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RESUMO 

Importantes avanços têm sido realizados nas 
últimas décadas na descrição quantitativa dos processos 
de britagem de minérios. As técnicas empregadas nessa 
tarefa apresentam complexidade e aplicabilidade 
bastante variáveis, encontrando utilização 
principalmente na otimização de circuitos e, em alguns 
casos, no projeto de novas instalações industriais . 

O presente trabalho analisa inicialmente o estado 
da arte da modelagem matemática de britadores cónicos 
e giratórios , confrontando o modelo tradicional de 
Whitcn - empregado amplamente cm simul adores de 
processos - aos modelos mais recentes de Evertsson
Bearman e Gauldie-Evertsson. Enquanto o primeiro 
descreve a operação de britagem como uma "caixa 
preta" (com apenas uma função de classiticação e de 
quebra), os últimos descrevem o processo levando cm 
consideração o transporte do material através da cftmara 
de britagcm, a sua geometria c a cincmútica do 
procc~so. Esses últimos potencialmente permitem 
descrever a inlluência, por exemplo, de vari úveis como 
a taxa de alimentação, a geometria dos revestimentos c a 
velocidade de rotação do cone no processo. 

Reconhecendo algumas das limitações que ainda 
existem nesses modelos mais avançados c também 
identificando a necessidade de descrever com maior 
realismo a fragmentação que ocorre no leito em cada 
golpe, o trabalho descreve um modelo mccanístico do 
processo de cominuição em britadores giratórios e 
cônicos, utilizando informações de quebra de partículas 
em microescala. Esse modelo permitirú, a partir de 
ensaios de quebra de partículas individuais e em leitos, a 
previsão realística da distribuição granulométrica do 
produto e da energia consumida no processo de 
britagcm. 
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INTRODUÇÃO 

A modelagem matemútica é um conjunto de 
técnicas que visa a obtenção de uma equação ou de um 
sistema de equações que transforma dados de entrada 
em um conjunto de valores de saída, de forma a 
representar um fenômeno ou um processo. Essas 
equações são a descrição matemútica do fenômeno c 
traduzem o conhecimento dos mecanismos que regem o 
processo c sua quantificação [I]. 

Quando aplicadas ao processo de britagem, essas 
técnicas permitem, com as rotinas computacionais 
adequadas, projetar novas usinas e ainda otimizar 
aquelas que já se encontrem em operação. Uma 
aplicação particularmente importante é na previsão do 
eleito de moditicaçõcs na configuração do circuito c do 
ajuste das vari áveis operacionais dos equipamentos na 
capacidade de processamento da usina. Com a 
simulação computacional, essa tarefa pode ser realizada 
a um baixo custo c de forma que não seja ncccssúrio o 
uso do método de tentativa e erro freqücntcmcntc 
empregado na indústria e que pode ser rcsponsúvel por 
considcrúvcis perdas de produção decorrentes de 
tentativas frustadas. 

Os moddos mat.cmúticos utilizados cm 1ecnologia 
mineral podem ser classi licad os em três tipos distintos: 
empíricos, fenomenológicos e mecanísticos l2] . 

Os modelos empíricos são desenvolvidos a partir 
de dados prúticos e envolvem um grande esforço 
cxperimcmal a fim de permitir uma descrição adequada 
da inlluênci a das variúveis relevantes. A valid ade desses 
modelos estú, evidentemente, limitada às características 
do material empregado (por exemplo, a um determinado 
tipo de minério) c ao espaço amostral (intervalo de 
valores das variúvcis manipuladas), não permitindo 
extrapolação para condições não estudadas. 

Os modelos fenomenológicos, por sua vez, süo 
baseados cm dados experimentais c cm algum aspecto 
principal do processo. Algumas das partes desse 
processo podem ser descritas por equações (cinética, 
tcrmodi nftmica , fenflmcnos de transporte, di fusão, etc). 
restando parftmctros que devem ser determinados 
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experimentalmente. Tais modelos permitem alguma 
extrapolação. Esse é o tipo de modelo mais empregado 
em tecnologia mineral na atualidade. 

