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RESUMO
Os revestimentos de moinhos de bolas desempenham duas funções principais
no processo de moagem: proteger a carcaça do ambiente agressivo que ocorre no
interior do moinho e transmitir energia à carga de bolas. Diante disso, a otimização
tem, portanto, o desafio de prolongar a vida útil do perfil e otimizar o desempenho
do moinho. Algumas características do revestimento, como relação A/B e altura de
lifter, são extremamente relevantes na eficiência do processo de moagem. Por meio
da análise do histórico das variáveis de processo e com auxílio de simulações DEM,
esses parâmetros foram otimizados no revestimento do moinho W, localizado na
usina de concentração de Vazante. A otimização proporcionou redução da
variabilidade da potência entre o período final e inicial da vida útil do revestimento
e, como consequência, maior estabilidade da capacidade de processamento do
circuito no período pós-troca.

Palavras-Chave: Moagem. Desempenho. Revestimentos.

ABSTRACT

Ball mill liners perform two main functions in grinding process: to protect the mill shell
from the aggressive ball mill environment and to deliver input power to the charge.
When it comes to liners optimization, the challenge are to extend its life and improve
grinding performance. Some liners characteristics such as A / B ratio, lifters number
and lifter height are extremely relevant to the grinding process. By analyzing process
data, and through DEM simulations application, these parameters were improved on
W-mill liner, located at Vazante concentration plant. The new profile promoted a
reduction of power variability between the final and the initial life cicle intervals and,
therefore, a better stability to the circuit operation.

Keywords: Grinding. Performance. Linings.
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1. INTRODUÇÃO

Historicamente, o desenvolvimento de revestimentos para moinhos de bolas
teve como principal agente motivador o aumento da sua vida útil. Em contraponto a
esta perspectiva, Toor et al. (2012) apresentam resultados que indicam que o
desempenho de revestimentos com massa relativamente menor, assim como
menor vida útil, supera o resultado operacional atribuído a revestimentos com
duração relativamente maior. Tal desempenho foi analisado pelos mesmos autores
em termos de parâmetros chave de produção, como capacidade, consumo
específico de energia e distribuição granulométrica do produto. Por sua vez,
revestimentos com menor massa implicam, geralmente, em maior frequência de
troca, ou seja, menor disponibilidade operacional.
Makokha et al. (2016) reforçam que os revestimentos desempenham um papel
crítico na moagem, devido à sua influência na trajetória da carga e na eficiência de
quebra.
Powell et al. (2006) avaliam o pequeno número de instalações que conservam
o design original do revestimento após o comissionamento como um indicador da
capacidade limitada de se desenvolver soluções adequadas de projeto. Ainda
segundo estes mesmos autores, é imperativo o esforço constante pela otimização
do projeto de revestimentos, na busca contínua por melhores resultados de
processo e/ou redução de custos de operação de instalações de moagem.
Apesar de conhecido, o papel relevante dos revestimentos no desempenho
de moinhos de bolas não é facilmente quantificado em ambientes industriais. A
influência do revestimento pode ser considerada pequena, quando comparada à
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influência das demais variáveis de processo e operação do circuito de moagem. A
maioria das instalações de beneficiamento mineral não possui a flexibilidade de
operação de dois moinhos iguais, em condições idênticas de operação, mantendo
como única diferença o projeto do revestimento. Para quantificar essa influência,
Powell e Vermeulen (1994) realizaram testes com duração de alguns dias em
moinho piloto com 1,8 m de diâmetro. Neste trabalho, os autores compararam a
geração de finos para diferentes perfis segundo duas velocidades de rotação. Os
resultados estão ilustrados na Figura 1. Neste caso, as mudanças no projeto do
revestimento resultaram em variações de até 40% na produção de finos, bem como
no consumo específico de energia do moinho.

