partículas discretas interagindo por meio de forças de contato e não
contato, onde cada partícula é considerada um sistema, o qual pode mover-se de modo
translacional ou rotacional e é descrito pelas equações de movimento de Newton. O DEM
pode trazer informações de trajetórias e forças instantâneas agindo de forma individual nas
partículas, o que é extremamente difícil de ser previsto experimentalmente. O DEM pode ser
acoplado com o fluido dinâmica computacional (CFD) para descrever o fluxo de partículas e
fluido (Zhu, Zhou E Yu 2008).
Neste trabalho será abordada somente a interação entre as partículas e fluxo de
partículas, ou seja, sem a interdependência com o fluido.
Um leito de partículas empacotado pode ser considerado como o mais simples
estado de partículas estáticas e estáveis em suas posições, mas já fornecem informações
suficientes para modelar e compreender sistemas de estruturas líquidas e sólidos amorfos.
O resultado tem sido diretamente quantificado relacionando as propriedades de
engenharia do produto relacionadas à conectividade das partículas. Formar um
empacotamento é um processo dinâmico que envolve várias forças e um método de
simulação ideal deve levar em conta todos os fatores dinâmicos, bem como geometria e
força, por conseguinte o DEM tem sido utilizado para estes estudos (Zhu, Zhou E Yu 2008).
Quando um impacto é aplicado a um corpo, a deformação irá se dispersar no mesmo
através de ondas de perturbação. A propagação destas ondas em um meio elástico é
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importante para elucidar os problemas de engenharia. A teoria desenvolvida para os meios
elásticos é adequada e satisfatória para estas análises. (Zhang e Wilkinson, 2008).
Uma partícula em um fluxo granular pode ter dois tipos de movimentação,
translacional e rotacional. Durante estes movimentos, ela interage com as partículas
vizinhas, paredes ou fluido ao redor onde um momento de energia é transferido. Estas
partículas não são somente afetadas pelas partículas vizinhas ou fluidas ao redor, mas
igualmente pela turbulência e da mesma forma pelas suas ondas de turbulência. No DEM
isto é resolvido estabelecendo um espaço de tempo menos crítico em valor onde a
turbulência não pode se propagar e afetar a vizinhança, (Zhu, Zhou e Yu 2008 apud Cundall
e Strack 1979 ).
Deste modo, todas as forças resultantes das partículas podem ser determinadas
através dos contatos vizinhos para o sistema de partículas. Fundamentada nestas
referencias a segunda lei de Newton de movimento individual de partículas pode ser
utilizada.
Assim as equações 8 e 9 de translação e rotação respectivamente, da partícula i com
massa mi e momento de inércia Ii podem ser escritas para a simulação DEM como:

mi d vi = SFcij + SFncik + Ffi + Fgi
j
k
dt
Ii dwi = S Mij
j
dt

(8)

(9)

Onde vi e wi são as velocidades transacional e rotacional para a partícula i, FCij e Mij
são as forças de contato e torque atuando na partícula i pela partícula j ou parede, Fncik são
as forças de não contato exercido na partícula i pela partícula k ou outras fontes, Ffi é a
interação entre partícula fluido na partícula i e Fgi é a força gravitacional. (ZHU, ZHOU e YU
2008 apud Cundall e Strack 1979). Na Figura 14, as forças de contato são ilustradas.
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Figura 14 – Forças de Contato

Fonte: (Zhu, Zhou e Yu 2008).

Em geral o contato de partículas não se sucede em um único ponto, mas em uma
área finita das partículas devido à deformação, as quais equivalem ao contato de dois
corpos rígidos permitindo sobrepor no DEM. A tração da distribuição do contato sobre a
área, conforme exposto na Figura 15, é decomposta em componente de contato plano (ou
tangencial) e uma normal ao plano.
Figura 15 - Decomposição da distribuição do contato

Fonte: (Zhu e Yu, 2003).
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É muito difícil descrever a distribuição da tração de contato sobre a área, a força total
e o torque agindo na partícula devido a muitos fatores físicos e geométricos. O DEM
geralmente adota modelos simplificados para determinar as forças e torques resultantes do
contato das partículas (Zhu, Zhou e Yu 2008). Os contatos são representados pelo modelo
mola-freio para o contato normal e o modelo de Coulomb para as forças de cisalhamento,
porém os contatos devem de ser lineares e elásticos. O mesmo tipo de separação discreta é
utilizado para corpos rígidos, onde não há deformação das partículas, como em outros
métodos de modelagem discreta. O contato é projetado em um contato não linear entre
duas esferas (Zhang e Wilkinson, 2008). O DEM é utilizado para analisar múltiplas
interações em corpos rígidos ou deformáveis, em condições dinâmicas ou pseudoplásticas,
com movimento absoluto ou relativo, regulamentados por ambientes complexos e baseado
em soluções numéricas para equações de movimento e princípios de relaxamento dinâmico.
As equações cinemáticas são estabelecidas para cada corpo discreto. As velocidades,
acelerações e posições dos corpos são atualizadas pelo cálculo do contato das forças entre
eles conforme mostra a Figura 16 (Zhang e Wilkinson, 2008).

Figura 16 – Decomposição das Forças dos Corpos em Contato

Fonte: (Zhang e Wilkinson, 2008).
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Para as equações de movimento, as posições dos blocos são definidas pelos vetores
R1 e R2; as massas m1 e m2; a velocidade linear V1 e V2; e velocidade angular w1 e w2. A
equação 10, de movimento para o elemento i a um tempo discreto n é:

Miani + CiVni + Pi (Xni) = fni

(10)

Onde x, v e a são os vetores de posição, velocidade e aceleração do elemento i no
tempo n; Mi e Ci são matrizes de massa e acúmulo, Pi e fni são resultantes das forças de
contato e forças aplicadas pelas vizinhanças e força do corpo respectivamente. Resolvendo
numericamente a equação no domínio do tempo, a aceleração, velocidade de deslocamento
e forças resultantes, a relação de tensão de cisalhamento no conjunto discreto é obtida pelo
método da média.
A média de tensão no volume V do elemento do volume é representada, conforme
equação 11:

(Xni)T = [ xni, y ni,z ni, ni]
(Vni) T = [ xni, y ni,z ni, ni]
(a ni) T = [ xni, y ni,z ni, ni]

sij = 1/V SNp=1 SMpp=1 Xci Fcj

(11)

Onde xci é o vetor de posição no ponto C de contato; Fcj é o vetor de força no ponto
de contato C; N é o número de partículas no elemento do volume representativo; Mp é o
número de pontos de contatos para a partícula p, assim a deformação infinita pode ser
descrita pelo algoritmo 12, da média do gradiente de deslocamento.