Por tim, os modelos mecanísticos são aqueles 
através dos quais o processo é descrito majoritariamente 
usando ferramentas básic.:as da física com uma 
participação rrumma de dados obtidos 
experimentalmente. 

No final do século XIX e na primeira metade do 
século XX foram desenvolvidos vários modelos 
empíricos que visavam principalmente relacionar a 
redução de tamanho com a energia consumida e, dessa 
forma, permitir a seleção adequada do equipamento de 
cominuição. Os modelos de Kick, Rittinger e Bond são 
exemplos desses tipos desses modelos, que ainda hoje 
encontram aplicação [2]. A partir dos anos 50, os 
modelos fenomenológicos de cominuição passaram a 
ser desenvolvidos, baseados em grande parte nos 
modelos de balanço populacional (aplicação da 
mecânica estatística em um sistema de partículas de 
qualquer tipo). O modelo de Whiten - amplamente 
empregado em simuladores de processos - se enquadra 
nessa categoria. Embora de grande utilidade, esse 
modelo não é capaz de descrever explicitamente a maior 
parte das variúveis de projeto e de operação dos 
britadores, conforme será discutido mais adiante. 

Ultimamente a modelagem mecanística do 
processo vem apresentando avanços signiticativos, 
devido ao emprego de equações de continuidade e da 
cinemática na descrição do tr;tnsporte e fragmentação de 
partículas na cftmara de britagem [3-51. Embora sejam 
capazes de oferecer uma descrição bastante precisa do 
transporte das partículas dentro do britador (capacidade 
e int1uência da velocidade de rotação do cone e da 
geometria da cftmara), a validade das previsões obtidas 
é limitada pois os modelos empregam uma descrição 
simplista do processo de quebra que ocorre em cada 
ciclo de compressão no britador. 

O presente trabalho revisa o estado da arte na 
modelagem matcm{ttica de britadores cônicos e 
giratórios (os quais apresentam princípio de 
funcionamento mui to semelhante), analisando 
criticamente os modelos desenvolvidos, ilustrando as 
suas aplicações e limitações. A seguir, é descrito um 
modelo mccanístico da britagem que permite a 
si mula~;üo do processo somente a partir de informações 
fundamentais de quebra do material, obtidas em ensaios 
de impacto de partículas cm um Célula de Carga de 
Impacto . 
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MODELOS MATEMÁTICOS DE BRITAGEM 

Modelo de Whiten 

Em 1972, Whiten desenvolveu, no Julius 
Krutschnitt Mineral Research Centre (Austrália), um 
modelo de fragmentação para britadores cônicos, onde a 
britagem por compressão é descrita como uma 
seqüência de eventos de quebra e . classiticação 
resultantes da aproximação e do distanciamento cíclico 
entre o manto e o côncavo [6]. Veriticando que cada 
uma dessas etapas é responsável por uma parte do 
processo de britagem, ele propôs um modelo de balanço 
populacional que emprega a função de classificação -
descrevendo o que ocorre durante o distanciamento 
entre o manto e o côncavo e sendo representada pelo 
vetar C - e a função de quebra (vetor B), a qual 
descreve a fragmentação que ocorre durante a 
aproximação entre o manto e o côncavo. Ambas 
funções são descritas por meio de equações empíricas, 
devendo ser ajustadas a partir de resultados prátic~s de 
britagem. 

A Figura I mostra a representação esquemática de 
um britador, conforme o modelo. 

X ... Função 

~ 
....... Classificação ~ 

c 
p 

B*C *x 

Função C*x 
L....- Quebra ..... 

~ 

8 

Figura I -Representação esquemática do modelo de um 
britador, segundo Whiten. O vetar x representa o 
produto intermediário classificado para fragmentação. 
Os vetares f e p correspondem às distribuições 
granulométricas da nova alimentação e do produto do 
britador, respectivamente. 

