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RESUMO
Importantes avanços têm ocorrido ao longo das últimas décadas na modelagem matemática de processos de cominuição. Modelos matem áticos, outrora apenas empíricos, estão hoje se tornando cada vez mais mecanísticos, descrevendo com maior riqueza de detalhes os microproccssos que ocorrem cm britadores c moinhos. Com raras cxceçõcs, partículas em britadores c
moinhos recebem esforços cm conjunto. na forma de leitos. de maneira que a compreensão c a descrição quantitativa da quebra de partículas cm leitos ocupam uma posiç~lo de grande destaque na modelagem matemática da cominuição. O trabalho
inicialmente analisa criticamente a literatura sobre o assunto, identificando a influência do tipo de carregamento, da distribuição de tamanhos de partículas c do material na quebra de partículas contidas cm leitos confinados c não-confin ados. O trabalho então propôc a modelagem matcmútica da quebra cm leitos a partir de informações experimentais de quebra de partículas individuai s c de leitos monodi spcrsos . Ensaios de quebra de partículas foram s imulados com o objctivo de caracterizar as
duas funções principais do mmklo mccanístico da moagem cm desenvolvime nto no LTM, que são a função do vo lume de material capturado no evento de qw.:bra c a funçào de repartição de energia no leito.
PALAVRAS-CHAVE: fratura de partículas. cominuiçào. quebra de leitos.

ABSTRACT
lmportant advanccs have been madc along the last couple of decades in lhe mathematical modeling of comminution processes.
Mathematicalmodels. formerl y only empirical , are today becoming more and more mcchanistic , dcscribing with much greater
detail the microprocesscs that happen inside crushcrs and grinding mill s. With a fcw cxceptions, particlcs in crushcrs and mills
are su bjc<.:t to stresses whcn they are asscmbled in beds. so that the understanding and the quantitative description of thc partiele breakage in bcds occupies a position of grcat importance in comminution. lnitially, the work analyzes criticall y thc literaturc on thc subjc<.:t, rcviewing the intluem:es of the type of bed loading, particle size, size distribution and material in breakage of confined and unconfincd particle beds. Thc work then pro poses a mathematical model of brcakagc of particle beds
that is bascd on experimental infónnation of breakagc of individual particles and monosizcd parti ele beds with diffcrcnt geometrieal configurations. The particlc brcakagc cxperiments were simulated with thc aim of characteriz ing the two key functions of the grinding mcchanistic model in devclopmcnt in LTM. thcsc functions are lhe number of captured particlcs and the
partition of energy in thc bed.
KEV WORDS: singlc particle breakage, comminution. bed particle breakage.
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L INTRODUÇÃO
Em geral , a cominuição tem sido estudada do ponto de vista da quebra de partículas individuais como seu processo mais elementar. Os estudos de quebra de partículas individuais realizados nas décadas de 1960 a 19XO (Schõncrt, 19X8°) auxiliaram muito na compreensão da int1uência das propriedades do material c das condições de aplicação dos esforços na deformação c t)·atura de partículas individuais. Na década de 1990, pesquisadores da Universidade de Utah pesquisaram ativamentc sobre importantes características do comportamento mecânico de partículas individuais, tais como a energia usada na fratura , a resistência das partículas c a rigidez das partículas utilizando a Célula de Carga de Impacto (CCI) (Tavares c King, 1998). Além disso, o estudo da quebra de partículas
individuais tem se mostrado muito importante na modelagem matcmútica dos processos de cominuição industriaL
com exemplos recentes na literatura (Tavares c Carvalho, 2009; Lichtcr ct ai. , 2009). Entretanto, uma descrição
mais fiel do que realmente acontece dentro da maior parte dos equipamentos de moagem c britagcm requer o entendimento e a descrição quantitativa da fratura de partículas quando elas se encontram formando leitos.
O presente trabalho revisa alguns dos principais estudos que tratam da investigação por meio de experimentos c simulação computacional da quebra de partículas cm leitos, propondo um modelo matemático para a descrição desse fenômeno, com vistas à sua utilização na modelagem matcmútica da moagem.