Ɛij = 1/2 (Fij + Fji)
Onde Fij e Fji são as forças de contato, aplicando na equação 13:

(12)
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Miani + CiVni + Pi (Xni) = fni

(13)

A atualizando na equação 14, de velocidade para um intervalo de tempo h:

Vn+1/2

=

(M/h - C/2)
(M/h+C/2)

vn-1/2 +

fn -

P

(14)

(M/h + C/2)

E a velocidade de deslocamento, conforme equação 15:

X x+1 = Xn + hV n+1/2

(15)

Como algoritmo é válido no tempo determinado, o qual deve ser pequeno para
manter a estabilidade de condições. O esquema numérico DEM deve ser corretamente
definido para representar as propriedades físicas dos objetos. Estas variáveis incluem
densidade, massa, tamanhos entre outras. Tradicionalmente estes contatos são
considerados elásticos, de modo que a teoria do contato dos corpos elásticos possa ser
utilizada para descrever os fenômenos físicos. Tanto o modelo de contato não linear de
Hertz-Mindlin quanto o visco elástico e perfeitamente plásticos são amplamente aceitos em
DEM. O modelo de contato não linear de Hertz-Mindlin assume que:
A) Os corpos são isotrópicos, ou seja, as mesmas características em todas as
direções;
B) Os corpos são elásticos;
C) Que as dimensões do contato são pequenas em relação aos raios de curvatura
dos corpos;
D) Que os sólidos perfeitamente lisos e que as pressões normais são as únicas que
crescem durante o contato.
O modelo suprime as forças de rolagem e torção entre duas esferas, apesar disto a
simplificação é adotada por satisfazer a precisão necessária para a maioria das aplicações
de engenharia, (Zhang e Wilkinson, 2008). Assume-se que para cada contato há um
deslocamento da Força Normal devido às propriedades elásticas do material. Assim
considerando normal N, r a aproximação relativa da esfera, conforme ilustrado na Figura 15,
e R0 a média dos raios de contato referente às duas esferas, tem-se a equação 16:
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N = 4 E0 r
3

3/2

(16)

R0

Onde R1 e R2 são os raios das esferas 1 e 2 e E0 é a média do módulo elástico dos
materiais das esferas dos dois contatos, conforme equação 17:

1 = 1 - V12 + 1 - V22
E0
E1
E2

(17)

Onde E1 e E2 são os Módulos de Young e V1 e V2 são a razão de Poisson das
esferas 1 e 2 respectivamente. A força tangencial e deslocamento são uma extensão
importante das leis de contato de Hertz, as quais abrangem forças adicionais em sistemas
de forças sobrepostas, onde são considerados, aumento, redução e oscilação da força
tangencial, conforme apresentado na Figura 17. A Figura 18 mostra o contato de esferas em
revolução, (Zhang e Wilkinson, 2008).

Figura 17 - Forças de contato em esferas idênticas

Fonte: (Zhang e Wilkinson, 2008).
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Para validar simulações, são realizadas comparações entre medidas experimentais e
simuladas, onde são realizadas para determinar diferentes aspectos incluindo macro
propriedades como as particularidades das microestruturas.

Figura 18 - Contato de esferas em revolução

Fonte: (Zhang e Wilkinson, 2008).

O software comercial aplicado ao DEM, o EDEM é uma ferramenta computacional
utilizada para modelar e simular cenários que contenham materiais particulados, fazendo
parte de uma classe de método numérico. (Silveira et al, 2010). No sistema é possível gerar
informações relativas aos materiais, partículas com formas geométricas distintas, e modelos
físicos, bem como definir distribuição de tamanhos de partículas. A geometria dos
equipamentos pode ser definida através de importação de arquivos (ex. CAD). Permite a
inclusão e retirada de partículas durante o processo, bem como a detecção de contato entre
os elementos (esferas e equipamento). (DEM Solution, 2014). Algumas propriedades dos
materiais devem ser definidas como dados de entrada do sistema, como coeficiente de
restituição, coeficiente de atrito estático e coeficiente de atrito de rolamento, bem como
algumas constantes físicas como razão de Poisson, módulo de cisalhamento, módulo de
Young, massa e densidade. Na Figura 19 é apresentada a tela de inserção de dados no
EDEM.
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Figura 19 - Características dos Materiais

Materiais Fonte: Tela – EDEM

As partículas podem ser criadas ou importadas e as condições de processo podem
ser definidas existem ferramentas de exportação de dados para análise de dados sobre o
contado entre partícula, entre partícula e equipamento quanto à quantidade e intensidade de
choques, (DEM Solution, 2014). Para a análise do processo de moagem as esferas de
moagem são consideradas as partículas do sistema.

3.4. Características dos Materiais
Para poder compreender os fenômenos que ocorrem dentro da câmara de moagem
é importante considerar as propriedades dos materiais envolvidos e suas interações. O
coeficiente de restituição é uma característica intrínseca do material, sendo a medida de
retorno da partícula após a colisão com uma superfície e depende das partes envolvidas.
(Silveira et al, 2010). Para a definição do coeficiente de restituição são consideradas as
colisões em superfícies perfeitamente rígidas e elásticas. O coeficiente de atrito estático ms
é a taxa máxima de força aplicada a força normal antes que o corpo comece o movimento e
o coeficiente de atrito de rolamento se relaciona com a força necessária para vencer a força
de atrito entre uma partícula e uma superfície iniciando um movimento. (Silveira et al, 2010)
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3.5. Calibração e Validação
Para a confiabilidade dos resultados das simulações é importante que os dados de
entrada da simulação sejam calibrados fisicamente através de experimentos e não somente
assumidos por outras informações. Alguns parâmetros como coeficiente de atrito estático,
coeficiente de restituição, geometria da partícula forças entre as partículas são investigados
para servirem de modelo para a estimativa das características e ambiente. Para conseguir
dados experimentais de fluidez experimentais e do ambiente, muitos ensaios de bancada
devem ser construídos para examinar os mecanismos de fluxo granular em vários sistemas
e confinamentos. A função destes ensaios é amparar a calibração dos parâmetros
numéricos requeridos para a simulação DEM usando numerosos experimentos para isolar
as propriedades chaves como coeficiente de atrito estático da partícula e coeficiente de
atrito de rolagem. Uma vez que estes parâmetros estejam determinados outras interações
podem ser investigadas e interações dinâmicas alternativas, bem como movimentos nas
imediações ou geometrias, análise das várias fases e outras condições ambientais de não
contato, (Wypych, 2009). Os estudos de DEM são focados em duas propriedades principais
que são ângulo de repouso, distribuição de tensão da pilha. O ângulo depende de varias
variáveis relacionadas às propriedades dos materiais como coeficiente de deslizamento,
densidade das partículas, além de tamanho e forma. A distribuição de tensão depende da
história de formação da pilha, e depende além de outros fatores da distribuição de tamanhos
de partículas, (Zhu, Zhou e Yu 2008). A coesão entre as partículas está associada a várias
forças de não contato com forças de Van der Waals e forças eletrostáticas associadas às
partículas finas decorrente de uma ponte de líquido entre as mesmas. Estas forças alteram
o empacotamento das partículas significativamente, bem como são intensificados pela
variação da densidade de empacotamento com o tamanho de partícula e líquido. A força de
empacotamento de coesão decresce com o aumento do tamanho das partículas, (Zhu, Zhou
e Yu 2008). Compactação induz a estados complexos de empacotamento de tensão. Em um
ambiente macroscópico durante o processo de compactação a integração das interações
discretas é afetada pelas propriedades do material, como dureza, rugosidade e energia
superficial. Para a obtenção de propriedades mecânicas ótimas da compactação são
importantes as melhores informações sobre a relação entre as forças características dos
materiais envolvidos e ambiente mecânico. DEM tem sido utilizado para estudar vários
fluxos de partículas, podendo ser utilizado para pesquisa aplicada, avaliando operação e
prática, bem como em pesquisa fundamental no estudo de sistemas simplificados para
compreensão ou caracterização de sistemas particulados, (Zhu, Zhou e Yu 2008). Com os
resultados destes ensaios de calibração no ambiente EDEM se propõe uma série de
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simulações ajustando o coeficiente de atrito estático e coeficiente atrito de rolagem para um
perfil similar ao obtido na prática. Para a verificação da interação com as paredes do
equipamento são realizadas uma série de simulações ajustando o coeficiente de atrito
estático e coeficiente de atrito de rolagem em ambiente EDEM objetivando um perfil similar
ao encontrado em ensaios experimentais. A similaridade de comportamento entre os dados
obtidos na simulação em confronto com os dados experimentais e validação no ambiente de
simulação validam os resultados (GRIMA; WYPYCH, 2009).