A função classificação, em alguns modelos 
denominada de seleção, detine a probabilidade que uma 
partícula de um determinado tamanho apresenta de ser 
fragmentada durante o ciclo de compressão. Portanto, a 
função C(x) representa a fração de material de tamanho 
x que será fragmentada durante a etapa de compressão. 
Essa função é normalmente representada por [7]: 

C(x) =O 

C(x) = 1- ( x- d2 I" 
l di- d2 ) 

C(x) =I 

(l) 
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onde d 1 representa o tamanho da menor partícula a ser 
comprimida, enquanto d2 representa o tamanho acima 
do qual a partícula será seguramente fragmentada. O 
valor da constante n na Equação (I) está diretamente 
relacionada à forma da função de classificação e 
descreve a probabilidade variável de partículas de 
tamanho intermediário serem encaminhadas para a 
fragmentação. Os parâmetros d~o d2 e n são ajustados 
através de técnicas de regressão não-linear a partir de 
resultados experimentais de britagem, sendo comum 
assumir o valor de 2,3 para o parâmetro n [7]. 

Em geral tem sido observado que tanto d 1 quanto 
d2 dependem diretamente da abertura de posição 
fechada (APF) do britador, do tamanho da alimentação 
e características operacionais, sendo relativamente 
independentes das propriedades do material [6,7]. 

No modelo de Whiten o material não fragmentado 
é simplesmente descarregado para fora da câmara de 
britagem, seguindo para etapas subsequentes do 
processo de tratamento do minério. 

A função de quebra, Bij, é deíinida pela fração de 
partículas menores que um tamanho x;, resultante da 
quebra de partículas de tamanho Xj que ocorre em cada 
ciclo de carregamento, sendo descrita com sucesso por 
meio da Equação 2 [7]. O parâmetro K representa a 
proporção de produtos tinos obtidas em eventos de 
quebra simples de partículas dentro do britador. Os 
valores dos parâmetros K, n1 e n2 dependem 
principalmente do minério, sendo também iní1uenciado 
pelo tipo de equipamento, sendo independente das 
condições operacionais do britador. Whiten sugeriu os 
valore~ de 0,5 e 4,5 para n1 e n2, respectivamente, 
quando for utilizado um britador cônico do tipo padrão 
[7]. Para britadores cônicos de cabeça curta, valores de 
0,52 e 2,48 para n1 e n2, têm sido sugeridos, 
respecti varnente [7]. 

B(x;,xj) = Bij = K ~ + (1-K) ~ (2) ( ]
,, ( ]"2 

X
1 

X
1 

A distribuição granulométrica do produto é 
determinada através de um vetor p, obtido segundo a 
equação de balanço de massa (Equação 3 ). 

p =(I -C)(! -BC)-l f (3) 

onde C é a matriz de classificação, B é a matriz de 
quebra, I é a matriz unitária e f é o vetor relativo à 
distribuição granulornétrica da alimentação. 

O uso do modelo de Whiten, juntamente a alguma 
das "leis" de cominuição (de Bond, Kick ou Rittinger), 
permite que também seja estimada a energia consumida 
no processo de britagern. 
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A principal desvantagem do modelo de Whiten é o 
fato de considerar a existência de apenas urna região de 
compressão do material no britador. Essa descrição do 
processo corno urna "caixa preta" permite, diretarnente, 
apenas a previsão do efeito da APF e da distribuição 
granulornétrica da alimentação na operação do britador, 
impossibilitando a previsão da iní1uência do 
comprimento e perfil dos revestimentos, da freqüência 
de rotações do cone, das características mecânicas da 
rocha e da taxa de alimentação, por exemplo. 