2. REVISÃO DA LITERATURA
A fim de melhor compreender as pesquisas realizadas na úrca, é necessário primeiro introduzir algumas definições. Schoncrt ( 1996) propôs classificar arranjos de partículas cm quatro grupos principais: partícula individual, monocamada (camada de uma partícula), leito de partículas c leito de partículas ideal. O termo "leito de partículas" é usado para caracterizar arranjos nos quais ocorrem contatos partícula/partícula direcionados pcrpcndiculanncnte à superfície responsável pela aplicação dos esforços. Nesses casos, o número de camadas considerado no leito é estimado pela divisão de massa total do leito pela massa de uma única camada de partículas.
Os leitos de partículas podem se apresentar como monodispcrsos, que são os formados por partículas cujos tamanhos são limitados por uma tàixa granulométrica estreita; c polidispcrsos, os quais são l"lmnados por partículas
que não apresentam restrição quanto à sua distribuição granulométrica. Leitos podem ainda se apresentar confinados ou não-confinados. Schünert adicionalmente propôs o conceito de " leito ideal", como sendo aquele que
apresenta estrutura e compacidade homogêneas c que responde aos cst"llrços aplicados de maneira que os efeitos de parede na quebra de partículas são desprezíveis. Inclusive, ele propôs que, para que esta condição seja satisfeita, a altura h c o diâmetro do leito D devam obedecer às restrições h > 6 .r111 a.r c /) > 3 h para o caso de leitos cilíndricos, sendo xmax o tamanho máximo de partículas do leito.
Um dos primeiros trabalhos que tratou da quebra de partículas cm leitos foi realizado por Cho ( 1986) na Universidade de Utah. Esse trabalho, que comparou diferentes condições da aplicação de esforços (impacto versus carregamento lento, partículas individuais c em leitos), tinha o objctivo de l"llrncccr subsídios para a descrição
das funções selcção c quebra para a modelagem de moinhos de bolas. Nos ensaios de impacto cm leitos posicionados entre corpos moedores esféricos, Cho propôs que as partículas que recebem os csl"llrços se encontram cm uma
zona de carregamento, a qual é função da geometria dos corpos moedores c das propriedades do material.
1
Outro trabalho detalhado da década de 19RO toi publicado por Schünc1i (Schüncrt, 19XX \ Nele, o autor classifica
a aplicação dos esforços dentro dos equipamentos de cominuição cm dois grupos: carregamento por compressão lenta,
como no caso da compressão cm prensa de rolos, c por impacto rúpido, como no caso do impacto de um corpo moedor
cm um moinho de bolas. Adicionalmente, ele também reconheceu que, quando um leito não-confinado é submetido a
esforços em um equipamento de cominuição, algumas das partículas são projctadas, escapando da úrca cfctiva de compressão (ou zona de carregamento). A fim de explicar melhor este fenômeno Schüncrt desenvolveu uma expressão matemática para o cálculo do volume ativo, que é o volume de partículas do leito impactado pelo choque de duas bolas ou
pela compressão de dois rolos. Esse conceito é utilizado no desenvolvimento do modelo do presente trabalho.
Já na década de 1990. pesquisadores da Universidade de Utah ( Hüfler c Hcrbst , 1990) compararam os ensaios de quebra de partículas individuas usando o pcndulo duplo com os ensaios de quebra de leitos não-confinados usando a célula de carga de impacto (CCI), concluindo que a quebra de leitos descreve melhor o microproccsso que acontece dentro dos moinhos de bolas. Os autores concluíram que a altura da zona de carregamento não é
maior que a espessura de duas camadas de partículas, bem como que a função quebra dos leitos não dependia do
número de camadas ou do diâmetro do corpo moedor. Assim, os autores propuseram que a massa de material
que quebra no leito somente depende da energia de impacto, c não do número de camadas ou do diâmetro dos
corpos moedores, considerando bolas de aço com diâmetros no intervalo de 40 a 55 mm.
Mais tarde, Bourgcois ( 1993) propôs descrever o comportamento dos leitos não-confinados quando impactados por corpos moedores por meio de um modelo -de probabilidade radial de fratura. Esse modelo tinha o objetivo de prever a quebra de leitos monodispcrsos de partículas, a partir de inf(mnaçôcs da quebra de partículas indi-
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viduais c da caractcrizac,:ão de monocamadas de partículas. Bourgcois realizou ensaios de quebra de leitos por impacto para auxiliar nessa compreensão da distribuic,:ão da energia de impacto absorvida pelas partículas em func,:ão da posic,:ão sua relativa, com respeito ao impacto do corpo moedor e à configuração das partículas no leito. Ele concluiu que as partículas situadas na região central da zona de carregamento têm maior probabilidade
de serem fraturadas, pois absorvem uma maior proporção da energia de impacto, enquanto partículas posicionadas mais próximas à periferia da zona de carregamento têm menor probabilidade. Alguns desses conceitos propostos por Bourgcois ( 1993) foram resgatados c implementados no modelo mecanístico da cominuição, recentemente desenvolvido por Tavares c Carvalho (2009).
