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Resumo do produto de topo (overflow) do
hidrociclone.

A de*lamagem da Rocha Fosfãtica de Itataia-
Ceará, foi estudada em hidrociclone de 40mm
de diâmetro da AKW do Brasil S/A, operando
a uma pressão de 2 atmosferas e con 5%
sólidos em peso na alimentação.

Os experimento» foram realizados com
diferentes aberturas dos orifícios de
descarga do produto de fundo (underflow) e

Uma condição ótima de deslanagem foi
estabelecida em um tamanho de separação de
9,0pm, com uma eficiência de separação de
80% e uma porcentagem de sólidos no
underflow de 48% em peso. Para essa
condição, o hidrociclone deve ser instalado
com um ápice de 4mm de diâmetro e um
orifício de descarga de overflow (Vortex
Finder) de 13 mm de diâmetro.

1. Introdução
A jazida de Ztatala encontra-se entre as
principais jazidas de Urânioem teor de
D«O| . Foi descoberta por geólogos da
^uclebrãs, na anomalia denominada Fazenda
•de Itataia.

Localiza-se no município de Santa Quitéria,
região central do Estado do Ceará.Constitui
a maior concentração de Urânio associado a
fosfato (0,15% de UjO. e 20% de P*Os)
existente em todo o território brasileiro.

No fluxograma básico proposto para a
concentração do minério de Itataia, antes
das «tapas de condicionamento para flotação,
o minério deve ser delanado em 9 a 15 pm, o
produto de fundo do hidrociclone(underflow)
devendo conter de 40 a 50% de sólidos em
peso.

Este trabalho apresenta resultados parciais
obtidos do estudo da deslamagem que teve
como objetivos principais:
• levantar dados a respeito da deslamagem
de uma amostra do minério de Ztataia -
Ceará, caracterizada como Rocha fosfâtica,
em hidrociclone de 40 mm de diâmetro,
operando com diferentes modificações de
diametros_de Ápice • de Vortex Finder, com
uma pressão de 2 atmosferas e uma suspensão
contendo 5% de sólido em peso na
alimentação;
. definir uma condição de deslamagem que
satisfaça aos requisitos do circuito de
concentração física no sistema de
classificação e condicionamento para a
flotação da Unidade Planta Piloto da

Divisão de Processo da NUCLEBRAS - Belo
Horizonte.

2. Materiais e métodos
O minério utilizado nos testes com o
hidrociclone constituiu-se de uma Rocha
Fosfâtica (RF), amostra de trincheira da
Região de Itataia - Ceará.

A análise mineralógica por Hicroscopia
Ótica indicou a presença de minerais- de
quartzo, fluorapatita e feldspato
acompanhado de traços de hematita, albita,
«ericita, limonita, microclina e calc i ta .

A Tabela .1 mostra os resultados da análise
química por Espectrometria de Raios-X,
realizada nas dependências da Nuclebrás
Belo Horizonte.

A densidade média do minério, obtida pela
técnica do picnômetro, é de 2,78 g/cm1.

0 minério foi submetido a um tratamento
físico preliminar segundo o fluxograma
apresentado na Figura 1, s fim de se obter
todo o material em grànulometria inferior
a 48 malhas U.S. Tyler, de acordo com as
exigências de processamento no circuito de
lavagem-flotação da Unidade Planta Piloto
da Divisão de Processo da tiuclebrás-BH.

Para homogeneização dos 680 kg de minério
pré-tratados, utilizou-se a técnica de
Íorma7ão de três pilhas, as amostras sendo
tomadas seccionando-se igualmente a 3*
Pi lha (foram tomadas amostras de 60 kg cada



Tabela I - Composição Química da Rocha
Fosfática (RF) da Região de
Itata ia-Cearâ.

Figura 1 - Fluxograma do tratamento físico
preliminar do minério
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uma). A repet *ão do processo permitiu
tomar-se amo + *ms de cerca de 7,74 kg cada,
necessária â t «da série de testes. A análise
granulomêtric* do minério (amostra RF/-48)
foi realizada segundo as etapas abaixo:
a) deslamagem do minério em peneira de 400
malhas U.S. Ty'er;
b) peneirament3 a seco da fração + 400
("grossos") eu peneiras da série Tyler;
c) análise granulcwétrica da fração - 400
("fino»") pela Pipeta de Andreassen.

A unilade de testes do hidrociclone é
mostrada detalhadamente na rigura 2. Foi
utilizado nos testes o hldrociclone RMX87
da AKW do Brasil.

