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RESUMO 
 
Os britadores de impacto de eixo vertical, também conhecidos como VSI (Vertical 
Shaft Impactor), encontram ampla aplicação na produção de areia de brita, como 
também na britagem terciária na indústria mineral. A modelagem matemática de seu 
desempenho é comumente baseada na aplicação de uma energia de impacto 
constante sobre a população de partículas seguida de uma etapa de classificação. 
Este método tradicional faz com que sejam necessários ajustes na função de 
classificação de forma a compensar o cálculo da energia recebida pelas partículas, 
que nesses modelos tende a ser superestimada. Além disso, em um trabalho 
anterior (Cunha et al., 2013) realizado pelos autores no qual foi utilizado o método 
dos elementos discretos (DEM), demonstrou-se que, ao invés de um valor de 
energia de impacto constante para toda a população, as partículas são sujeitas a 
impactos de diferentes magnitudes. Esta distribuição de energias de impacto é 
denominada espectro de energias de impacto. Sendo assim, uma melhor 
abordagem matemática para a previsão do desempenho do VSI, é baseada em um 
método que acopla o DEM com o balanço populacional. Esta abordagem, 
denominada modelagem mecanicista, leva em conta também a distribuição de 
energias de fratura das partículas, bem como o efeito de enfraquecimento de 
partículas, devido à colisão sem fragmentação, causando danos de partículas. O 
presente trabalho compara a resultados obtidos com britador VSI em escala piloto 
operando sob diversas condições operacionais com resultados de simulações 
obtidas utilizando a modelagem mecanicista. 
 
PALAVRAS-CHAVE: DEM; elementos discretos; balanço populacional; britador VSI; 
modelagem mecanicista. 
 
ABSTRACT 
 
The vertical shaft impact crusher, also known as VSI (Vertical Shaft Impactor), has 
wide application in manufactured sand production, as well as tertiary crushing in the 
mineral industry. Mathematical modeling of performance is commonly based on 
applying a constant impact energy on the population of particles followed by a 
classification stage. This traditional method requires adjustments in the sort function 
to compensate the calculation of the energy received by the particles, which in these 
models tend to be overestimated. Moreover, in a previous work (Cunha et al., 2013) 
by the authors in which the discrete elements method (DEM) was used, it was 
demonstrated that, instead of a constant impact energy value for the whole 
population, the particles are subjected to impacts of different magnitudes. This 
distribution is called impact energy range of impact energies. Thus, a better 
mathematical approach for the prediction of VSI performance is based on a method 
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that engages the DEM with the population balance. This approach, called 
mechanistic modeling also takes into account the distribution of fracture energy of the 
particles and the particles weakening effect due to the collision without 
fragmentation, particles causing damage. The present study compares the results 
obtained with VSI crusher scale pilot operating under various operating conditions 
with simulation results obtained using the mechanistic modeling. 
 
KEYWORDS: DEM; discrete elements; population balance; VSI crusher; mechanistic 
modeling.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
O VSI é um equipamento utilizado para produção de agregados (Gonçalves et al., 
2007) na britagem de minério de ferro (Hamer, 1990), na preparação de minérios 
metálicos para lixiviação e na pré-moagem de clínquer para moagem (Jankovic et 
al., 2004). Existem vários fabricantes e modelos de VSI, com diferenças importantes 
de funcionamento e formato. O seu funcionamento característico é simples; as 
partículas de rocha sob a ação da gravidade adentram a parte superior do britador e 
caem sobre um rotor que gira em alta velocidade. As partículas são então projetadas 
contra um anteparo que pode ser constituído de bigornas de metal ou das próprias 
rochas. Neste anteparo ocorre a fragmentação e os produtos da quebra saem pela 
descarga do britador por gravidade (Figura 1).  
 

 
Figura 1. Imagens em corte do britador VSI. À esquerda o britador com anteparo constituído de 

bigornas, e a direita é mostrada a câmara de britagem do sistema autógeno no qual as 
partículas formam um leito ao entorno do rotor.  