Diversos estudos também têm sido realizados visando descrever a quebra de partículas cm leitos confinados.
Evertsson c Bcam1an ( 1997) modelaram empiricamente resultados de ensaios de compressão de leitos polidispcrsos
de partículas como base para a modelagem mccanística de britadores cônicos operando com câmara cheia. Schoncrt c
seu grupo na Universidade de Clausthal realizaram diversos estudos que trataram da modelagem matemática da prensa de rolos (lligh-Prl:'ssure Grinding Ro//-1/PGR) (Schoncrt, 19X~n. Inclusive, a inspirac,:ão de Schonert para o desenvolvimento dessa importante tecnologia teria vindo dos seus vários anos de estudo da quebra de partículas individuais e cm leitos. Liu c Schüncrt ( 1996) desenvolveram um modelo para a previsão da quebra de partículas em leitos polidispcrsos. a partir de ini(mnaçõcs de quebra de leitos monodispersos. Nele, foi proposto que a intcração entre
partículas de di fcrcntcs tamanhos seria quantificada por uma função de repartição de energia, que expressava a distribuição de energia mecánica aplicada entre partículas dos diferentes tamanhos presentes no leito. Nos ensaios, os autores observaram que o campo de tensões que alua sobre uma partícula em um leito depende do número c do arranjo das partículas vizinhas. de maneira que a probabilidade de quebra de uma partícula grossa é reduzida quando circundada por uma grande quantidade de partículas tinas. A partir do conceito de "leitos ideais" proposto por Schüncrt,
Fucrstcnau c outros ( 1996) também estudaram a quebra de diferentes tipos de minérios durante a compressão de leitos confinados. com o objctivo de avaliar a in11ucncia da pressão de carregamento do leito, da tenacidade do material
c do tamanho de partícula na energia absorvida pelo leito c na distribuição granulométrica do produto.
Ainda com o objctivo de 1omcccr subsídios para a modelagem do HPGR, Octtcl e outros (2001) pesquisaram sobre a utilizac,:ão c a absorção da energia na quebra de partículas em leitos por meio de ensaios de compressão usando um
aditivo. a diferentes níveis de confinamento. A principal conclusão do trabalho foi que a massa de material capturado, a
energia absorvida e a energia utilizada aumentam com o aumento do nível de confinamento do leito. Outra conclusão foi
que o aditivo somente exerce alguma int1uência no caso de leitos parcialmente confinados. Oettel e outros (2002) estudaram cm maior profundidade a compressão de leitos não-confinados, observando que a energia absorvida diminui com
o aumento da massa do leito. Entretanto. observou-se que a massa de material capturado só dependeu da geometria da
supcrtkic de carregamento c não da energia utilizada. Esses autores ainda reconheceram que o desenvolvimento de melhores modelos para a compressão cm leitos demandará um maior entendimento do que ocorre na zona de carregamento
quando se têm partículas finas, bem como o efeito de escoamento das partículas dentro dessa zona.
Dentro da modelagem matemática da quebra de leitos. uma parte importante das pesquisas tem sido desenvolvida utilizando simulações computacionais. Um dos primeiros trabalhos na área foi publicado ainda na década de 1990 ( Potapov ct ai.. 1994 ). A simulac,:ão era baseada na premissa de que uma partícula submetida a esforços
pode ser representada cm duas dimensões por varias pequenas partículas triangulares indcformáveis e inqucbrávcis. Esta técnica. que mais tarde seria reconhecida como uma variante do método dos elementos discretos (DEM),
permitiu imitar experimentos reais. variando-se propriedades como o modulo de Young, o modulo de Poisson c
a energia de fratura. Mais recentemente. Tang c colaboradores (200 I) também simularam a quebra de uma partícula individual utilizando o DEM. com o auxílio do software RFPA 2 D. identificando a origem da formação
da trinca durante o carregamento. Potapov c Campbcll ( 1999) adicionalmente simularam a quebra de partículas
contidas cm leitos bidimensionais não- confinados, quando são impactados por uma bola de grande diámetro. As
simulac,:õcs foram realizadas com diferentes condic,:ões de espessuras de leito c eocficicntcs de atrito, mostrando
o duplo papel que desempenha o atrito no processo de quebra das partículas. Se. por um lado, o atrito prejudica a
quebra. pois é responsável pela maior parte da perda da energia cinética durante o impacto, por outro ele favoreque as camadas do leito permaneçam juntas no momento do impacto da bola. No trabace a quebra. pois
lho de Kou c colaboradores (200 I). usando novamente o RFPA 2 D, foi simulada a quebra de partículas contidas em leitos confinados. Nestas simulac,:õcs foi possível observar que a pressão externa aplicada às partículas não
é distribuída uniformemente no leito, bem como que a quebra das partículas presentes no leito inicia por aquelas
que estão cm contato dircto com as paredes do equipamento. Nessas simulações os pesquisadores puderam verificar que apenas 36'Y., da energia aplicada, era usada cfetivamcntc na quebra da"S partículas.