Figura 1 - Influência do perfil de revestimento na produção de finos pelo moinho

Fonte: Modificado de Powell e Vermeulen (1994)

Powell et al. (2006) afirmam que os principais critérios para um projeto de
revestimentos passam pela escolha do respectivo material de construção, assim
como pela aplicação a que será submetido. As opções supracitadas são limitadas
tanto pela condição de fundição das partes estruturais do moinho como pelas
opções de manuseio destas peças. Moinhos grandes, com abertura de munhão de
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entrada superior a 1,5 m, por exemplo, possibilitam a utilização de manipuladores
de placas que permitem a confecção do revestimento em blocos integrais com peso
de até 1,5 t por peça. A redução do número de peças envolvidas na troca é
vantajosa, pois contribui para reduzir o tempo de montagem e, portanto, aumenta a
disponibilidade para operação.
As comparações entre vida útil e desempenho são um constante desafio no
desenvolvimento de revestimentos. A seleção da melhor solução não deve priorizar
um em detrimento do outro, sendo fator de sucesso o equilíbrio de ambas as
funções no cenário operacional de plantas industriais de beneficiamento. Powell et
al. (2006) ainda ressaltam que a otimização de revestimentos tem o potencial de
proporcionar diversos benefícios:
- em moinhos SAG/AG, maximiza a altura média de queda da carga, visando
maximizar a moagem por impacto;
- garante a ação de cascata em moinhos de remoagem;
- evita impacto de corpos moedores metálicos na carcaça do moinho;
- aumenta a durabilidade do revestimento;
- previne a quebra de bolas, mediante a redução de impactos diretos dessas
na carcaça do moinho;
- aumenta a vazão de sólidos do moinho, mediante o correto espaçamento e
altura das barras (fator essencial no projeto de revestimentos);
- balanceia a durabilidade e vazão de alimentação por meio de um perfil que
atue como proteção, enquanto proporciona o correto movimento da carga
de bolas.
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1.1 . Estrutura da dissertação

Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos, além de Introdução,
Objetivos e Conclusão, conforme listado a seguir:
Capítulo 3 - Revisão bibliográfica: são apresentados os conceitos básicos de
moagem, comportamento da carga moedora e aspectos energéticos como o
conceito de eficiência energética. A seguir são apresentados aspectos específicos
relativos a revestimentos como geometria, materiais e fabricação, métodos de
dimensionamento e finalmente, a influência do revestimento na potência do moinho.
Capítulo 4 - a Unidade de beneficiamento de zinco de Vazante, propriedade
da Nexa Resources, é apresentada junto a uma descrição detalhada do processo
de moagem W e das otimizações já realizadas nesse circuito.
Capítulo 5 - são informados os índices adotados para avaliação do
revestimento e os métodos de simulações, levantamento e tratamento de dados
utilizados nesse trabalho. É apresentado também o método selecionado para
acompanhamento do desgaste dos perfis de revestimento.
Capítulo 6 - resultados: são apresentados e discutidos os resultados obtidos a
partir do acompanhamento de desgaste dos perfis, a análises dos índices adotados
para avaliação do desempenho do revestimento (relação A/B, simulações DEM) e
da moagem durante os períodos de troca de revestimento. Por fim, são
apresentados os resultados da última otimização realizada e instalada em
dezembro de 2018.
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2. OBJETIVO

O objetivo principal deste trabalho é avaliar o desempenho do circuito industrial
de moagem W em Vazante, de propriedade da Nexa Resources, em função do perfil
de revestimento, a partir de índices selecionados relativos a desgaste, geometria e
dinâmica de carga moedora.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O perfil do revestimento determina a dinâmica da carga em moinhos de bolas,
influencia a potência de operação e esta, por sua vez, impacta diretamente a
energia disponível para o processo de moagem e o consumo da operação.
A revisão bibliográfica aqui apresentada foi estruturada contemplando
inicialmente aspectos específicos relativos a revestimentos: função, geometria,
materiais e fabricação, aplicação, bem como dimensionamento. Na sequência, a
revisão inclui aspectos energéticos do processo de moagem, culminando nas
relações entre revestimento e potência da operação.
3.1. MOAGEM

O processo de beneficiamento mineral tem início com a cominuição do minério
conduzida, geralmente, em etapas de britagem e moagem, que reduzem
gradativamente e de forma controlada o tamanho das partículas, liberando o mineral
de interesse para a concentração nas etapas subsequentes de processamento.
Geralmente, a moagem ocorre em moinhos tubulares de bolas, denominados
moinhos horizontais de carga cadente, como o ilustrado na Figura 2.
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Figura 2 - Moinho horizontal de carga cadente

Fonte: Modificado de Teoria e Prática do Tratamento de Minérios, vol. 3, p. 200

A quebra das partículas no interior do moinho é resultado da transferência de
energia do equipamento para a carga moedora (bolas) e desta para as partículas.
As principais variáveis que determinam a dinâmica da carga do moinho são o
volume de bolas, a velocidade de rotação do equipamento e a geometria do
revestimento, que combinadas determinam a intensidade e frequência de contato
entre a carga de bolas e as partículas.