 
Dados de um fabricante mostram que somente essa empresa já instalou até 2011 
mais de 4.000 unidades desse tipo de britador (Metso, 2011). Entretanto, o VSI é 
comparativamente pouco mencionado na literatura e, além disso, tem recebido 
pouca atenção em relação ao desenvolvimento de modelos e simuladores. 
  
Os modelos matemáticos até agora utilizados para simular britadores de impacto 
utilizam-se de simples regressões (Kanli e Smith, 1995), ou modelos que são 
compostos por funções de classificação e quebra (Kojovic, 1996; Nikolov, 2004; 
Bengtsson e Evertsson, 2008). 
 
Nesses modelos o valor da energia específica (Ecs) é calculado com base na 
energia resultante da velocidade da ponteira do rotor (Figura 2). Essa velocidade 
característica é utilizada, pois é entendido que essa energia aplicada sobre a 
partícula, que deixa o rotor, é a energia utilizada para a cominuição das partículas. 
Essa energia comumente é muito superior à energia necessária para a quebra de 
uma partícula (Djordjevic et al., 2003; Tavares, 2004). Logo, essa simplificação para 
o cálculo do Ecs nos modelos para o VSI pode levar a um valor superestimado de 
energia, como pode ser visto em um trabalho recente dos autores (Cunha et al., 
2013).  
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Figura 2. Vista superior do rotor do VSI, indicando a ponteira, na qual a sua velocidade é 

utilizada para o cálculo da Ecs. Em vermelho as guias radiais, em amarelo a base e em azul o 
cone de distribuição. 

 
Considera-se que as dificuldades na modelagem do VSI se devem ao fato de que 
não existe um conhecimento preciso sobre a velocidade das partículas e as 
distribuições das energias de colisão dentro da câmara de britagem (Djordjevic, 
2003).  
 
Com o avanço de técnicas de modelagem por elementos discretos (DEM), além das 
informações visuais, já se torna possível a determinação do espectro de colisões do 
VSI, como também informações sobre o fluxo das partículas (Djordjevic et al., 2003; 
Cleary, 2009; Cunha et al., 2013). 
 
O modelo mecanicista utilizado neste trabalho é denominado de modelo UFRJ. Este 
modelo já foi aplicado com sucesso para diversos casos de cominuição (Tavares e 
Carvalho, 2007; Tavares e Carvalho, 2009; Tavares e Carvalho, 2011; Carvalho, 
2013). O modelo, de forma geral, baseia-se nas características dos materiais, na 
utilização do método de balanço populacional (MBP) e de informações sobre o fluxo 
massa e transferência de energia que no caso foi fornecido pelo DEM.  
 
Esse tipo de modelo tem a intenção de ser utilizado principalmente em projetos, pois 
pode predizer o produto de um britador sem que o mesmo exista, direcionando o 
desenvolvimento de um equipamento. 
 
 
2. METODOLOGIA 
 
A rocha utilizada nos ensaios é um granulito proveniente da empresa Pedra Sul 
Mineração, localizada em Matias Barbosa (MG).  
 
2.1. Caracterização da rocha  
 
As análises que caracterizam as propriedades mecânicas das partículas para 
aplicação para a modelagem mecanicista da cominuição (Tavares e Carvalho, 2009; 
Carvalho, 2009) são: Drop Weight Test (DWT), impactos repetidos (IR), célula de 
carga de impacto (CCI), e auto fratura. O DWT e IR são realizados na CCI, pois são 
executados de forma semelhante, mas não demandando o uso da instrumentação. 
 
Para os ensaios de impacto existem três CCI no Laboratório de Tecnologia Mineral 
(LTM). Elas abrangem uma ampla faixa de tamanhos de partículas para análise, e 
cobrem uma faixa de energias de impacto de 0,3 a 1200 J.  

Ponteira do rotor 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

Na execução dos ensaios foram utilizadas até 100 partículas contidas em faixas 
granulométricas específicas dependendo do ensaio realizado, se DWT, IR ou CCI, 
considerando a heterogeneidade das amostras e os problemas inerentes ao 
processo de análise nestes tipos de equipamento (Napier-Munn et al., 1996). Essa 
quantidade de partículas é recomendada para diminuir o erro estatístico devido à 
amostragem na análise. Em todos os ensaios de impacto, as partículas foram 
analisadas individualmente. 
 