nv

3. MODELO MATEMÁTICO DA QUEBRA DE LEITOS
O modelo desenvolvido no Laboratório de tecnologia Mineral (LTM) simula a quebra quando um leito de partículas é impactado com uma energia conhecida por um corpo moedor com características também conhecidas (Fi-
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gura 1a), tendo como resultado a distribuição granulométrica dos fragmentos. Esse modelo corresponde ao caso
particular do modelo generalizado da cominuição (Carvalho c Tavares, 2009) relativo a um único evento de
quebra de partículas que compõem um leito, sendo o balanço de massas dado por:
Desaparecimento das particulas da classe i
Aparecimento das panículas na classe i

(1 )

sendo w, a fi-ação de material na classe i antes do evento de quebra c w1* a fração de material na classe i depois do evento de quebra. M é a massa total de particulas que compõem o leito, E é a energia de impacto em Joulcs, e é a fração da energia de impacto que cada partícula capturada recebe e p(e) é a fraçào mássica das partículas
capturadas que recebe a fração e da energia de impacto. A massa de material contido na classe de tamanhos i que
é capturada durante no evento (m;) ocupa uma posição de destaque no modelo c é analisada em maior detalhe adiante no trabalho. O termo Fi representa a probabilidade de quebra de uma partlcula da classe i quando recebe uma energia de magnitude eE no evento de quebra, que é equivalente à distribuição de energias de
fratura. Tavares c King (2002) mostraram que dados de energia de fratura podem ser ajustados por meio da função log-normal tnmcada, dada por:
(2)