Além disso, as características intrínsecas de quebra 
do material, descritas pela função de quebra, são 
somente determinadas a partir de dados obtidos 
diretamente em equipamentos industriais, não podendo, 
portanto, ser previstas a partir de ensaios em laboratório. 
Devido a essas limitações, o modelo de Whiten não 
pode ser considerado corno uma ferramenta para 
projeto. A sua simplicidade, entretanto, faz com que o 
modelo de Whiten mantenha urna posição de destaque 
na simulação de circuitos industriais em operação. 

Modelo de White n-A wachie 

Com o intuito de estabelecer urna relação mais 
efetiva entre o consumo de energia e a fragmentação 
resultante, e também permitir a estimativa da função de 
quebra a partir de ensaios de laboratório sob condições 
controladas, Awachie [6] adaptou o modelo original de 
Whiten. A partir de informações sobre as características 
de fragmentação do minério, da redução de tamanhos do 
minério pelo britador e da eficiência de utilização da 
energia relativa do britador, ele foi capaz de prever a 
energia realmente consumida na britagern do minério. 

As características de fragmentação do minério são 
determinadas através de ensaios de quebra de partículas 
individuais, realizadas em um equipamento de pêndulo 
duplo instrumentado [6]. Os ensaios de pêndulo duplo 
permitem estabelecer a relação entre a energia utilizada 
na quebra e a distribuição granulornétrica do produto 
r e sul tan te. 

A função de quebra é, alternativamente, descrita a 
partir do parâmetro t 10 (proporção de material passante 
em 1/10 do tamanho original da partícula). No caso dos 
britadores, o parâmetro t10 é função do equipamento c 
das condições operacionais. A relação entre esse 
parâmetro e a energia de corninuição específica é 
determinada empiricamente. A partir da energia prevista 
pelo pêndulo e a energia consumida pelo britador 
operando com câmara vazia, o modelo permite estimar a 
energia gasta pelo britador quando carregado. 

Embora seja capaz de oferecer urna previsão do 
consumo energético na britagern e utilizar dados da 
fragmentação do material determinados 
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independentemente, esse modelo mantém todas as 
limitações apresentadas pelo modelo de Whiten. 

Os modelos descritos a seguir se diferenciam 
significativamente dos anteriores uma vez que buscam 
descrever o transporte das partículas ao longo da câmara 
de britagem e a fragmentação resultante usando as leis 
da física e ensaios padronizados de laboratório. 

f 

+ + + + 

Modelo de Evertsson-Bearman 

O modelo de Evertsson-Bearman [3) e os descritos 
em seguida se diferenciam principalmente do modelo de 
Whiten porque descrevem a operação do britador 
usando funções de quebra (B) e seleção (S), obtidas para 
cada região do britador. Isso é ilustrado na Figura 2. 

+ + 

produto 
final 

(s/b) 
ef,1 Caract. Mat. (slb)et,2 Caract. Mat. (slb~f,N Caract. Mat. 

Figura 2- Modelo de um britador cônico com N ciclos de fragmentação. 

Analogamente à Equação (3), a distribuição 
granulo métrica do produto é calculada por 

(6) 

O cálculo das funções de quebra e de seleção é 
realizado a partir de resultados de ensaios de 
compressão de leitos de partículas (em intervalos 
estreitos de tamanhos) em uma prensa hidráulica de 
laboratório e da amplitude relativa dos golpes no 
britador. Essa é calculada com base na razão entre a 
amplitude dos golpes (s) e a espessura média do leito (b) 
em cada uma das regiões (Figura 3). Uma vez que as 
funções de quebra e seleção são diretamente 
int1uenciadas pela razão s/h, esse modelo permite 
estabelecer a relação entre a geometria da câmara de 
britagem e as aberturas de posição fechada e aberta e a 
capacidade e a distribuição granulométrica do britador. 

.,t 
produto produto 

Figura 3 - Seção vertical do britador cônico mostrando 
o princípio de operação. 