3.1.1. Comportamento da carga moedora

O comportamento da carga moedora está relacionado à velocidade de
rotação do moinho, que geralmente é expressa em percentual da velocidade crítica.
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A velocidade crítica é aquela em que a força centrífuga é igual, em módulo, à
força gravitacional. Nesta condição, um corpo moedor ficaria em contato com o
revestimento do moinho na posição de maior elevação, conhecida como “posição
meio-dia da carga”. A Equação 1 apresenta a fórmula para cálculo da velocidade
crítica de um moinho em função do diâmetro interno da câmara de moagem.

√𝐷

𝐶𝑠 = 42,3

(1)

Onde:

Cs = velocidade crítica (%)
D = diâmetro interno da câmara de moagem do moinho (m)

Xiaolei et al. (2009) estudaram os efeitos da velocidade de rotação a partir de
testes experimentais em moinho de laboratório. A Figura 3, modificada de Xiaolei et
al. (2009), apresenta o comportamento da carga do moinho para diferentes
velocidades.
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Figura 3 - Comportamento da carga em diferentes velocidades de rotação do moinho
a) 0%, b) 60%, c) 70%, d) 75%, e) 80% e f) 90%.

Fonte: Modificado de Xiaolei et al. (2009)

A análise da Figura 3 indica que velocidades inferiores a 60% conduzem a um
levantamento relativamente pequeno da carga, portanto um indicador de baixa
energia disponível. Ou seja, neste caso, o pequeno levantamento não seria
suficiente para alcançar energias altas de impacto. No entanto, para velocidades
superiores a 80%, o levantamento é excessivo, provocando colisão com o
revestimento do moinho. Taggart (1945) analisa ensaios de laboratório que
indicaram um aumento contínuo de capacidade em função do aumento do
percentual de velocidade crítica do moinho. Dados do mesmo autor indicam que o
melhor desempenho de moagem é alcançado na operação com velocidade
equivalente a 81% do respectivo valor crítico.
Além da velocidade, outro fator com forte influência no comportamento
dinâmico da carga é a condição do revestimento do moinho.
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Ao longo da vida útil, o revestimento é desgastado, perdendo altura de barras
levantadoras, ou lifters, ocasionando menor levantamento da carga moedora.
Outro fator relevante é o número de lifters presentes no revestimento. Este é
um parâmetro importante para o qual quase não há literatura específica ou mesmo
modelos matemáticos disponíveis. Rowland (1978) faz algumas recomendações
para a especificação de revestimento em cada caso, relacionando o diâmetro do
moinho e considerando o tamanho da bola utilizado. No entanto, essa
recomendação é considerada empírica e não comprovada.
Xiaolei et al. (2017) realizaram simulações DEM variando a altura do lifter e
mantendo fixos os demais parâmetros, como velocidade de rotação e grau de
enchimento. A Figura 4 apresenta os resultados.

Figura 4 - Efeito da altura do lifter
a) 25mm, b) 17 mm, c) 10 mm, d) 5 mm e) 3 mm e f) 0mm

Fonte: Xiaolei et al. (2009)
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Conforme indica a Figura 4, a altura do lifter tem influência determinante na
dinâmica da carga de moinhos de bolas.
A junção do efeito dessas variáveis, aliada ao grau de enchimento,
proporciona diferentes regimes de moagem descritos por Taggart (1945).
O regime de cascata da carga moedora ocorre com maior frequência em
moinhos que operam sob relativa baixa velocidade de rotação e com revestimentos
mais lisos. Por baixa velocidade de rotação entende-se 68% ou menos do
respectivo valor crítico. Nele, as bolas se movimentam da região do “ombro” da
carga e rolam sobre a superfície livre até atingir a posição do “pé”. A Figura 5 ilustra
o regime de cascata em moinhos de bolas.