:p;f

F;CE)= 2I [ l+e1f [ln E*-InEli1i )] .sendo

Figura 1. Leito de partículas sendo impactado por dos corpos moedores (a)
c esquema do arranjo hexagonal de particulas (b).
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Figura 2. Ajuste da função beta incompleta para a relação de t 10 versus t, para o minério de cobre.

sendo Eso, a energia de fratura média, a/ a variância da distribuição e Enw.• representa o truncamento superior da
função de distribuição. Para calcular o Es0,, Tavares c Carvalho (2009) utilizam a equação:

(3)
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sendo d, o tamanho representativo das partículas da classe i, c E,, d., e$ parâmetros do modelo, determinados experimentalmente usando ensaios de quebra de partículas individuais na CC!. A massa média de uma
Partícula individual (Iii 1'·'.) é estimada a partir da massa específica do material p. do tamanho de partícula e do fator de forma (J.
A função quebra h,, é obtida a partir de ensaios de quebra de partículas individuais por impacto na CCI utilizando o procedimento / 111 • Os dados dos ensaios são ajustados usando uma equação que calcula o parâmetro tiO
cm função da energia de impacto aplicada eE. da energia de fratura média das partículas que quebram E50" 1 e das
constantes h· c A, que variam de acordo com o material , a qual é dada pela equação (Tavares, 2007):

11o

l {-h'cF)J

(4)

=. I l-cx1 - .-.. -.1._. . {/h.J

A fim de obter a distribuição completa de tamanhos de partículas para cada energia aplicada, Tavares c Carvalho (2009) usaram a função beta incompleta para ajustar os dados do gráfico de 1, vs 110 , como ilustra a Figura 2.
Para o caso da moagem cm moinhos de bolas, a massa (m,) ou volume de material que é capturado em um único evento pode ser estimada a partir de uma análise geométrica simples do problema. Schõnert ( 1988'), por exemplo, sugeriu que o volume da 1.ona de captura, também chamado de volume ativo (V ,), cm um impacto de um leito de partículas posicionadas entre duas bolas (Figura I a) poderia ser estimado por:

(5)

sendo que h é altura do leito. c!,, é o diâmetro da bola c (~ 11 é o ângulo formado entre o eixo da bola c o perímetro do volume ativo. Essa equação é somente valida para rx 11 pequenos, sendo que os parâmetros rx 0 c h devem ser
determinados experimentalmente. Um modelo similar é adotado no presente trabalho. Uma primeira diferença entre eles é que. ao invés do volume ativo, calcula-se a massa de material capturado. Para o caso de um leito monodispcrso, ele é dado pelo produto do número de partículas capturadas (Np ca,, .) c da massa média das partículas por meio da expressão:
1

(Ô)

Com isso, a questão central se torna a estimação do número de partículas capturadas. Presumindo que as
partículas se encontram formando um arranjo hexagonal no leito. o número de partículas capturadas pode ser calculado por:

( 7)

sendo d,o diâmetro de captura (Figura I a) , que pode ser estimado por geometria usando a equação:

( 8)

na qual c/11 é o diâmetro da bola , h é a altura inicial c s a final do leito após o impacto. Essa equação demanda
uma expressão para o cálculo da razão slh. Supondo que essa razão depende da energia do impacto E c do tamanho de partícula d,, propõe-se que seja descrita por meio da expressão:

_:_'__ =
h

ui:'

+h

ill( d, )