Nesse modelo os autores consideram que a 
velocidade de rotação do excêntrico cm britadores 
industriais é significativamente maior que aquela crítica 
(que corresponde à velocidade de rotação do excêntrico 
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na qual uma partícula irá cair livremente durante a fase 
de abertura da câmara até que seja presa entre o manto e 
o côncavo no início do ciclo de compressão), de 
maneira que a oscilação efetiva (s) empregada· nas 
simulações é considerada como metade daquela 
nominal. 

O modelo de Evertsson-Bearman assume que o 
leito de partículas se move com velocidade constante ao 
longo da câmara de britagem e que a operação não é 
influenciada pela velocidade de rotação do excêntrico, 
sendo essa a sua principal limitação. O modelo também 
assume que função de seleção é independente do 
tamanho de partícula. 

Modelo de Evertsson-Gauldie 

De modo a suprir a limitação em relação ao fluxo 
do material dentro da câmara de fragmentação, 
EverL~son passa a utilizar o modelo desenvolvido por 
Gauldie, que permite prever a razão slh para diferentes 
velocidades do excêntrico. Essa modificação também 
permite uma estimativa mais realística das dimensões 
das diferentes zonas da câmara de britagem [6]. 

Da mesma maneira que o modelo anterior, as 
funções de seleção (S) e de quebra (B) variam para cada 
zona de compressão. O parâmetro de dimensionamento 
do equipamento (s/b)er - oscilação efetiva I altura do 
leito etetivo - é utilizado para determinar os valores de 
B; e S;, e é calculado no centro geométrico de gravidade 
para as seções de cada zona. As tronteiras são 
calculadas a partir da descarga da câmara (Figura 4 ). A 
posição de descarga representa um limite perfeitamente 
definido (APF), enquanto a entrada é obtida através do 
estabelecimento das demais zonas. 
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perfil do 
manto 

Figura 4 - Geometria da câmara para um britador 
cônico. Os perfis do manto e do côncavo foram 
modelados como linhas retas [4]. 

Considera-se que o material se movimenta, 
escorregando pela parede do manto até o momento em 
que é comprimido pela aproximação ao côncavo. Para 
velocidades superiores à crítica, nc. o manto irá sofrer 
rotação de um ângulo rtHX, antes do material ser 
comprimido entre o manto e o côncavo. Nessas 
condições as partículas percorrem um caminho, l;, 
menor do que aquele, L;, (Figura 4) percorrido quando o 
britador opera com velocidade próxima à velocidade 
crítica (rotação de um ângulo rt). O ângulo CXj, que 
também int1uencia no cálculo do parâmetro de 
dimensionamento (s/b)er em todas zonas de compressão, 
é função da velocidade crítica do britador e da distância 
L;. Tanto a altura do leito efetiva quanto a oscilação 
efetiva são dependentes da distância da zona de 
compressão ao ponto pivô (r), do ângulo de oscilação do 
manto e do ângulo CXj. 

a;= f(nc,L;) (7) 

1 
sef = 2 rsenq>osc(1 +cosa;) 

_ hp, -bPt 1 
bef- (r-rP )+bP +-rsenq>osc 

r -r 1 1 2 
Pz Pt 

(8) 

onde p 1 e p 2, correspondem as posições inicial e final 
do côncavo, respectivamente. 

Este modelo permite demonstrar que a capacidade 
de um determinado britador é fortemente dependente da 
velocidade do excêntrico [4]. A velocidade afeta tanto a 
capacidade total quanto a forma das curvas de 
distribuição granulométrica dos produtos obtidos após a 
fragmentação. 
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A grande desvantagem do modelo de t1uxo de 
Gauldie é não levar em consideração o fenômeno de 
queda livre, que pode ocorrer quando o britador opera a 
velocidades superiores à crítica. Esse fenômeno tem 
efeito principalmente no cálculo da capacidade do 
britador. Uma outra limitação do modelo de Gauldie é a 
suposição do material da alimentação apresentar um 
comportamento de leito deformável, funcionado como 
se fosse formado por argilas plásticas porosas. 