3.6. MINITAB
O tratamento das informações obtidas nos ensaios foi realizado utilizando o MINITAB
17, que é um software que fornece um ambiente completo para análise de dados. O
software trabalha simultaneamente com planilhas de dados, tabelas de análises estatísticas,
gráficos, textos, chamados de projeto, quando salvos em conjunto. (MINITAB, 2015). Para
saber se os dados estão em concordância aos dados amostrais se utiliza do teste de
Normalidade de Anderson-Darling, o qual serve para testar aderência para modelos
contínuos. Neste teste é realizada uma comparação das frequências amostrais com as
frequências teóricas esperadas pelo modelo probabilístico, o qual se julga válido para se
descrever os dados observados. Assume-se que uma dada amostra aleatória de tamanho n,
é observada pela variável aleatória X e o objetivo é testar a hipótese:

H0 : X tem distribuição f
H1 : X não tem distribuição f

Onde Valor - p < 0,05 os dados não são normais

A análise de correlação tem como objetivo verificar a interdependência entre dois
grupos de dados. O coeficiente de correlação de Pearson é calculado entre as variáveis
numéricas e o nível descritivo do teste de hipótese:
O coeficiente de correlação de Pearson r se apresenta entre -1 e 1 e é apresentado
conforme a equação 18:

𝑟=

𝛴 (𝑥−𝑥0 ). + (𝑦−𝑦0 )
(n−1).𝑆𝑥 . 𝑆𝑦

(18)
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Onde x0 é a média e Sx é o desvio padrão da primeira variável respectivamente; e
yo é a média e S0 é o desvio padrão da segunda variável. Supondo uma distribuição
Normal, a significância do coeficiente de correlação de Pearson é testada através do nível
de significância.

H0 onde r = 0, não há correlação.
H1 onde r ≠ 0, existe correlação.
Fraca 0,05 < p ≤ 0,1
Forte 0,01 < p ≤ 0,05
Fortíssima

p < 0,01

46

4 METODOLOGIA
4.1. Método e Software de simulação
Para o presente trabalho foi utilizado o software EDEM como método de elementos
discretos DEM para a simulação de cenários. O modelo de contato escolhido foi de HertzMindlin sem deslizamento. Para efetuar a simulação foi necessário, calibrar e validar o
sistema, criar os cenários de simulação e para a análise de dados a realização de ensaios
experimentais como parâmetro de comparação para a obtenção dos resultados.

4.2. Calibração
Para a calibração das características dos materiais foram realizados ensaios
experimentais de coeficiente de atrito estático e de rolagem das esferas utilizando uma
placa plana do mesmo material, do qual é constituída a parede interna do moinho, aço CrNi
AISI 304 cromado e esferas de óxido de zircônio, similares às utilizadas no âmbito
experimental.

a) Coeficiente de atrito estático
Em ensaios preliminares com empilhamento sobre vidro e placa de flandres foram
verificados resultados significativamente distintos, indicando que o material da superfície
utilizada como base para o ensaio tinha relevância nos ensaios.
Com o objetivo de se aproximar o coeficiente utilizado no ambiente simulado ao
coeficiente real, os ensaios de calibração foram processados sobre uma placa plana de
mesmo material da câmara do moinho CrNi AISI 304 cromado.
O procedimento do experimento foi o seguinte:
1. Em recipiente de paredes planas foi adicionado esferas de Óxido de Zircônio 0,7 a
1,2 mm
2. A tampa do recipiente foi fechada com Fechar uma placa plana para evitar o
derramamento das esferas durante o processo e virada.
3. O recipiente cheio de esferas foi virado sobre a placa plana mantendo a superfície de
material similar ao do moinho sobre a boca.
4. A placa plana foi retirada mantendo o contato direto das esferas sobre a superfície
teste do mesmo material da parede do moinho.
5. O recipiente cilíndrico de vidro foi levantado deixando as esferas rolarem livremente.
6. Após a estabilização, a rolagem a pilha foi fotografada.
7. A medição do ângulo formado entre a pilha e a superfície foi realizada sobre a foto.
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A Figura 20 apresenta a forma de medição do ângulo para o cálculo de atrito
estático.
Figura 20 – Calibração do coeficiente de atrito estático

Fonte: Ensaios Experimentais – Autor

b) Coeficiente de atrito de rolagem
Assim como no ensaio de atrito de estático, ensaios preliminares para determinação
de coeficiente de rolagem com placa de vidro e chapa de flandres também apresentaram
resultados distintos, deste modo utilizamos a placa plana de metal, de mesmo material da
câmara de moagem, CrNi AISI 304 cromado para o experimento.