+c

( 9)
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Um aspecto final do modelo diz respeito à partição de energia de impacto entre as partículas contidas no leito.
Tavares c Carvalho (2009), por exemplo, consideraram que a energia de impacto é jguahnente partilhada por todas as partículas capturadas, representando a função p(e) por meio de uma função delta de Dirac. lsso certamente
não é suportado pelas observações experimentais, como ilustra a Figura la. Assim, no presente trabalho é proposto que a energia de impacto é dividida en,tre as partículas capturadas em duas regiões: uma composta por aquelas
localizadas na região central do choSJue (I), as quais recebem uma parcela maior da energia de impacto, c uma representada pelas partículas localizadas na periferia (2). Propõe-se também que, com o aumento do número de partículas do leito, ocorre uma diminuição da eficiência na transferência da energia de impacto, representada pelo fator fe, o qual leva cm consideração a energia dissipada no leito. Adicionalmente, considera-se que em cada uma
das regiões a energia é igualmente dividida entre as partículas. As relações entre o fator de eficiência, a função p(e)
e as energias distribuídas e em cada zona são dados por:
(I 0)

e1 =

mf.
kNPcap(

e e2 =

(1-m)f.

(II)

(l-k)NPcap•

sendo ó a função delta de Dirac, k o parâmetro que representa a razão entre a massa de partículas capturadas na região central e o total capturado da zona de carregamento em o parâmetro que representa a razão entre a energia de
impacto absorvida na região central da zona de carregamento e a total.

4. EXPERIMENTAL
Inicialmente, as características de quebra de partículas individuais foram determinadas por meio de ensaios
de quebra na Célula de Carga de Impacto, conforme é apresentado por Tavares e King ( 1998) e Tavares (2007).
Os dados de quebra de partículas individuais de quartzo foram obtidos da tese de Bourgeois (1993), enquanto os
de minério de cobre foram obtidos experimentalmente usando a Célula de Carga de Lmpacto ilustrada na Figura 3,
empregando um procedimento análogo àquele adotado por Bourgeois. A Tabela I resume as diferentes condições
usadas nos ensaios de quebra de leitos, nos quais a energia de impacto aplicada é contro lada pelo ajuste da altura
de queda da bola. Nos experimentos, foram usados leitos de partículas contidas em três faixas estreitas de tamanhos. A fim de avaliar o efeito do diâmetro do leito no número de partículas capturadas foram ainda usados corpos
moedores de diferentes diâmetros e arranjos de partículas que vão desde uma partícula individual, até um leito contendo cinco camadas de partículas dispostas em quatro anéis concêntricos. A disposição das partículas segundo os anéis concêntricos é apresentada esquematicamente como mostra a Figura l b.
Ta bela 1. Condições usadas nos experimentos
de quebra de partículas em leitos
Material
Vaa·iávcis

Qtt.vtzo
(Bourseua~.

1993)

Daãmetro da bola (mm)

80

Energia dll impacto (J)

2.44

Tamanho d.: particula

4.00-4,75

(mm)

Mio.!rio de
cobre

88
60
1.52
3,05
6,10
9.15
4,75-6.30
1,40-1,70
0.300-0.425

Figura 3. Desenho esquemático da CCI de
63 mm de diâmetro usada nos ensaios.

5. RESULTADOS
Um resumo dos parâmetros de quebra de partículas individuais usados na modelagem da fratura de partículas em leitos é mostrado na Tabela 2. Análises da quebra de partículas em leitos foram realizadas com o objetivo
de ajustar as constantes das Equações 9- 11 aos dados experimentais. Para isso, foram usados dados da quebra de partículas de quartzo e de minério de cobre, resultando nos valores: a=-0,009 J 1• b=0,3, c=0,4, k = 0,83
em=0,90.
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A Tabela 3 apresenta os valores do número de partículas capturadas c a fração de energia de impacto efetiva
que foram usados para o ajuste dos dados experimentais com os dados simulados de quebra de leitos. Os valores
proposta nas Equações 7-9. A Figura 4
do numero de partículas capturadas foram ajustados com a função Np
mostra que a função Np . proporciona um ajuste adequado dos dados para os dois materiais estudados, principalmcnte no caso dos leitos com partículas na faixa de tamanho entre 6,30-4,75. Quanto à fração de energia
de impacto cfctiva, as simulações sugerem que( diminui com o aumento do número de anéis c camadas do leito
(Tabela 3 ). Esse efeito da diminuição da eficiência da transmissão da energia de impacto, ou seja, da dissipação de energia no leito, não foi devidamente modelado neste trabalho c será objeto de um trabalho futuro.
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I