Modelo de fluxo de Evertsson 

Um modelo ainda mais recente, também proposto 
por Evertsson [5], foi desenvolvido com o intuito de 
remediar as limitações do anterior, através do uso de 
equações do movimento na descrição do transporte das 
partículas através da câmara de britagem. Esse modelo 
também estabelece uma relação entre a distribuição 
granulométrica e a densidade aparente não comprimida 
do material, a qual é de fundamental importância no 
cálculo da capacidade do britador. 

Observa-se também que, nesse novo modelo, a 
continuidade de massa é preservada por todas as zonas 
de compressão. Para todo ciclo de redução, 
correspondente a uma revolução do excêntrico, ocorrerá 
sempre um movimento da partícula em direção da saída 
do britador seguido de uma etapa de compressão. 
Dependendo da velocidade do excêntrico, o movimento 
da partícula poderá ser de queda livre ou deslizamento 
[5]. 

Evertsson observa que para uma velocidade do 
excêntrico baixa, o movimento das partículas é 
puramente devido ao deslizamento. O deslizamento 
ocorrerá até que a partícula seja comprimida entre o 
manto e o côncavo. Durante o deslizamento, as 
partículas são afetadas pela gravidade, a força normal e 
a força de atrito. 

MODELO EM MICROESCALA DA BRITAGEM 

Os avanços obtidos recentemente na modelagem 
matemática de britadores fazem com que hoje seja 
possível dispor de descrições mecanísticas bastante 
precisas do transporte das partículas ao longo da câmara 
de britagem. Entretanto, esses modelos ainda sofrem 
limitações com relação à descrição do processo de 
quebra das partículas nas várias zonas da câmara de 
britagem, sendo ainda excessivamente simplistas. 
Aliado a isso está o fato que esses modelos não 
permitem prever o consumo energético no processo, o 
que é de grande importância para o projeto e operação 
de britadores. 
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Com o objetivo de suprir essas limitar,;ões, um 
modelo - representado esquematicamente na Figura 6 -
encontra-se em desenvolvimento na COPPE. O modelo 
incorpora as principais variáveis de projeto c operação 
de britadores (como a abertura de posição fechada, a 
abertura de posição aberta, as dimensões da câmara de 
britagem, a velocidade do excêntrico, etc), assim como 
as características do material da alimentação 

Figura 6- Modelo matemático de britagem por compressão. 

A fim de permitir a previsão da distribuição 
granulométrica resultante dos golpes em cada zona da 
cfttnara de britagem o modelo emprega as equações de 
halanr,;o de massas c energia no britador [8]: 

i-1 

pi = (I - s J f +L b' ij s j fj ; k j = E j I E ; 
j~! 

" "k ,. =1· 
~ 1. 1 ' 
j~! 

i=l, 2, ... n (9) 

onde E é a energia absorvida pelo leito de partículas. 

Conforme é observado nas equações acima, o 
modelo emprega três funções: as funções de quebra (b\ 
de sclcr,;ão (s) c de repartição de energia (k). A 
distribuição granulométrica resultante da quebra de uma 
partícula individual é representada por b·u· sendo S1 a 
probabilidade de uma partícula da classe i de tamanhos 
seja quebrada quando o leito é comprimido. Essas 
funr,;ões são determinadas a partir de ensaios de 
compressão rápida na Célula de Carga de Impacto 
(UFLC), sendo que os modelos matemáticos usados na 
sua rcprcscntar,;ão são descritos em outra publicação [9]. 
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(distribuição granulométrica, resistência mecânica e 
função de quebra). 

Esse modelo se diferencia principalmente dos 
anteriores pois utiliza informações da quebra de 
partículas individuais determinadas na Célula de Carga 
de Impacto (UFLC) e emprega uma descrição mais 
detalhada da quebra de partículas em leitos. 

Produto 
Capacidade 
Energia consumida 
Dist. Granul. 

Essas funções são intlucnciadas pelo tamanho de 
partícula e a energia aplicada. 