Figura 5 - Carga de corpos moedores em regime de cascata

Fonte: Beraldo (1987)

Com o aumento da velocidade de rotação e revestimentos mais protuberantes,
os corpos moedores são elevados a alturas relativamente maiores, adquirindo então
energia suficiente para que se desprendam do “ombro” da carga e colidam, então,
na região do “pé”. Tal dinâmica é conhecida como “regime de catarata”, ilustrado na
Figura 6.
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Figura 6 - Carga de corpos moedores em regime de catarata

Fonte: Beraldo (1987)

A combinação entre velocidade de rotação e perfil de revestimento, assim
como o volume de bolas, determina, portanto, o regime de movimentação da carga
no interior do moinho. Os regimes de cascata e catarata são geralmente os
extremos, uma vez que, na maioria das operações industriais, ocorre uma
combinação entre os regimes.

3.2. ASPECTOS ENERGÉTICOS DO PROCESSO DE MOAGEM

3.2.1. Teorias energéticas

A evolução dos equipamentos e processos de cominuição se confunde com o
desenvolvimento da própria humanidade. A Tabela 1, modificada de Lynch e
Rowland (2005), permite contextualizar a evolução dos principais equipamentos de
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cominuição e classificação, além de outros marcos importantes associados à
indústria de mineração.
Tabela 1 - Cronologia da redução de tamanhos
Energia

Ano *

Vapor

1800
1827
1839
1840
1847
1858
1867
1867
1870
1881
1885
1888
1891
1898
1900

Eletricidade

1905
1907
1910
1920
1930
1932
1933
1935
1942
1944
1948
1951
1956
1970
1975
1977
1980
1995

Máquina ou Processo
Trituradores de rolos são inventados para moer minérios na Cornualha, Inglaterra
Produção de cimento Portland
Moinhos de rolos de ferro para moagem de grãos
Patente de moinho de martelos
Introdução da nitroglicerina como primeira explosão de alta energia
Eli Blake - Britador de Mandíbulas
Dinamite feita de nitroglicerina
Peter von Rittinger - relação entre redução de tamanho e energia
Moinho de bolas bach para moagem de sílex para cerâmica
Philetus Gates - Britador giratório
Friedrich Kick - relação entre redução de tamanho e energia
Moinho vertical de rolos (moinho de F.E. Huntington)
Primeira patente de hidrociclones
Moinhos de bolas são usados para moagem de minérios de ouro
Motores elétricos para moinhos verticais de rolos para moagem de carvão e
minérios friáveis
Processo de flotação para minérios sulfetados
Moinho de pebble utilizado na Witwatersrand (Rand), África do Sul
Moinhos de barras
Moinhos tubulares com câmaras
Will Symons - britador cônico
Alvah Hadsel - moinho autógeno
Equação Rosin-Rammler para definição de distribuições granulométricas
Tromp - curva de separação
Dutch State Mines - ciclones para circuitos de carvão
Humphrey Investment Company - ciclones com vortex finder
Hidrociclones em minerações
Fred Bond - relação entre redução de tamanho e energia
Kelly Krebs - hidrociclones
Britadores Verticais de Impacto
Técnicas de controle computacional para circuitos de mogem
Prensa de rolos
Técnicas de simulação computacional para circuitos de moagem
Moinhos tubulares de grandes proporções (~1.000 tph)

* datas estimadas

Fonte: Lynch e Rowland (2005)

Na mesma Tabela 1, estão listados os principais avanços no desenvolvimento
da cominuição, com destaque para a formulação dos três principais modelos sobre
moagem.
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A primeira relação matemática entre redução de tamanho e energia,
apresentada por Rittinger, em 1867, propôs que a energia específica necessária
para a quebra seria proporcional à nova área de superfície produzida.
Em 1885, a partir de estudos das propriedades dos materiais, Kick elaborou
um segundo modelo, propondo que a energia específica empregada na cominuição
era diretamente proporcional à redução de volume das partículas para corpos
geometricamente similares.
Lynch e Rowland (2005) observam que a tecnologia disponível na época da
proposição das teorias de Kick e Rittinger não permitiu a comprovação de nenhuma
das duas, o que gerou anos de defesas e ataques aos dois modelos.
Bond e Maxson (1938) e Myers et al. (1947) relatam que Bond levantava dados
industriais na tentativa de comprovar a aplicação da Lei de Rittinger.
No entanto, em 1952, Bond (1952) apresentou uma terceira relação,
totalmente empírica, em que a energia consumida é, inicialmente, proporcional ao
comprimento das fissuras geradas e, na sequência, proporcional à área da nova
Dentre as três abordagens citadas, a proposta por Bond, apesar de totalmente
empírica e sem fundamento teórico, tornou-se referência para o dimensionamento
de moinhos. A Equação 2 expressa algebricamente esse modelo empírico:

𝐸 = 𝐾𝐵 (

1
√𝐷𝑝

−

1
√ 𝐷𝑓

)

Onde:
E= energia consumida por unidade de massa alimentada em kWh/st

(2)
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Dp e Df = são, respectivamente, os diâmetros da malha por onde passam 80
% do produto e da alimentação, em micrômetros.