O procedimento do experimento foi o seguinte:
1. A placa do material do moinho foi colada com fita adesiva sobre uma chapa de
flandres.
2. Um fio foi fixado com fita adesiva na chapa de flandres.
3. 5 esferas de Óxido de Zircônio com diâmetro de 0,7 a 1,2 mm foram colocadas em
contato direto com a superfície plana do material da câmara do moinho.
4. A inclinação foi promovida através de um levantamento lento do fio.
5. Quando do primeiro movimento das esferas uma foto foi gerada.
6. A Medição do ângulo foi realizada sobre a foto. Conforme ilustra a Figura 21.
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Figura 21 – Calibração do coeficiente de atrito de rolagem

Fonte: Ensaios Experimentais – Autor

4.3. Validação
Para a validação do sistema em ambiente simulado foram desenvolvidos ensaios
similares aos ensaios experimentais de calibração e através da variação dos ângulos
correspondentes de coeficiente de atrito estático e de atrito de rolagem foram aproximados
os dados obtidos na prática inicialmente de forma individualizada seguida para a
consolidação dos dois coeficientes simultaneamente para a validação final dos coeficientes.

a) Coeficiente de Atrito Estático
Para este ensaio foi procedido da seguinte forma:
Criação do ambiente de ensaio simulado, criada a face plana e a superfície cilíndrica
apoiada sobre a face plana. A Figura 22 apresenta o ambiente simulado criado para os
ensaios de coeficiente de atrito estático, bem como a geração de esferas.
Figura 22 – Criação do ambiente para o ensaio simulado de coeficiente de atrito de rolagem
e criação das esferas

Fonte: Ensaios Simulados – Autor
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A criação simulada da pilha de esferas no ambiente simulado de ensaios foi gerada
através do levantamento do cilindro promovendo a formação da pilha após da estabilização
movimento, como apresentado na Figura 23, bem com as forças de contato são ilustradas.

Figura 23 – Início do levantamento da superfície cilíndrica no ambiente de ensaios

Fonte: Ensaios Simulados - Autor

A Figura 24 apresenta o término do levantamento do cilindro, porém com o
movimento das esferas ainda não estabilizado.

Figura 24 – Formação da pilha

Fonte: Ensaios Simulados – Autor
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Medição simulada da pilha de esferas, a Figura 25 apresenta as esferas já
estabilizadas e a medição do ângulo para a determinação do coeficiente de atrito estático.

Figura 25 – Medição do ângulo para a determinação do ângulo de coeficiente estático

Fonte: Ensaios Simulados - Autor

b) Coeficiente de atrito de rolagem
Da mesma forma que o ensaio de coeficiente de atrito estático foi criado um
ambiente de teste para a determinação de coeficiente de atrito de rolagem conforme o
seguinte procedimento. Para a criação do ambiente para os ensaios de coeficiente de atrito
de rolagem, foi gerada uma superfície plana para a promoção da rolagem conforme
apresentado na Figura 26.

Figura 26 – Criação do ambiente para a determinação do ângulo de coeficiente de rolagem

Fonte: Ensaios Simulados – Autor
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As esferas foram criadas no ambiente de teste, 5 esferas de 1 mm de diâmetro sobre
a superfície teste, conforme apresentado na Figura 27.

Figura 27 – Criação das esferas no ambiente de testes para determinação do ângulo para o
coeficiente de rolagem

Fonte: Ensaios Simulados – Autor

Para propiciar a rolagem das esferas e medição do ângulo para a determinação do
coeficiente de rolagem, o plano foi inclinado lentamente até o primeiro movimento de
esferas, conforme apresentado na Figura 28.

Figura 28 – Inclinação do plano no ambiente de testes para determinação do ângulo para o
coeficiente de rolagem

Fonte: Ambiente Simulado - Autor

52

O ângulo foi medido através de um transferidor simulado sobre a Figura no momento
da rolagem das esferas, conforme apresentado na Figura 29.

Figura 29 – Medição da inclinação do plano no ambiente de testes para determinação do
ângulo para o coeficiente de rolagem

Fonte: Ensaios Simulados - Autor

c) Validação Conjunta
Após a aproximação de valores para a calibração foi realizado o ensaio com a
utilização conjunta dos dois coeficientes de atrito estático e de rolagem e comparados com
os dados obtidos nos ensaios experimentais. As Figuras 30 e 31 apresentam os ângulos
para determinação dos coeficientes de atrito estático e atrito de rolagem nos ensaios
experimentais respectivamente.

Figura 30 e 31 – Ângulos para os coeficientes de atrito estático e de rolagem
respectivamente

Fonte: Ensaios Experimentais - Autor
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As ilustrações 32 e 33 apresentam os ângulos para determinação dos coeficientes de
atrito estático e de rolagem no ensaio simulado respectivamente.

Figura 32 e 33 – Ângulos para os coeficientes de atrito estático e de rolagem simulados

Fonte: Ensaios Simulados – Autor

4.4. Criação de cenários de simulação
As simulações foram realizadas em um computador Intel ® Core (TM) i7-2630QM
CPU@ 2.00GHz MEMORY 12,0 GB. Foi introduzido em ambiente simulado um moinho
agitador horizontal modelo LMZ 0,5 L – Netzsch. A Câmara de moagem com 0,45 L úteis em
execução fechada em aço CrNi AISI 304 cromado tipo cilíndrico com 8 contra-pinos
cilíndricos de 15 mm de altura em metal duro fixados à 90º na câmara de moagem e
refrigeração por água na câmara de moagem. O eixo agitador do tipo rotor em aço
temperado, com 8 pinos cilíndricos de 15 mm em metal duro fixados à 90º no eixo e
aberturas para a circulação de esferas. O sistema de separação entre o produto e as
esferas do tipo peneira tubular, fixada no fundo câmara, em aço CrNi AISI 304 cromado com
abertura de 0,4mm. Vedação por selo mecânico de duplo efeito pressurizado com líquido de
obturação. A unidade de alimentação através de bomba de engrenagens, com variador de
frequência comandado pelo painel, redutor e motor elétrico de 0,5 CV. O acionamento do
moinho através de motor elétrico de 2,0 CV, a velocidade variável por inversor de
frequência. Trabalha em uma faixa de operação de 500 a 3000 RPM, bem como foram
geradas cerca de 192.000 esferas considerando o material, com diâmetros de 1 mm e com
massa específica aparente de 3,7 g/cm3 e a do material massa específica do material
cerâmico 6,5 g/cm3 e através de alterações da velocidade do eixo foram criados os cenários
de simulação experimentais. Para a simulação foi utilizado o software EDEM, (DEM
solutions, 2013) foram introduzidos os coeficientes de atrito estático e de rolagem conforme
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valores validados anteriormente, o coeficiente de restituição, devido à dificuldade
encontrada na medição devido à dimensão das esferas, o mesmo foi apenas ponderado e
estabelecido. As demais características encontram-se destacadas na Tabela 1 e os
parâmetros de contato entre esferas foram calculados no EDEM a partir da inserção das
características das esferas.
Tabela 1 – Características dos materiais e parâmetros de contato

Elemento
Aço CrNi AISI 304 cromado
Esferas
(ZrO2 82%, CeO2 , 2%
outros)
Interação
Revestimento-esfera

Densidade
(kg/m³)
1,4e+04

Módulo de
cisalhamento (Pa)
2,25e+08

Razão de
Poisson (-)
0,23

6500

1,95e+08

0,32

Coeficiente
de
restituição
0,10

Coeficiente de
atrito estático
0,268

Coeficiente de
atrito de
rolamento
0,083

Fonte: Autor

a) Inclusão do Moinho em ambiente simulado
Para a confecção do desenho do moinho simulado foram tiradas várias fotos e
realizadas medições dos elementos básicos do moinho e através destes dados foi elaborado
desenho simulado. A Figura 34 apresenta uma visão da câmara de moagem, eixo e pinos
do moinho de laboratório LMZ05 real e a Figura 35 a peneira de separação de esferas.
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Figura 34 – Moinho de esferas – Base de informação para desenho simulado

Fonte: Foto Autor

Figura 35 – Peneira de Separação

Fonte: Foto Autor
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Na Figura 36 mostra a representação simulada do moinho introduzida no ambiente
simulado de testes, a partir das medições experimentais do equipamento para propiciar a
realização dos cenários de simulação.