A proporção da energia, k;, representa a proporção 
da energia absorvida pelo leito absorvida pela classe de 
tamanho i, sendo obtida a partir do retro-cálculo 
utilizando resultados de ensaios de compressão de 
partículas em leitos e de quebra de partículas individuais 
na UFLC. Essa função é afetada pelo tamanho de 
partícula, pela a distribuição granulométrica do leito e 
pela energia aplicada [8]. 

A fim de utilizar as equações acima, é necessário 
que uma equação constitutiva do leito seja estabelecida. 
Essa cquar,;ão constitutiva determina a relação entre a 
deformação unitária (s/b) e a força atuante no leito. Essa 
equação também levará em consideração as condições 
de empolamento das partículas no leito, que dependerão 
do regime de britagem (se em monocamadas ou com 
câmara cheia). Isso será descrito com o auxílio de um 
modelo de empacotamento proposto por Yu e Standish 
[I 0]. A partir da relação entre a deformação unitária do 
leito e a força, é possível estabelecer a relação entre s/b 
- a qual é prevista pelo modelo de transporte - c a 
energia consumida na deformação do leito. 

Esse modelo está sendo implementado no software 
MATHCAD© e os resultados obtidos se mostraram 
bastante promissores. Assumiu-se valores das funções 
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de quebra, seleção e de repartição de energia hipotéticos 
e foram considerado os seguintes valores para as 
diversas variáveis: 

- Abertura de posição fechada (APF): 

-Abertura de posição aberta (APA): 

- Largura da câmara na alimentação: 

-Comprimento do manto: 

-Coeficiente de atrito (!.!): 

20mm 

38mm 

lOOmm 

450mm 

0,3 

- Ângulo de inclinação do cone ('ljl): 55° 

A Figura 7 mostra a variação do tamanho médio 
do produto do britador (d50) e da capacidade obtidos 
para simulação do britador cônico com a velocidade do 
excêntrico calculados usando a metodologia ilustrada na 
Figura 6 e o modelo de transporte de Evertsson-Gaudie 
[4]. Observa-se que o aumento na velocidade do 
excêntrico não implica em aumento de capacidade, 
sendo a maior capacidade obtida para velocidade de 305 
rpm. Veritica-se um aumento demasiado do d50 

passando aproximadamente 2,0 mm para cerca de 14 
mm, quando a velocidade foi elevada de 360 rpm para 
415 rpm. Tal fato se deve em parte~~ redução do número 
de zonas de fragmentação, que passou de 9 para 3. 

250,00 16,00 

•• 200,00 
.<: 
?.. 
~ 150,00 

"' , 
·~ 100,00 

"' t.l 
50,ql 

0,0011 1\ t I t :: I 
140 165 195 217 250 305 360 415 470 525 600 700 800 

Velocidade ( rpm) 

14,00 

12,00 

10,00 Ê 

8,00 .§. 
~ , 

Figura 7 - Variação do d50 do produto e da capacidade 
do britador cônico simulado, para diferentes velocidades 
do excêntrico. 

SUMÁRIO E CONCLUSÃO 

Esse trabalho demonstra o avanço significativo na 
modelagem matemática matemática de britadores nas 
últimas décadas . Embora diversas linútações das 
primeiras metodologias empíricas e fenomenológicas 
tenham sido sanadas, os modelos disponíveis 
atualmente ainda não descrevem adequadamente o 
processo de quebra que ocorre dentro da câmara de 
britagem. Um modelo, que alia a descrição do transporte 
das partículas dentro da câmara de britagem (oferecida 
pelos modelos mecanísticos recentes da literatura) à 
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descrição precisa da quebra de partículas em leitos, que 
emprega dados de fratura de partículas individuais, 
encontra-se em desenvolvimento. Resultados 
preliminares mostram que o modelo é capaz de prever 
adequadamente o efeito da geometria da câmara e da 
velocidade do excêntrico na capacidade e granulometria 
do produto. 
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