Tabela 2. Parámctros usados nas simulaçiics determinados a partir de ensaios de quebra individual de partículas

Quebra individual de partículas
Material

p(g/cm3)

(J/kg)

Quartzo

:?.,65

43.40

Minério de cobre

2,93

242,92

~

a

A

h'

(mm)

(-)

(-)

(%)

(-)

3.4R

1,61

0,59R

3R,!l

0,0176

2,73

1.41

0.770

51,0

0,0270

Tabela 3. Parámctros usados nas simulaçiics de leitos para quartzo c minério de cobre

Matenal

DiilmetrP dP

I amanlw de

I ~ncrgia de

corpu llltH..:dur

p;lrtkula
d,(mm)

1mpactu

4,7>-4.00
4.7'-4.110
4.7"-4.00
4.7'-4.00
4.7'-4.00

2.44
2.44
2.44
2.44
2.44

lí.~0-4.7'

~.0"

li.~0-4.7'

~.0'

6}.0-4.7'
6,."\0-4,7'
6,30-4,7'
6,30-4.7'
0.42'-IUIIO
0,42:'-0,3011

3.05
3,115
U2

dn(mm)
(..luartzP

XII
XII

xo
xo
XO

M inéric> de ("obre

XX
XX
XX
SX
XX
(,()

XX
(>()

F

~.05

1.:'2
"\,0>

j()()()

(\)nlígura~àt)

(J)

I Partícula
I .\nel
2 Anéis
M~)fltK.:amada

5 ("amadas

I Partícula
I Anel
MllrllH.::arnada
~

Número de
partículas
do leito

Número de
partículas
capturadtls

i\'p,up1

LO
7
19
91
45'

I
7
61
305

(';;unadas
2 Anéis
2 Anéis
2 .'\néis

654~

2 .\néis

(,54~

I')
1')

7.2
7.2
7.2
7.2
1,0
4,X
6,0
6,0
4.S
4
1200
1000

100

Fraçào de
energia de

impacto
ctctiva
1,00
1.00
O.X9
0,51i
0,44
1,00
1,00
0,56
0,2X
0.7X
0,7X
0.44
0.44

• Partícula
llldividual

~

x I Anel

~

~

lO

!00

~

o

2 Anéis

~

[

• 3 Anéi::;

• Mml'nndel.'nhre(h.IO--L7'\nnnl

lO

• Minl·rio d\.'l.'ohrc( 1.7-IAmrnJ

~

• M111l·rrn de whrt·

"

0

!OA~:'i-O.JOOrmnl

::« Monocamada

(luartm (·~.7"- -LUOmrn)

0.1

7
III

100

1000

10000

ll.OI

11.1

IO

rarnanho de partícula ( mml

Figura 4. Ajuste da função Np'"'" (Equa(,:iics
7-9) contra o número de partículas capturadas
calculadas nas simulaçiies de quebra de leitos, para
diferentes raziics de diâmetro do corpo moedor
sobre tamanho de partícula.

Figura 5. Quebra de diferentes arranjos de partículas
de quartzo por impacto no sistema bola-barra (energia
de impacto de 2.44 J, diâmetro da bola de RO mm,
tamanho de partícula de 4,00-4,75 mm).
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~

~
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ll.l

O. I
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0 .0 1

O. I

0.0 1

O.!ll

IO

0. 1

III

r;unanho tk particulii( Tllm)

Tamanho d(! panicu b (mm)

Figura 6. Quebra por impacto de diferentes arranjos de
partículas de minério de cobre (energia de impacto de
3,05 J, diâmetro da bola igual a XX mm e tamanho de
partícula de 4,75-6,30 mm).