Figura 36 – Representação simulada do moinho no ambiente EDEM

Fonte: Telas EDEM - Autor

b) Criação das esferas no ambiente de simulação EDEM
Para permitir a criação das esferas no interior da câmara do moinho no EDEM, foi
gerado um plano simulado para funcionar com uma “janela simulada” de entrada de esferas.
A Figura 37 apresenta uma visão da janela a partir da qual as esferas de 1 mm conforme as
características previstas foram criadas no interior da câmara e a Figura 38 apresenta o
processo de criação de esferas.
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Figura 37 – Representação simulada do moinho no ambiente EDEM

Fonte: Tela EDEM – Autor

Figura 38 – Criação das esferas no interior da câmara de moagem

Fonte: Tela EDEM - Autor
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Assim como ocorre em um moinho em ambiente real durante o processo de
alimentação das esferas, no moinho simulado da mesma forma, foi necessário manter a
agitação do eixo para distribuir as esferas ao longo da câmara. Este processo facilitou a
criação das esferas minimizando as falhas de criação de esferas devido à ocupação
irregular ao longo da câmara. A Figura 39 apresenta uma vista 3D e a Figura 40 apresenta
uma vista lateral do moinho carregado com as esferas.
Figura 39 – Vista 3D do moinho carregado com esferas

Fonte: Telas EDEM
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Figura 40 – Lateral do moinho carregado com esferas

Fonte: Telas EDEM

Foram geradas 192083 esferas até a estabilização ao longo de 0,48 s. Após o
carregamento das esferas a agitação foi interrompida para evitar que a agitação do
processo de geração de esferas pudesse interferir na análise da simulação dos cenários
posteriormente propostos. A constatação da estabilização na forma estática do eixo, a qual
foi verificada pela constatação da velocidade média do mesmo ao redor de zero. A partir
deste modelo de simulação foram estruturados os ensaios individualizados com as
velocidades do eixo do moinho de 1000, 2500, 3000 e 4000 RPM. A Figura 41 mostra o
perfil de velocidades do eixo através do tempo. As velocidades do eixo durante o processo
de criação, o intervalo de interrupção da agitação do eixo e a velocidade constante para o
início do processo de simulação.
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Figura 41 – Perfil de velocidades do eixo (m/s) x Tempo (s)

Fonte: Telas EDEM - Autor

Os apêndices E a L apresentam imagens comparativas do processo de simulação
nos cenários propostos em vários ângulos de visão. A contabilização em número de
colisões, bem como a energia transferida nas mesmas, só iniciou aos 0,66 s na busca de
estabilização das colisões.

4.5. Ensaios Experimentais
Em laboratório foi utilizado o moinho de esferas “LabStar – Netzsch” com
configuração LMZ, para aproximação ao moinho utilizado na simulação e procedido ensaios
experimentais de moagem individualizados com variação das velocidades do eixo.

Os ensaios experimentais foram procedidos da seguinte forma:
a) O produto utilizado para a moagem foi uma dispersão de:
89,985 % de água
10,000 % de carbonato de cálcio
0,015 % de dispersante
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A Figura 42 apresenta os dados da ficha de segurança do material utilizado no
processo de moagem. A concentração baixa de CaCO3, foi escolhida de modo a assegurar
que a condição reológica do processo não se encontrasse em regime de compactação, de
modo a permitir comparação com os dados simulados dentro de parâmetros válidos às
equações.
Figura 42 – Informações sobre produto utilizado na moagem

Fonte: Fornecedor de Matéria Prima.

b) Processo de dispersão
Para o processo de dispersão, inicialmente a água foi adicionada ao tanque do
dispersor, seguido pelo dispersante e por fim a adição lenta do CaCO3 . Após adição de
todas as matérias primas, o processo de dispersão seguiu por mais 15 min. A Figura 43
apresenta o processo de dispersão.
Figura 43 – Processo de dispersão

Fonte: Ensaios Experimentais - Foto Autor
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c) O processo de moagem
O processo de moagem foi realizado em um moinho “LabStar – Netzsch” na
configuração zeta conforme apresentado na Figura 44.
Figura 44 – Moinho “LabStar – Netzsch”

Fonte: Foto Autor – Laboratório Netzsch

O plano de ensaio seguiu o seguinte roteiro:
1. Preparada uma dispersão com a formulação mencionada anteriormente.
2. O moinho foi carregado com esferas 0,7 a 1,2 mm de Óxido de zircônio a 80% de
seu volume de câmara, volume considerado de bom desempenho em aplicações em
geral.
3. No recipiente de agitação do moinho carregado o produto.
4. O produto foi recirculado por 10 minutos, (tempo de processo), a uma vazão de
300L/h a velocidade estabelecida ao cenário de teste.
5. O ensaio foi realizado utilizando 1000 RPM, 2500 RPM e 3500 RPM em ensaios
individualizados.
A velocidade do eixo a 4000 RPM não possibilitou a passagem do produto devido à
baixa viscosidade do mesmo e retorno das esferas.
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d) A análise de tamanho de partículas
O tamanho de partículas das amostras geradas no ensaio experimental foi avaliado
no "MasterSizer Malvern" conforme ilustrado na Figura 45, utilizando o recurso de ultrassom
para evitar a presença de aglomerados durante ao processo de leitura.
Figura 45 – Analisador de tamanho de partículas “MasterSizer Malvern"