A constante de proporcionalidade KB, determinada por Bond, é equivalente a
10 Wi (Work Index) e considerada uma característica intrínseca do minério,
refletindo a respectiva resistência à quebra. O valor de Wi é obtido
experimentalmente a partir de ensaio padronizado de laboratório também proposto
por Bond.
De acordo com Bond, a energia consumida refere-se à moagem via úmida,
conduzida em moinhos com oito pés de diâmetro, circuito fechado com classificador
espiral para moinhos de bolas e circuito aberto para moinhos de barras.
Hukki (1962) avaliou dados industriais e propôs que as teorias de Rittinger,
Kick e Bond eram válidas para diferentes tamanhos de produto, como ilustrado na
Figura 7.
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Figura 7 - Aplicação das diferentes relações entre energia e fragmentação

Fonte: Modificado de Hukki (1962)

Após a publicação e sucesso de seu método em 1952, Bond e posteriormente
Rowland (1983) deram continuidade aos estudos da relação entre energia e
redução granulométrica, corrigindo a aplicação do modelo para condições
diferentes daquelas consideradas como referência. Tais fatores expandiram a
aplicação

do

método

de

Bond-Rowland,

tendo

por

referência

circuitos

convencionais de cominuição, quais sejam britagem multi-estagiada, seguida de
moagem em moinhos de barras e moinhos de bolas.
Austin et al. (1982) abordam ainda como desvantagens do método de Bond a
não inclusão de condições de operação, como eficiência da classificação, carga
circulante, efeitos da reologia de polpa e da geometria do revestimento, sendo este
último o objeto do presente estudo.
Donda e Rosa (2014) destacaram os desvios do método de Bond para
aplicação em circuitos de moagem de itabiritos friáveis do Quadrilátero Ferrífero
brasileiro.
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3.2.2. Cálculo de potência consumida por moinhos de bolas

A potência de operação de um moinho é determinada pelo produto do torque
para deslocamento do baricentro da carga pela velocidade angular de rotação do
moinho. Portanto, tanto a massa da carga como as condições dinâmicas de
operação do moinho determinam a potência.
Taggart (1945) apresenta o diâmetro interno do moinho (D) como determinante
para a magnitude do impacto das bolas ao serem arremessadas. O autor explica
que a magnitude do impacto é proporcional a mv2, onde m é a massa de bolas em
queda e v é a velocidade de queda devido à aceleração gravitacional.
A fração volumétrica da câmara interna de moagem do moinho ocupada por
bolas (Vp), ou grau de enchimento, influencia a potência consumida, uma vez que
determina a massa da carga a ser movimentada. A combinação da massa de bolas
e da velocidade de rotação do moinho determina o deslocamento do baricentro da
carga entre as posições de repouso e de equilíbrio dinâmico atingido durante a
operação do moinho.
O diagrama da Figura 8 ilustra o deslocamento do baricentro da carga do
moinho.
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Figura 8 - Diagrama do deslocamento do baricentro da carga

Fonte: Modificado de Napier-Munn (1996)

O diagrama (a) da Figura 8 ilustra o baricentro na situação de repouso da carga
e o diagrama (b), os deslocamentos vertical (h) e horizontal (D) do mesmo baricentro
durante a operação do moinho.
A Figura 9 apresenta a relação proposta por Rowland (1983) entre o volume
da carga de bolas ou seixos e a potência do moinho.
Figura 9 - Relação entre potência e enchimento

Fonte: Rowland (1983)
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O grau de enchimento ideal varia de acordo com a instalação. Rowland (1983)
considerou a operação entre 40 e 45% de enchimento, destacando que é possível
operar com até 50% de enchimento, usual para moinhos de bola a úmido.
Quantificando o efeito das variáveis citadas, Rowland (1983) propõe a
Equação 3 para previsão da potência de moinhos industriais horizontais com carga
cadente de bolas.