Considerou-se como aceitáveis a presença de
fatores, tais comox a ampla distribuição
granulométrlca do material dos testes; a
não-homogeneidade mineralogica do material;
a existência de partículas de diferentes
formas geométricas e diferentes densidades*
fatores esses que sabe-se serem responsáveis
por efeitos_de segregação e diferenciação na
classificação obtida em hidrociulones.

Devido a estes mesmos fatoret, será
considerado como "diâmetros" de partículas
na faixa de «ubpeneiramento,o "diâmetro
equivalente de Stoks".
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As variáveis fixadas para o presente estudo
foramt

. Porcentagem de sólidos na polpa:5% em peso;

. Pressão de Injeçãos 2 ata ;

. Diâmetro de entrada do hldrociclone:llran;

. Diâmetro de "Vortex Finder"t 6,8,10,13 e

16mm;

. Diâmetro de ápicei 3,4,5,6,7 e 8mm.

Apesar da temperatura não ter sido
considerada uma variável independente
manipulável, observou-se sua variação,tendo
sido constatada uma faixa em torno de 22 t
3°C em todos os testes.

Para a realização dos testes procedeu-se da
forma descrita a seguir. O tanque de
alimentação foi enchido com água e a bomba
foi usada para circular a água no sistema.
Adicionou-se a quantidade de minério
necessário i obtenção de uma polpa com 5%
de sólidos em peso (7,74 kg). Em seguida,
coletou-se cuidadosamente, uma amostra



Figura 2 - Desenho esquematico da unidade
experimental "Laborant* da AKW
do Brasil S/A.
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(1) Tanque de alimentação (TA)
(2) Tanque para coleta de

overflow (TO)
(3) Tanque para coleta de

underflow (TU)
(4) Bomba de deslocamento

positivo
(5) Sistema de "By-Pass"
(6) Válvula de conexão do TA com

o TO
(7) válvula de conexão do TA com

o TO

As amostras de underflow foram inicialmente
deslamadas em peneira de 32S malhas U.S.
Tyler. Após secos, homogeneizadas e
amostradas as duas frações resultantes, a
fração - 32S foi analisada na Pipeta de
Andreassen e a fração + 325 foi analisada
em peneiras da série Tyler: 35,4R,65.100,
170,200 e 325 malhas. A distribuição
granulométrica completa de cada amostra de
underflow assim tratadas, foi obtida por
balanços de massa, ou seja, pela relação
abaixo:

Hu
Mi

M2
H, (x) +

M,

II
H, (x) (1)

onde: H?(x), H|(X) e IHjI(x) representam o
Passante acumulado em função do "diâmetro
das partículas >x) , pâ ra a amostra de
underflow, para a fração + 325 e - 325
respectivamente; Mt e M2 representam,
respectivamente, as massas das frações
+ 325 e - 325 malhas da amostra de
underflow.

Para se determinar o tamanho de separação
"ds" e o diâmetro de corte "à^o", baseado
em resultados experimentais, e, nas
distribuições granulométricas dos sólidos
no underflow e no overflow do
hidrociclone, são disponíveis várias
relações empíricas e diversos métodos
gráficos, dentre estes a "Curva de Tromp".

A curva de Tromp é a representação gráfica
dos números de distribuição T(x)•( a
recuperação diferencial de massa para a
faixa de tamanhos de partículas x e x+£) em
função dos diâmetros das partículas (2,3,4),
como mostrado na Figura 3.

0 número de distribuição T(x) é calculado
pela expressão:

T(x)
9 A HV (x)

9 4 R? (X) + (1-0) AR°(x)
(2)

desta polpa para medida da porcentagem de
sólido» usando-se a escala "MARCY". Deixou-
se a polpa circular por 20 minutos para
completa dispersão. Apôs instalados no
hidrociclone os diâmetros de "Vortex
Finder" e Ápice desejados, abriu-se
progressivamente a válvula de "controle
grosseiro" do fluxo de alimentação do
hidrociclone até que o manometro na entrada
do hidrociclone indicasse a leitura
aproximada da pressão desejada.Com a válvula
de "controle fino", ajustou-se,precisamente
a pressão,Deixou-se a polpa circular pelo
hidrociclone durante pele menos 5 minutos,
ate que fossem estabelecidos condições
permanentes de descarga do overflow.

Procedeu-se a amostragem, recolhendo-se
amostras simultâneas de overflow e
underflow, em tempo cronometrado, Foram
assim coletadas as amostras para análises
9ranulométricas de sólidos em cada fluxo
amostrado.