Fonte: Foto Autor – Laboratório Netzsch

4.6. Geração de informações simuladas
Em ambiente simulado foram contabilizados os números de colisões e a
transferências de energia nas colisões, sendo estes dados comparados com os tamanhos
de partículas obtidos nos ensaios experimentais de moagem.
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5 RESULTADOS
Para a análise das informações da simulação foram utilizados os valores relativos à
transferência de energia nas colisões entre esferas, entre esferas e pinos e entre esferas e
câmara do último intervalo de tempo simulado para maior estabilização do sistema.
Devido ao grande número de integrações de valores por intervalo de tempo o tempo
total de simulação foi 1 s onde a 4000 RPM, sendo que no intervalo de tempo final (de
amplitude de 0,03 s) apresenta aproximadamente 8x106 colisões. As colisões entre esferas
podem ser consideradas produtivas por resultarem em transferência de energia ao produto,
assumindo que a cada colisão exista uma partícula do produto a se moída.
As colisões entre esferas e pinos e entre esferas e câmara podem ser consideradas
colisões não produtivas.
Estas provocam desgastes do equipamento, além do aquecimento indesejável ao
processo de moagem, pois grande parte da energia transferida neste tipo de colisões é
utilizada para a movimentação das esferas (no caso das colisões entre esferas e pinos) ou a
geração de calor devido ao atrito (esferas/pinos e/ou esferas câmara) e não para o processo
de moagem propriamente dito.
a) Avaliação da Normalidade dos dados das colisões – Ensaios Simulados
Através do gráfico de resumo dos dados de estatística descritiva, o qual apresenta a
média, o desvio padrão é possível descrever a distribuição com gráficos e avaliar a
normalidade, como é exemplificado na Figura 46.
Figura 46 – Relatório Resumo de dados de estatística descritiva das colisões entre esferas
na velocidade do eixo de 1000 RPM
Relatório Resumo - Transferência de Energia Zr-Zr 1000 RPM
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado
Valor-p

0,36
0,311

Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

0,025250
0,000561
0,000000
-1,09959
0,45926
6

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

0,024300
0,024750
0,025450
0,025650
0,025800

Intervalo de 95% de Confiança para Média
0,0244

0,0248

0,0252

0,0256

0,024661

0,025839

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
0,024514

0,025729

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
0,000350

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
0,02450

0,02475

0,02500

0,02525

0,02550

0,02575

Fonte: Ensaios Simulados – Autor

0,001377
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Assim foi procedido para as colisões entre esferas, entre esferas e câmara e esferas
e pinos onde os valores de p são conforme apresentados na Tabela 2:
Tabela 2 – Resumo de valores-p para as colisões entre esferas, entre esferas e câmara e
esferas e pinos nas velocidades 1000, 2500, 3000 e 4000 RPM.

Valor – p
Zr-Zr

Valor – p
Zr-Câmara

Valor – p
Zr-Pinos

RPM
1000

0,311

0,749

0,118

2500

0,539

0,337

0,392

3000

0,148

0,177

0,529

4000

0,518

0,099

0,513

Tipo de colisão

Fonte: Ensaios Simulados - Autor

Como todos os valores -p são maiores que 0,05 os dados podem ser considerados
normais.

b) Avaliação de correlação entre os tipos de colisão e a velocidade do eixo


Velocidade do eixo RPM; Energia transferida no Total das colisões
Correlação de Pearson de RPM e Total = 0,996
Valor-P = 0,004



Velocidade do eixo RPM; Energia transferida no total das colisões Zr-Zr
Correlação de Pearson de RPM e Zr-Zr Tot = 0,991
Valor-P = 0,009



Correlação: Velocidade do eixo RPM; Energia transferida nas colisões Normais Zr-Zr
Correlação de Pearson de RPM e Zr-Zr Norm = 0,992
Valor-P = 0,008



Correlação: Velocidade do eixo RPM; Energia transferida nas colisões Tangenciais
Zr-Zr
Correlação de Pearson de RPM e Zr-Zr Tang = 0,980
Valor-P = 0,020



Correlação: Velocidade do eixo RPM; Energia transferida nas colisões Zr-Câmara
Correlação de Pearson de RPM e Zr-Ca = 0,946
Valor-P = 0,054
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Correlação: Velocidade do eixo RPM; Energia transferida nas colisões Zr-Pinos
Correlação de Pearson de RPM e Zr-Pi = 0,998
Valor-P = 0,002

Os coeficientes de correlação de Pearson demonstram uma alta interdependência entre
a transferência de energia e a velocidade do eixo, além de demostrarem alta significância
conforme os valores de p < 0,05. Como o sinal da correlação é positivo em todos os casos
mostra uma correlação direta.

c) Visão geral da transferência de energia das colisões
Utilizando os desvios padrão individuais para calcular os intervalos é possível verificar na
Figura 47, um resumo da energia transferida pelos diversos tipos de colisão.
Figura 47 – Resumo da energia transferida de acordo com os diversos tipos de colisões em
relação as velocidades do eixo do moinho

Gráfico de Intervalos - Energia transferida por tipo de colisão
IC de 95% para a Média
0,14
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d) Colisões entre esferas
Utilizando o intervalo de tempo final para cada velocidade, podemos
resumidamente ponderar que o número de colisões aumentou com o incremento da
velocidade do eixo conforme ilustrado na Figura 48.
Figura 48 – Número de colisões x Cenário - No invervalo final

Número de colisões Zr-Zr / intervalo de tempo x velocidade do eixo
(RPM)

7,60E+06

7,50E+06

Número de colisões

7,40E+06

7,30E+06

7,20E+06

7,10E+06

7,00E+06

6,90E+06
500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Velocidade do eixo (RPM)

Fonte: Ensaios Simulados - Autor

A energia média transferida por colisão também foi crescente nos cenários como
apresentado na Figura 49.
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Figura 49 – Energia Média transferida nas colisões entre esferas x Velocidade do eixo - No
intervalo final
Energia MédiaTransferida Zr-Zr (Kwh) x Velocidade eixo (RPM)

Energia média Transferida (Kwh)

7,50E-09
7,00E-09
6,50E-09
6,00E-09
5,50E-09

5,00E-09
4,50E-09
4,00E-09
3,50E-09
3,00E-09
500

1000

1500

2000
2500
3000
Velocidade do eixo

3500

4000

4500

Fonte: Ensaios Simulados - Autor
E como consequência da energia total transferida nas colisões entre esferas também
foi crescente como apresentado na Figura 50.
Figura 50 – Energia total transferida nas colisões entre esferas x Cenário - No intervalo
final
Energia total transferida Zr-Zr (KWH) x intervalo de tempo (s)
Energia transferida Total Zr-Zr (KWh)

6,00E-02
5,50E-02
5,00E-02
4,50E-02
4,00E-02
3,50E-02
3,00E-02

2,50E-02
2,00E-02

500

1000

1500

2000

2500

3000

Velocidade do eixo (RPM)

Fonte: Ensaios Simulados – Autor

3500

4000

4500
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Deste modo podemos resumidamente concluir dos ensaios simulados que o número de
colisões, a transferência de energia média e a total da simulação nas colisões entre esferas
foram crescentes com o aumento a velocidade do eixo.