0,1

kWb = 4,879 D0,3 (3,2 – 3 Vp) Cs ( 1- 2(9−10𝐶𝑠)) + Ss

(3)

Onde:
kWb = potência (kW) no eixo pinhão, por tonelada de bolas da carga
D = diâmetro interno do moinho (m)
Vp = fração do volume do moinho ocupada por bolas
Cs = fração da velocidade crítica
Ss = fator de tamanho de bolas (utilizado para moinhos com D maior que 3,3
m).

O fator de tamanho de bolas (Ss) é recomendado por Rowland (1983) para
cálculos de potência em moinhos onde o diâmetro interno é superior a 3,3 metros
(equivalente a 11 pés), conforme descrito na Equação 4.

Ss = 1,102

𝑏−12,5 𝐷
50,8

(4)
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Onde:
Ss = fator de tamanho de bolas (kW/tb)
b = tamanho da bola (mm)
D = diâmetro interno do moinho (m)

Rowland (1973) apresenta uma descrição detalhada da relação entre o
tamanho de bola, o diâmetro do moinho e a potência.
Além das variáveis descritas, outros fatores influenciam a potência de
operação, tais como forma de descarga de polpa, carga circulante e densidade do
corpo moedor.
A forma de descarga, overflow ou grelha diafragma, é um caso especial, e sua
influência na potência se deve à variação do volume de polpa retido no moinho.
A Figura 10 ilustra o efeito da descarga por overflow. Nesta situação, a polpa
só é descarregada ao alcançar a altura do trommel, através do acúmulo de polpa
no interior do moinho.
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Figura 10 - Perfil de descarga por overflow

Fonte: Modificado de Napier-Munn (1996)

O volume de polpa acumulado funciona como contrapeso da carga,
deslocando o baricentro do moinho.
Napier-Munn et al. (1996) afirmam que moinhos com descarga por overflow
requerem entre 7 e 10% menos potência que moinhos com descarga por diafragma.
Os mesmos autores citam que, em moinhos com descarga por overflow, tal efeito
pode ser potencializado por uma carga circulante elevada.
Portanto, alterações significativas de carga circulante desencadeiam o mesmo
efeito citado acima. Mudanças no equipamento classificador, como a substituição
de ciclones por peneiras de alta frequência, geralmente acarretam queda
significativa da carga circulante e, consequentemente, ocasionam uma elevação da
potência do moinho.
Outra variável com impacto na potência é a densidade dos corpos moedores.
Sepúlveda (2006) considera que a potência do moinho, bem como sua eficiência, é
diretamente proporcional à densidade das bolas e que esta depende do processo

37
de fabricação das mesmas, sendo que para bolas de aço forjadas é possível atingir
a densidade máxima de 7,75 g/cm3. Já para bolas fundidas, a densidade máxima
alcançada é de 7,65 g/cm3. Como a densidade aparente da carga varia em função
da densidade das bolas, a utilização de bolas forjadas de boa qualidade tende a
permitir a operação com maior potência para o mesmo grau de enchimento.

3.2.3. Conceito de eficiência energética e suas limitações

O conceito de eficiência energética de moinhos de bolas não é consenso,
sendo definido de maneiras diferentes por vários autores.
Taggart (1945) define a eficiência de moagem por meio do consumo especifico
da instalação, razão entre a potência consumida na operação e a vazão mássica de
produto gerado na granulometria desejada. Segundo o autor, o objetivo principal da
operação de moagem é liberar o mineral de interesse, portanto, sua eficiência seria
mensurada por meio da quantidade de mineral liberado e a energia consumida em
alcançar essa liberação. Na prática industrial, a quantidade de minério liberada é
quantificada através do percentual de massa passante na malha de liberação do
mineral. Assim, a eficiência pode ser calculada por meio da Equação 5:

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 =

Onde:

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑙ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎çã𝑜

(5)
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Consumo Específico = energia consumida para geração de massa passante
na malha de liberação do mineral de interesse (kWh/t – malha de liberação)
Consumo de energia = potência consumida pela moagem (kW/h)
Massa passante na malha de liberação = massa de minério passante na malha
de interesse no produto da moagem (t/h)

Nesse conceito, a eficiência de uma moagem será tanto maior quanto menor
for seu consumo específico, ou seja, quanto menor o consumo energético para
geração de produto passante na malha de liberação do mineral minério.
Rowland (1976) apresenta o conceito de eficiência que ficou conhecido como
“coeficiente de eficiência de Rowland”, em que relaciona a eficiência de uma
instalação ao resultado da divisão do resultado do Wi laboratorial pelo valor do
cálculo de Wi operacional, conforme a Equação 6.