Para a análise na CCI, uma partícula é posicionada no centro da barra. O 
impactador é liberado pelo eletroímã, e durante a queda até a partícula ele aciona 
um dispositivo de disparo antes de colidir com a partícula. Inicia-se assim a medição 
com a coleta dos dados, armazenando-os em um computador. Esse ensaio permite 
determinar a energia específica de fratura do material. 
 
Para o DWT são utilizadas várias alturas de queda do peso fazendo com que as 
partículas recebam diferentes energias de impacto. Assim é possível correlacionar a 
intensidade da quebra com a energia aplicada. Os fragmentos eram recolhidos e 
executada a análise granulométrica das partículas impactadas em um peneirador 

Ro-Tap. 
 
No ensaio de IR as partículas foram impactadas, uma a uma, sucessivas vezes com 
energias determinadas e de baixa magnitude, resultando na fragmentação pelo 
acúmulo de dano. Este número de impactos é registrado utilizado para estimar o 
valor da constante do dano. A partícula é considerada fraturada quando, por 
definição, ocorria perda de um mínimo de 10% de sua massa inicial (Tavares, 2009). 
  
O ensaio de auto fratura consistiu no lançamento de 100 partículas previamente 
pesadas em uma altura de queda fixa por 40 vezes. Após cada impacto é verificada 
a perda de massa em uma balança analítica até que um evento tenha resultado em 
perda superior a 10%, no qual a partícula era considerada fraturada.  
 
Ensaio com o britador VSI 
 
Na Pedra Sul Mineração, o processo produtivo era representado por três estágios de 
britagem: no estágio secundário é utilizado um britador giratório S3000, no estágio 
terciário um britador cônico H4000 (britadores de fabricação da Svedala Faço) e no 

estágio quaternário um britador VSI. O modelo do VSI utilizado é o REMco 9500ST, 
equipado com motor de 400 HP utilizado para a produção de areia manufaturada ou 
industrial. 
 
A amostragem para o VSI foi realizada em circuito aberto para evitar as flutuações 
do circuito de britagem. A operação foi realizada sob condições controladas e a 
alimentação feita a partir de uma pilha pulmão. As amostras foram coletadas em 2 
metros do transportador após cerca de 10 minutos de operação em duplicata. A 
série de peneiras utilizada era de aberturas decrescentes de 50 até 0,037 mm. Mais 
dados sobre a pedreira Pedra Sul relativos a características da rocha, do circuito e 
produção encontram-se disponíveis em outro trabalho (Neves, 2005). 
 
As frequências do rotor utilizadas foram de 1080, 1240 e 1416 rpm, com taxa de 
alimentação de cerca de 70 t/h. 
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Método de elementos discretos 
 
Para a realização das simulações com o Método dos Elementos Discretos utilizou-se 
o software EDEM (DEM Solutions, 2013). Na Figura 3, pode-se observar a imagem 
de uma simulação do VSI industrial. 
 

 
Figura 3. Exemplo da geometria do britador industrial simulada no EDEM. Imagem em corte. 

 
Calibração da simulação em DEM 
 
A calibração do movimento das partículas dentro do EDEM foi realizada utilizando-
se dados obtidos a partir de experimentos nos quais o fluxo de partículas no 
cascateador (Figura 4) foi registrado e que estão reportados em detalhe em Cunha 
et al., 2013. 
 

 
Figura 4. Geometria do cascateador do britador VSI simulada no EDEM. 

 
Modelo UFRJ 
 
O modelo UFRJ é um modelo constituído por várias estruturas. No caso do VSI a 
sequência de solução do modelo mecanicista foi construída como detalhado na 
Figura 5. Na seleção das partículas rastreadas cada uma delas possui um número 
de massa e energia de fratura. O valor de energia de fratura atribuído a uma 
partícula é tal que assegura que a distribuição de energia de fratura de todas as 
partículas dentro de uma classe de tamanho segue a descrição de log-normal, tal 
como proposto por Tavares (Tavares, 2009). Assim também ocorre com a massa 
para qual cada partícula dentro de uma classe recebe um valor de massa dentro da 
distribuição, limitados pelo tamanho superior e inferior da classe de tamanhos. 