As amostras de overflow do hidrociclone
«oram analisadas pela técnica da Pipeta de
*™reassen (1), usando-se Plrofosfato de
r^ i o como dispersante. A massa de material
P«ra análise foi obtida por homogeneização
• Quarteamento em lona.

onde: 0, a recuperação de massa no
underflow; &RU (x) e AR°(x), as diferenças
entre os resíduos dos sólidos no underflow
e no overflow, respectivamente, nos
intervalos de tamanhos de partículas x e x
- 6, onde

ARu(x) « Ru(x - fl) - RY (x)

AR°(x) R?(x - í) - R° (x)

(3)

(4)

O ponto sobre a curva de Tromp para a qual
T(x) - 50% define o "tamanho de separação",
ds •

A curva de Tromp representa, graficamente,
a "Eficiência de Separação" e, em função
dos tamanhos das partículas, indicando a
fração de partículas de tamanho x,
alimentadas no hidrociclone, que são
eliminadas no underflow.

Como já mencionado, devido ã presença de
"líquido de overflow" junto ao produto
sólido no underflow, a curva de Tromp não
passa pela origem, ocasionando o chamado
fluxo-roorto ou "dead-flux". 0 "dead-flux"
poda ser obtido graficamente, pela



Figura 3 - Origem da Curva de Tromp
(2)
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a) Curva de distribuição
granulométrica dos sólidos no
underflow e no overflow;

b) Diagrama de bloco de
recuperação de massa que gera
a Curva de Tromp;
Curva de Tromp con o tacanho
de separação.

c)

3. Resultados e discussão
3.1. Comparação entre a alimentação

calculada e a alimentação real do
hidrociclone

Para um caso típico, apresenta-se na Figura
4 os valores calculados para a distribuição
granulonitrica da alimentação, através da
composição das curvas de distribuição
granulométrica de overflow e de underflow.
Os valores calculados foram simplesmente
plotados na curva da Figura 4, indicando
uma boc concordância entre os valores
calculados e os valores reais
representados pela curva.

3.2. Tamanhos de separação

Os tamanhos de separação "d»" do
hidrociclone RNK 87 na deslamagem da Rocha
Fosfática, foram calculados graficamente
através das Curvas de Tromp para as
diferentes modificações de diâmetros de
Ápice e de Vortex Finder.

A Figura 5 mostra resultados típicos para
um diâmetro de Ápice de 6 mm e diferentes
diâmetros do Vortex Finder. Alterando-se
apenas uma variável de cada vez, o tamanho
de separação aumenta com o acréscimo no
diâmetro do Vortex Finder, para as
condições de ciclonagem apresentadas nesta
Figura.

Curvas mostrando a dependência do tamanho
de separação e da recuperação de líquido
no underflow, "Ry", com os diãmetrosde
Ápice (Du) e de vortex Finder (Do) são
apresentadas na Figura 6. Um determinado
tamanho de separação pode ser obtido com
diferentes aberturas de Ápice e de Vortex
Finder.

O tamanho de separação é mais sensível às
variações dos diâmetros de Ápice e Vortex
Finder na região onde é maior a variação
da porcentagem de líquido recuperado no
underflow, diminuindo quando esta
porcentagem aumenta.

3.3. Recuperação de sólidos no underflow

interseção da curva de Tromp com o eixo das
ordenadas, como representado na Figura 3(c)
pelo termo "To"

Conhecido o valor de T Q / pode-se calcular a
"Curva de Tromp Reduzida", representada por
T* (x), em função dos diâmetros das
partículas. A curva de Tromp Reduzida
representa, graficamente, a "Eficiência
Centrífuga".

0 ponto sobre a Curva de Tromp Reduzida
para o qual T*(x) - 50%, define o
"diâmetro de corte", âç,$ do hidrociclone
(Figura 3(c)).

A expressão que relaciona T(x) e T*(x) éi

T(x)- T o

TMx) - (5)

A recuperação de sólidos no underflow é um
dos parâmetros mais importantes na
avaliação do desempenho do hidrociclone.

Em um hidrociclone, qualquer valor de
recuperação de massa no underflow pode ser
alcançado, simplesmente, ajustando-se a
abertura de descarga do underflow (5).

£ razoável esperar-se que, em um
hidrociclone operando a uma certa pressão c
com uma determinada densidade de suspensão,
a recuperação de massa no underflow 6 seja
uma função tanto do diâmetro de Ápice Du,
quanto do diâmetro de Vortex Finder Do.
Realmente, os resultados experimentais
conduziram à seguinte expressão para
relacionar 0 com D o e Du i

93,35 - 14,20 log [%]
Du

(6)



Figura 4 - Caso típico - comparação entre as distribuiçõ
granulométricas da alimentação: real e calcul. e s

calculada.
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A recuperação de massa no underflow a
com o acréscimo do diâmetro de Ápice, e
diminui com o alargamento do Vortex Finder.
Para baixos valores de Do/Du a maior parte
dos sólidos dirige-se ao underflow (Figura
7 - curva 1).