𝐸 = 100

𝑊𝑖
𝑊𝑖𝑜𝑝

(6)

Onde:
E = Eficiência da moagem
Wi = Work Index obtido a partir de ensaio padronizado de laboratório
Wiop = Work Index operacional, ou retrocalculado com base em dados obtidos
a partir da operação específica
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Quanto mais elevado o valor do coeficiente de eficiência de Rowland, mais
eficiente é considerada a moagem.
No entanto, o conceito energético possui limitações, pois nem toda a energia
fornecida ao moinho é convertida em fragmentação ou superfície nova. Devido à
ineficiência mecânica desses equipamentos, grande parte da energia fornecida é
dissipada como som. Outra parcela significativa é transformada em calor, que não
possui influência relevante na quebra de partículas. Napier-Munn et al. (1996)
acrescentam a essas perdas aquelas resultantes da deformação plástica de
partículas e da movimentação de carga e polpa sem cominuição. Além disso, a
abordagem energética não contempla o efeito da carga circulante, fator relevante
na eficiência da moagem.
Fuerstenau e Abouzeid (2002) abordam o tema da eficiência e ressaltam que
esta era inicialmente definida em função do aumento de superfície específica
durante a redução de tamanho. Nestes termos, os autores consideram que a
eficiência energética de moinhos é inferior a 1%.
Apesar dessas limitações, a abordagem energética ainda é utilizada para
mensurar a eficiência de circuitos industriais de cominuição.
3.3. REVESTIMENTOS

Moinhos tubulares recebem revestimentos tanto na porção cilíndrica quanto
nas tampas ou espelhos. Segundo Powell et al. (2012), os revestimentos
desempenham duas funções principais no processo de moagem: proteger a
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carcaça do ambiente agressivo que ocorre no interior do moinho e transmitir energia
à carga de bolas, proporcionando seu levantamento.
Para a função de proteção contra o desgaste, as características mais
importantes na seleção do revestimento se resumem à vida útil e custos, enquanto
para a função de levantamento da carga, outras variáveis do perfil passam a ser
determinantes para o desempenho integrado do circuito de moagem.
Os revestimentos podem ser metálicos, de borracha ou, ainda, híbridos
quando combinam os dois materiais. A escolha do material, bem como da geometria
do perfil, depende da particularidade de cada operação.

3.3.1. Geometria

Taggart (1945) afirma que a geometria do revestimento, combinada às
características da polpa, determina a movimentação da carga de bolas.
Quanto mais suave, ou menos protuberante o perfil do revestimento, maior
será o escorregamento da carga de bolas e menor o levantamento. Portanto, a
moagem irá ocorrer predominantemente em regime de cascata, e o rolamento da
carga irá proporcionar maior moagem por atrito e menor moagem por impacto. Esta
condição encontra maior aplicação em operações de moagem cujo produto é
relativamente fino, da ordem de dezenas de micrômetros.
O revestimento metálico com perfil denominado “placa e barras” é o mais
frequentemente utilizado em moinhos de barras (Rowland, 1978). Beraldo (1987)
explica que este tipo de revestimento provoca um esforço muito grande sobre os
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parafusos de fixação, podendo gerar quebras ou afrouxamento. Em função disto,
foram substituídos pelo tipo Wedge, ilustrado na Figura 11.

Figura 11 - Placas usuais para moinhos de barras

Fonte: Beraldo (1987)

Em moinhos de bolas, podem ser instalados vários tipos diferentes de perfis.
Os mais frequentes são aqueles denominados “onda simples” e “onda dupla”, este
último ilustrado em duas variações na Figura 12.