Bigornas 

Rotor 

Prato de distribuição 
Impelidor 
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Figura 5. Sequência de solução do algoritmo do modelo mecanicista utilizado para o VSI. 

 
Como as partículas são rastreadas é gerado a partir das simulações em DEM um 
histórico de colisões atribuídos para partículas em uma mesma classe de tamanho. 
O algoritmo de solução consiste em resolver a sequência apresentada na Figura 5, 
para cada entrada de colisão (em J/kg) dada pelo histórico de colisão para todas as 
partículas virtuais no modelo UFRJ. Assim quando a energia de impacto for 
suficiente para fragmentar a partícula serão então computados a massa restante da 
partícula e seus fragmentos relativos a função quebra volumétrica. Se a energia de 
impacto não for suficiente para realizar a quebra, a energia recebida será computada 
como dano para a partícula e serão computados os fragmentos gerados por essa 
energia de impacto relativa à função de quebra de abrasão. Conforme a partícula 
sofre dano a sua energia de fratura diminui. Para este modelo uma partícula muda 
de classe de tamanhos quando tem o seu tamanho reduzido em 10% em massa por 
definição. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A Figura 6 mostra, como exemplo, o resultado das distribuições de tamanho dos 
produtos do VSI obtidos nos ensaios em escala industrial contra os produtos 
gerados a partir de resultados de simulação. Na Figura 7 é mostrado os resultados 
para ensaios com três frequências do rotor relativos ao d80 e d50 das curvas. A 
resposta modelo mostrou boa concordância com as tendências observadas nos 
testes, onde a velocidade mais baixa resultou em um produto com uma distribuição 
granulométrica um pouco mais grosseira do produto. Além disso, observa-se uma 
boa concordância quantitativa dos resultados de simulação para a medição da 
fração do produto maior de 10 mm. Isto pode estar relacionado com a abordagem 
simplificada tomada na modelagem do modelo de abrasão e a utilização de 
partículas rígidas no EDEM. Embora enfatizando que estes resultados foram obtidos 
sem ajuste aos modelos de quebra para os resultados do VSI. Os procedimentos de 
caracterização de minérios, exceto para os testes de auto fratura, foram realizados 
anteriormente e usados, por exemplo, em trabalhos anteriores para modelar a 
moagem moinho de bolas com mesma rocha (Carvalho e Tavares, 2013).  

Partícula virtual 
E(t),m(t)

E>Ek
Quebra superficial 

e dano

m(t+Δt) e fragmentos

E(t+Δt) = E(t) (1-D)

E<=Ek
Quebra 

volumétrica
m(t+Δt) e fragmentos
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Figura 6. Exemplo do produto da britagem do material da Pedra Sul no VSI REMco® medido 

experimentalmente e comparado ao produto simulado para a frequência de 1416 rpm. 
 

 
Figura 7. Valores de d50 e d80 para o produto do britador REMco® realizado com a rocha da 

pedreira Pedra Sul, medido experimentalmente e simulado com o modelo UFRJ. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A modelagem mecanicista desenvolvida pelo grupo do LTM representa uma 
evolução perante aos modelos empíricos e fenomenológicos usualmente utilizados 
na simulação do desempenho de britadores VSI. Estes modelos consideram 
somente a velocidade da ponteira do rotor como a energia utilizada para a 
fragmentação nos modelos de quebra. Os resultados obtidos neste trabalho indicam 
que o modelo UFRJ foi capaz de prever a granulometria do produto gerado pelo VSI 
em função da frequência do rotor sem que fosse necessária a utilização de retro-
cálculo de parâmetros. Adicionalmente, a abordagem mecanicista, modelo UFRJ, 
demonstra clara vocação como experimentador virtual de novos dispositivos de 
quebra de partículas. 
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