Os resultados encontrados concordam com os
obtidos çor Fahlstrom (5) e Lilge (6), em
relação a influência dos diâmetros de
Vortex Finder e- de Ápice na recuperação de
•assa. no underflow do hidrociclone.

3.4. Distribuição da suspensão no
overflow e no underflow

Secundo Lilge (6), a distribuição da
suspensão total, alimentada no hidrociclone,
entre o over e o underflow é uma função de

Do/Du. 0 seguinte comportamento pode ser
esperado neste caso: aumentando-se o
diâmetro de overflow ou de Vortex Finder e
diminuindo o de underflow ou Ápice, ou seja,
para altos valores de Do/Du, a porcentagem
do volume total da suspensão que se dirige
ao overflow, ao, deve aumentar.

Os resultados experimentais comprovam este
comportamento, através da expressão que
relaciona a com 0,/D,, abaixos

D

ao - 53,06 + 82,20 log -£~ [%]
u

(7)

Apresenta-se na Figura 7 - curva 2, a
variação de <»o com Do/Du.

O coeficiente de correlação dos valores
experimentais deao e D0/Du é de r

2- 0,92
indicando que apenas 15,31 da variação



Figura b - Números ae aistriDvujao ae Tromp,
T(x) em função do diâmetro
equivalente de Stokes, (x) das
partículas. D = 6am D » 16,1%
10,8,6mm ondeT D « diâmetro de
ápice; D * diâmetro de Vortex
Finder; d « tamanho de
separaçio; © « recuperação de
massa no Underflow; < * divisão
de volume de suspensi8 para o
Overflow.

ngura i - i. Kecuperaçao ue nassn nu
Underflow (e) como uma função
da razão diâmetro do Vortex
Finder/Ápice;

2. Divisão do volume da
suspensão para oOverflow (a)
em função da razão dienetro
de Vortex Finder/Apice;

3. Recuperação de massa reduzida
(x) era função diâmetro de
Vortex Finder/Apice.
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Figura 6 - Isocurvas para o tamanho de
separação, d e a recuperação
de liquido no Underflow, IL..
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total dos pontos ao longo da linha média
não pode ser explicada pela expressão (7)

3.5. Recuperação de massa reduzida

Somente a recuperação de massa no underflow,
expressa pelo valor de 6 , não é suficiente
para descrever o desempenho do hidrociclone.
Um underflow levemente espesso, pode
apresentar altos valores de 0^ devido a
presença de "parte da suspensão de overflow"
que se dirige ao underflow. Deve-se,
portanto, descontar de 0esta quantidade de
suspensão que se dirige ao underflow,
representada por (1-«J, e considerar o
valor da recuperação ae massa reduzida,x*

X - 0 - (1 - oo) . (»)

Se a relação entre 0, (1 - oo) txê
representada pela equação 8, pode-se

esperar que xseja também uma função de
Do e Du.

Como 6 e oo teta comportamento contrários,
6 3 (1 - ao) devem ter os mesmos
comportamentos em relação a D o e D^. Deste
modo, x deve aumentar com o acréscimo da
razão Do/Du- Isto de fato é observado
experimentalmente, e a expressão que
relaciona xe 0o/Du é do tipo:

D
X = 46,52 + 67,65 log -=°- [%] (9)

u
com um coeficiente de correlação r2= 0,89,
como pode ser visto na Figura 7 - curva 3.

Os pontos na Figura 7 mostram afastamentos
pouco significativos ao longo da linha
média. As causas para esses afastamentos,
podem ser atribuídas às variações na
distribuição granulométrica dos sólidos na
alimentação e na densidade da suspensão,
aos erros sistemáticos e mesmo ã
instabilidade do funcionamento do
hidrociclone.

3.6. Densidade aas suspensões de
underflow e de overflow

A densidade da suspensão de alimentação tem
uma influência decisiva no desempenho do
hidrociclone. As densidades dos produtos
d* overflow e d« underflow resultam da ação
classíflcatõria do hidrociclone.