e) Resultados dos Ensaios Experimentais
A análise da distribuição granulométrica realizada a partir das amostras da dispersão
e dos ensaios experimentais de moagens realizados em laboratório conforme os vários
cenários de velocidade do eixo, no Malvern com ultrassom para evitar a aglomeração
durante a leitura, são apresentados nos apêndices A – Dispersão; B – 1000 RPM; C – 2500
RPM e D – 3500 RPM. Através do gráfico resumo dos dados de estatística descritiva,
conforme demonstra a Tabela 3 concluímos que os dados são normais devido ao valor-p >
0,05 apontando a normalidade dos dados.
Tabela 3 – Resumo de valores-p para os tamanhos de partícula; energia transferida x
velocidade do eixo

Tamanho da
Partícula

Valor - p

d(10)

0,227

d(50)

0,235

d(90)

0,131

KWh Zr-Zr

0,424

Fonte: Ensaios Práticos - Autor

A Figura 51 apresenta a redução de partícula com o aumento da velocidade do eixo
em contrapartida ao aumento de transferência de energia nas colisões entre esferas.
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Figura 51 – A redução do tamanho de partículas e o aumento da transferência de energia
nas colisões entre esferas x velocidade do eixo

Fonte: Ensaios Simulados e experimentais – Autor

Verifica-se que enquanto a velocidade do eixo e energia transferida entre esferas
aumentam, o tamanho de partículas é reduzido. Através da análise correlação é possível
constatar uma correlação inversa entre a velocidade do eixo e o tamanho de partículas,
devido aos valores negativo apresentados nos coeficientes de Pearson:


Correlação: d(10); rpm
Correlação de Pearson de d(10) e rpm1 = -0,973
Valor-P = 0,149



Correlação: d(50); rpm
Correlação de Pearson de d(50) e rpm1 = -0,974
Valor-P = 0,145
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Correlação: d(90); rpm
Correlação de Pearson de d(90) e rpm1 = -0,952
Valor-P = 0,197

A significância da correlação pode ser considerada fraca devido p > 0,05. No gráfico de
redução de tamanho de partículas, Figura 50, fica evidenciado que apesar da transferência
de energia nas colisões se apresentar sempre crescente, não promove a redução do
tamanho de partículas conforme o abaulamento da curva.

f)

Análise de outros tipos de Colisões

Tanto a energia transferida, como desvio padrão da transferência de energia das
colisões entre esferas apresenta-se crescente conforme apresenta a Figura 52, e para
melhor entender outras iterações outros tipos de colisões foram desmembradas.
Figura 52 – Densidade de transferência de energia x velocidade do eixo

Histograma de Transferencia de energia Zr-Zr -1000; 2500; 3000 e 4000 RPM
800

Vari ável
soma 1 0 0 0
soma 2 5 0 0
soma 3 0 0 0
soma 4 0 0 0

700

Densidade

600

Média
DesvPad N
0,02525 0,0005612 6
0,0434 0,001254 7
0,04706 0,001475 7
0,05411 0,002000 7

500
400
300
200
100
0

0, 02

0, 03

0, 04

0, 05

0, 06

Dados
Fonte: Ensaios simulados – Autor

Foi contabilizada e quantificada a energia transferida nas colisões entre esferas e
pinos e entre esferas e câmara. Verifica-se inicialmente que a energia total transferida no
total das colisões se apresenta crescente como apresentado a Figura 53.
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Figura 53 – Energia total transferida nas colisões (totais) x cenário

Fonte: Ensaios Simulados - Autor

Com a verificação das taxas de transferência, é possível traçar um perfil dos tipos de
contribuições de transferência de energia com o aumento da velocidade do eixo como
apresentado na Figura 54.

Figura 54 – Energia total transferida nas colisões (kWh) (totais) x tipo de colisão nos
cenários

% Kwh transferido/ Total Energia da colisão
x Tipo x RPM
100,00

% dp Total de Energia transferida

90,00
80,00
70,00
60,00
50,00

Zr-Ca

40,00

Zr-Pi

30,00

Zr-Zr

20,00
10,00
0,00
0

1000

2000

3000

4000

RPM

Fonte: Ensaios Simulados – Autor

5000
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Deste modo é percebido que assim como com o aumento na velocidade do eixo
observa-se um incremento na energia transferida pela pelas esferas, também se apresenta
acrescida à transferência de energia oriunda das partes do equipamento. E se considerando
a decomposição do aumento, energia transferida pelas esferas apresenta uma taxa de
transferência decrescente sobre o total da energia transferida pelas colisões totais enquanto
a transferência de partes do equipamento se apresenta ascendente. A decomposição da
energia transferida entre esferas nas parcelas Normais e Tangenciais permite verificar o
crescimento da energia transferida em ambas componentes (Normais e tangenciais) com o
aumento da velocidade do eixo, como apresentado na Figura 55.

Figura 55 – Energia transferida nas colisões entre esferas, decomposta nas
componentes Normal e Tangencial

Energia Transferida (kWh)

0,08
Colisões normais

0,07

Colisões tangenciais

0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

Velocidade de rotação do eixo (rpm)

Fonte: Ensaios Simulados – Autor

Apesar da energia transferida nas colisões entre esferas apresentar-se crescente em
ambas componentes (Normais e tangencias), também é possível verificar através da Figura
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56, que a partir de 2500 RPM, cerca de 10% da energia dissipada são oriundas de colisões
tangencias.

Figura 56 – Taxa de transferência de energia nas colisões entre esferas, decomposta na
componente tangencial

Fonte: Ensaios Simulados – Autor

Deste modo considerando que as colisões com as partes do equipamento, bem
como as tangenciais, sejam perdas, assim a composição das perdas totais no sistema de
moagem devido às colisões improdutivas ficaria conforme ilustrado a Figura 57:

75

Figura 57 – Perdas totais de energia no interior da câmara de moagem oriundas das
colisões improdutivas x velocidade do eixo do moinho

21,00

19,00

% de Perda da energia transferida

17,00

15,00

13,00

11,00

9,00

7,00
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

RPM

Fonte: Ensaios Simulados – Autor

g) Fluxo de esferas no interior do moinho
Nos apêndices E ao L é possível visualizar o mapeamento das velocidades individuais
das esferas através do detalhamento de vários ângulos de visão. Este mapeamento da
movimentação das esferas no interior da câmara de moagem permite perceber que o fluxo
de esferas não é igualmente distribuído no interior da câmara de moagem, apresentando
maior velocidade das esferas na proximidade dos pinos. Observa-se também que na lateral
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do moinho onde as esferas ascendem em sentido contrário da força da gravidade (Apêndice
L) a velocidade das esferas é inferior do que a velocidade observada na lateral onde a
velocidade das esferas apresenta direcionamento no mesmo sentido da força gravitacional
(Apêndice K).
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6 DISCUSSÃO
Como apresentado pela equação (1), assumimos que a energia total transferida ao
produto pode ser determinada pela soma das energias individuais das colisões. Se a
distribuição e energia dos eventos de cisalhamento são conhecidas, a energia total
transferida às partículas de produto pode ser estimada, somando as energias transferidas
de todos os eventos de cisalhamento. Observa-se que a energia das colisões e o número de
eventos foram aumentados nas colisões entre esferas com o aumento da velocidade do
eixo. Assumindo-se que a energia média para a obtenção da qualidade tenha permanecido
constante, a eficiência de moagem teria aumentado com o aumento da velocidade do eixo.
Observa-se um aumento na energia transferida nas colisões entre esferas e pinos e
entre esferas e câmara. Entende-se que parte desta energia é transferida ao sistema em
forma de calor devido ao atrito das esferas com as partes do equipamento e não como
energia produtiva no processo, em consequência foi um aumento das perdas foi obtido.