Figun1 7. Quebra de leitos com vúrias camadas de
quartzo de ôJ0-4. 75mm c minério de cobre de 4. 754 .00mm.

As Figuras 5 e 6 mostram os resultados das simulações de quebra de diferentes arranjos de partículas, que
vão desde uma partícula individual até uma monocamada com quatro anéis, enquanto a Figura 7 mostra os resultados da quebra de leitos de 3 e 5 camadas. Nas figuras pode-se observar que a hipótese do modelo, que considera
duas zonas de carregamento dentro do leito, fornece um ajuste adequado aos dados experimentais. Embora o modelo tenha sido desenvolvido com o objetivo de descrever a quebra de monocamadas de partículas. o modelo também foi capaz de prever a quebra de leitos contendo varias camadas, sendo para isso necessário considerar
uma dissipação maior de energia de impacto.
As Figuras 8 e 9 mostram que o modelo descreve razoavelmente bem a quebra de leitos monodispcrsos com
tamanhos finos de partículas (0,300-0,425mm), mesmo considerando que os parâmetros do modelo da função
quebra hij para o minério de cobre foram gerados a partir de ensaios de quebra de partículas individuais com
tamanhos maiores que 5,6mm. Os resultados também mostram que o modelo é sensível ú variação da energia de
impacto (Figura 8) e do diâmetro do corpo moedor (Figura 9). este último com influência direta no número de partículas capturadas e na distribuição granulométrica final do leito. A Figura 9 também mostra a barra de erro experimental para monocamadas com dois an éis de partículas de tamanho 4. 75-6.30mm. Para este ensaio o coeficiente de variação médio foi de 19,2%.

6. CONCLUSÕES
Diferentes autores concluíram que o entendimento do microproccsso de quebra de leitos de partículas é fundamental na modelagem mecanística dos processos de cominuição, pois fornecem uma aproximação mais realista de diversos processo de cominuição se comparados à quebra de partículas individuais. Atualmcntc com o auxílio de ensaios experimentais c simulações computacionais é possível entender c modelar matematicamente o que
acontece no interior dos leitos de partículas quando são tencionados cm diferentes condições de carregamento e
confinamento.
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Figura 8. Quebra de monocamadas de minério de cobre para diferentes energias de impacto c faix as de tamanho de partículas (di âmetro da bola de XX mm).
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.. H{l l;l XXmm. 4 .7 :' U- b.300mm

Figura 9. Quebra de monocamadas de minério de cobre para diferentes diümctros de corpo moedor c tamanhos de partículas (energia de impacto de 3.05 .1).
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Com base nos modelos anteriores de quebra de leitos por impacto, o modelo mecanístico da cominuição
cm desenvol v imento no LTM acrescenta um maior nível de detalhe na modelagem matemática considerando
dois conceitos importantes que são: o volume de partículas capturadas no leito c a repartição da energia no interior do leito .
Os resultados da modelagem da quebra de leitos monodispcrsos mostram que o modelo matemático proposto
é sensível à variação de parümctros como o número de anéis do leito, a energia de impacto c o diâmetro do corpo
moedor, bem como a l~1ixa de tamanhos das partículas do leito. Adicionalmente, o modelo também se mostrou capaz de prever a quebra de leitos de varias camadas, embora tenha sido desenvolvido com base na captura de partículas contidas cm uma monocamada.
Trabalhos cm andamento visam à modelagem da quebra por impacto de leitos polidispersos com arranjos geométricos diferentes da configuração hexagonal. Trabalhos também se encontram cm andamento com objetivo de
modelar a dissipação da energia de impacto cm leitos, com o auxílio de medidas diretas da energia absorvida por leitos de partículas cm ensaios na CC I, bem como de simulações usando DEM.
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