Segundo_Fahlstrom (5), a densidade da
suspensão no underflow é função da
capacidade de descarga de sólidos no Ápice,
medida por 0, «, da distribuição de água no
hidrociclone (grau de .ipessamento do
underflow).



pjrJ uma dada pressão de injeção da
suspensão no hidrociclone, empara una
determinada porcentagem de sôlidosna
alimentação,a densidade da suspensão no
underflow ou a porcentagem de sólidos em
peso. Nu» • U B a função da recuperação de
massa no underflow, do tamanho de separação
c da razão entre os diâmetros de Vortex
Finder e Ápice.

A máxima porcentagem de sólidos no underflow
para a deslamagem da Rocha Fosfitica â 2atm
de pressão e 5% sólidos em peso na suspensão
de alimentação do hidrociclone RHK 87, i
obtida com Ápice de 4 mm e Vortex Finder de
16 mm. Este máximo é cerca de 50,8% como
mostrado na Figura 8.

Figura 8 - Variação Ar. porcentagem de
sólidos em peso no Underflow em
função dos diâmetros do Vortex
Finder (Dp) « parâmetro;
diâmetro de Ápice, (Du).
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A eficiência de separação ê dada por:

t • X ~ Ry (101

Do mesmo modo que Rv e ~x> a eficiência de
separação c ê também uma função de Oo/Du
como mostra a equação abaixo:

Do
e - 50,89 + 60,97 log ; r*= 0,90 (11)

A eficiência de separação c aumenta com o
acréscimo da razão DQ/DU, como conseqüência
da diminuição progressiva da quantidade de
liquido de overflow eliminado no underflow .

As Figuras 9 e 10 apresentam .respectivamente,
a eficiência de separação c em função de
Oo/Du e, em função do diâmetro de Vortex
Finder, com o diâmetro de Ápice como
parâmetro.

Figura 9 - Dependência da eficiência de
separação, c, com a razão entre
os diâmetros de Vortex Finder/
Ápice, (D /D ) do hidrociclone
MW-87. ° u
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Figura 10- Eficiência de separação, c, em
função do diâmetro de Vortex
Finder, D .
Parâmetro? Diâmetro de Ápice, D
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Porcentagens de sólidos no underflow entre
40 • S0, são possíveis guando o hidrociclone
opera com Apices de 3 e 4 mm, * Vortex
Finder de 10 a 16 mm, permitindo um
intervalo da 6 a 9 ym no tamanho d*
••paraçío.

3.7. Eficiência de separação, €
A «ficlincia de separação e, i também ua
aos fatores importantes na avaliação do
desempenho do hidrociclon*. 3,1o»!



nalores euciencias üe separação sao obtidas (4) DIE MATHEMATISCHE Formulierung aer
para diâmetros de Vortex Finder entre 13 e Trorap Kurve. Aufbereitung-Technik,9;
16 mm, em todo o intervalo de variação do (17) :449-459. 1976.
diânetro de Ápice.

(5) FAHLSTROH, P.H. Studies of the
Das Figuras 6,8 e 10 deduz-se que no hydrocyclone as a classifier. In:
tamanho de separação igual a 9 pm, a INTERNATIONAL MINERAL PROCESSING
eficiência de separação é máxima,atingindo CONGRESS. 6. Cannes, 1963.
um valor de 80%; a porcentagem de sólidos
no underflow ê de 48% em peso, para Do - (6) LILGE, E. O. Hydrocyclone fundamentals.
13 mm e Du « 4 mm. Trans. I.M.M., 71: 285, 1962.

4. Conclusões
Nas condições dos testes realizados pode-se
dizer aue:

O hidrociclone RWK 87, de 40 mm de
diâmetro, permite a deslamagem da Rocha
Fosfática de Itataia em um intervalo de
tamanhos de separação de 4 a 10 um,
correspondendo a diâmetros dê corte no
intervalo de 4,5 a 12 um.

. O tamanho de separação é função da
recuperação de massa no underflow, da
distribuição granulométrica dos sólidos na
alimentação e da razão entre os diâmetros
de Vortex Finder/Apice do hidrociclone.

. A máxima eficiência de separação
alcançada é de 80% em um tamanho de
separação de 9,0 um e com uma porcentagem
de sólidos no underflow equivalente a 48%
e™ peso. Essa condição ótima de deslamagem
é obtida com um diâmetro de Vortex Finder
de 13 mm e ura diâmetro de Ápice de 4 mm.

. A recuperação de massa no underflow
diminui com o acréscimo da razão entre os
diâmetros de Vortex Finder e Apice
(Do/Du) .

. A porcentagem de sólidos no underflow é
diretamente proporcional ã razão Do/Du e
•o tamanho de separação, e,inversamente
proporcional â recuperação de massa no
underflow.

, A eficiência de separação aumenta com o
acréscimo da razão DQ/DU .
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