78

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
7.1. Técnica
O ensaio experimental revela a redução de tamanho de partículas com a elevação da
velocidade do eixo quando mantido constante as condições de processo e produto. O
método de elementos discretos apresenta o incremento de energia transferida de um evento
de cisalhamento, o aumento do número de colisões entre esferas, e consequentemente
elevação na energia transferida nas colisões entre esferas. Pode-se assim concluir que, o
que foi evidenciado na prática como redução de tamanho de partículas corrobora com o que
foi verificado no ambiente de simulação no DEM através do acréscimo da transferência de
energia. O uso do EDEM possibilitou o mapeamento das colisões de no interior da câmara
do moinho conforme ilustrado nos apêndices E ao L, evidenciando que a movimentação das
esferas não se apresentam uniformes no interior da câmara de moagem, ou seja, apontam
maior velocidade na proximidade dos pinos. A velocidade das esferas é desigual quando
verificado as distintas faces laterais do moinho. Isto se deve ao efeito da gravidade em
relação ao sentido de giro do eixo. Na face lateral onde o sentido de giro do eixo se encontra
igual o sentido da força da gravidade a velocidade das esferas no interior da câmara de
moagem é superior, tomando-se em conta o lado oposto da câmara onde o sentido da
gravidade se opõe ao sentido do de giro do eixo. Ressalto assim que, dados obtidos na
simulação através de métodos discretos confirmam os resultados experimentais, conduzindo
a uma visão bem mais ampla do processo de moagem.

7.2. Econômica
Tomando-se em conta a energia total transferida pelas colisões, constata-se uma
elevação da energia transferida nas colisões entre esferas e pinos e entre esferas e câmara.
Foi observado que há uma redução da taxa de transferência de energia entre esferas, em
consequência do acréscimo da taxa de transferência de energia oriunda de outros tipos de
colisões, ou seja, as colisões com as partes do moinho (esferas e pinos/eixo & esferas e
câmara). Parte desta energia é transferida ao sistema em forma de calor devido ao atrito
com as parte do equipamento e não como energia produtiva no processo, assim é possível
mencionar que as perdas de processo 𝜈𝐸 serão aumentadas. Como consequência deste tipo
de perdas conclui-se que o desgaste dos equipamentos será também será incrementado.
Apesar das transferências de energias entre esferas se apresentarem crescentes, com o
aumento da velocidade do eixo, há também uma parcela crescente de colisões tangenciais.
Conclui-se que o aumento da transferência de energia proporcionado pelo aumento da
velocidade do eixo, apesar de ter proporcionado a redução no tamanho de partículas, é
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também prejudicial ao desgaste do equipamento devido ao crescimento conjunto das
colisões improdutivas. O benefício monetário relativo ao aumento da produtividade em
comparação ao custo relativo ao desgaste das partes internas do equipamento (Câmara de
moagem, eixo e pinos) com o aumento da velocidade do eixo deve então ser ponderado.

7.3. Ambiental
Devido ao aumento das colisões entre partes do equipamento e colisões tangenciais,
a parcela da energia transferida que não é totalmente transferida para as partículas do
produto também é acrescida com o incremento da velocidade do eixo, resultando em menor
aproveitamento da energia introduzida ao sistema de moagem pelo moinho, as quais não
são efetivamente transferidas ao processo de moagem. A elevação da transferência de
energia pelas colisões tangenciais também pode ser considerada como o acréscimo de
perdas 𝜈𝐸 no processo, pois com a baixa intensidade de energia das colisões tangenciais
individuais se eleva a probabilidade de não se atingir a energia mínima necessária para
promover a moagem eficaz. Assim como no contexto econômico as perdas tem grande
relevância na eficiência ecológica do processo, destacando assim a escassez atual dos os
recursos energéticos. Ressalto deste modo, a importância não somente da questão
econômica no processo, mas também a importância da preservação energética instituindo
processos que denotem maiores taxas de colisões produtiva e consequente maior
aproveitamento da energia introduzida ao processo, minimizando assim os desperdícios
energéticos ao meio ambiente.

7.4. Considerações Finais
É importante ressaltar que, apesar dos benefícios apontados com a utilização do
DEM, para uma visão completa do processo além da simulação de outras variáveis relativas
ao equipamento (moinho) no ambiente DEM, seria interessante acrescentar nas simulações,
informações relativas às características aos fluidos (produtos) ao processo de moagem, o
que não é possível com o DEM de forma isolada. A recomendação para a viabilização
desses estudos para os próximos trabalhos seria a utilização conjunta do método de
elementos discretos com a dinâmica computacional de fluidos e balanço populacional.
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APÊNDICE

Apêndice A - Distribuição de tamanho de partículas da Dispersão

Fonte: Ensaios Experimentais Autor
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Apêndice B - Distribuição de tamanho de partículas - ZrO2 Ceo 0,7 a 1,2 mm a 1000
RPM

Fonte: Ensaios Experimentais Autor
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Apêndice C - Distribuição de tamanho de partículas - ZrO2 Ceo 0,7 a 1,2 mm a 2500
RPM

Fonte: Ensaios Experimentais Autor
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Apêndice D - Distribuição de tamanho de partículas - ZrO2 Ceo 0,7 a 1,2 mm a 3500
RPM

Fonte: Ensaios Experimentais Autor
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Apêndice E – Velocidade do eixo
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Fonte: Ensaios Virtuais Autor
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Apêndice F – Velocidade das esferas – Visão 3D
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Fonte: Ensaios Virtuais Autor
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Apêndice G – Velocidade das esferas visão inferior do moinho
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Fonte: Ensaios Virtuais Autor
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Apêndice H – Velocidade das esferas vista superior do moinho
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Fonte: Ensaios Virtuais Autor

90

Apêndice I – Velocidade das esferas vista frontal do moinho
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Fonte: Ensaios Virtuais Autor
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Apêndice J – Velocidade das esferas vista posterior
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Fonte: Ensaios Virtuais Autor
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Apêndice K – Velocidade das esferas Vista lateral 1
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Fonte: Ensaios Virtuais Autor
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Apêndice L – Velocidade das esferas vista lateral 2
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Fonte: Ensaios Virtuais Autor