Figura 12 - Perfis onda dupla

Fonte: Beraldo (1987)

A Figura 13 apresenta outros tipos de perfis utilizados em moinhos de bolas
como hi-low e hi-hi. Estes tipos de perfis normalmente são confeccionados de forma
híbrida, podendo apresentar inserto metálico apenas na face ou na face e no topo,
dependendo da necessidade da instalação.
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Figura 13 - Perfis híbridos

Fonte: Powell et al. (2006)

Na literatura, são encontradas diferentes recomendações de geometria de
perfis, dependendo do autor estudado.
Para moinhos de barras, Rowland (1978) recomenda que o número de
levantadores (lifters) na circunferência do moinho deve ser aproximadamente o
produto do diâmetro, em metros, por 6,6. Para operações com diâmetros máximos
de bolas de até 60 mm (2,5”), o mesmo autor indica o uso de revestimentos dupla
onda, recomendando o número de lifters na circunferência do moinho como o
produto do diâmetro, em metros, por 13,1.
Para moagens com diâmetros máximos de bolas acima de 60 mm, Rowland
(1983) propõe o uso de revestimentos onda simples. Para a definição do número de
lifters, permanece a mesma condição citada para moinhos de barras (6,6 D, sendo
D em metros). Ainda segundo Rowland (1983), revestimentos devem ter de 50 a 65
mm de espessura, com ondas que somam mais 60 a 75 mm na espessura.
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Beraldo (1987) sugere regra empírica para a fixação da altura da onda: esta
deve ser igual a ½ a 1 vez o diâmetro da bola, e o espaçamento entre as ondas
deve ser no mínimo de 1,5 vez o diâmetro da bola.
Além de determinar a trajetória da carga de bolas, a geometria de
revestimentos exerce grande influência na vida útil, devendo estar em concordância
com a estratégia de operação da instalação.
Para revestimentos do tipo placa e barra, Powell et al. (2006) destacam que a
altura da barra possui grande influência na vida útil do revestimento, sendo que
quanto maior for a altura da barra, menor será o desgaste do revestimento. A análise
da aplicação deverá considerar que existe uma altura de barra ideal para que seja
obtida a capacidade máxima do moinho.
A relação entre altura e espaçamento das barras elevadoras no revestimento
irá influenciar o desempenho do moinho. A Figura 14 ilustra, segundo Powell (2006),
o espaçamento das barras (A) e a altura das mesmas (B).

Figura 14 - Relação A/B

Fonte: Powell (2006)

A altura das barras levantadoras deve assegurar proteção contra o desgaste,
enquanto o espaçamento deve garantir área suficiente para o transporte de polpa e
evitar o “engaiolamento” de bolas entre as barras levantadoras. Powell et al. (2006)
consideram o quociente da divisão entre o espaçamento entre barras e a altura das
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barras aplicável para moinhos SAG/AG e moinhos de bolas primários, sendo menos
relevante em moinhos de bolas secundários, assim como não aplicável para
revestimentos de onda, além de ressaltar sua forte dependência da velocidade do
moinho.
Meaders (1964) apud Howat (1986) investiga o efeito na capacidade de
moagem e consumo de energia do moinho a partir da variação da relação A/B. A
Figura 15 mostra os resultados obtidos pelo autor e permite concluir que valores
entre 4 e 4,5 para relação A/B são considerados adequados.

Figura 15 - Efeito da relação A/B na capacidade e consumo energético do moinho

Fonte: Modificado de Meaders (1964) apud Howat (1986)

A relação A/B varia durante a vida útil do revestimento. Portanto, tal relação
deve ser dimensionada para um valor mais baixo no revestimento quando novo e
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um valor mais alto ao final da vida útil, tendo atingido o ponto ótimo durante o maior
percentual possível da vida do revestimento.

3.3.2. Materiais e fabricação

À época em que redigiu seu famoso livro, Taggart (1945) afirmava que o
revestimento de moinhos com top size de bolas superior a duas polegadas era,
normalmente, confeccionado em aço manganês. Para moinhos com bolas menores,
o autor recomendava a utilização de ferro fundido, que proporcionava menor custo
e maior vida útil.
A fabricação de revestimentos metálicos tem início com o modelo da peça, que
geralmente é confeccionado em madeira, compensado naval ou resinado.
A Figura 16 ilustra o modelo fabricado em madeira de um revestimento de
espelho de moinho.
Figura 16 - Modelo em Madeira

Fonte: Arquivos do autor
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Em geral, o modelo de madeira é inserido em uma caixa de aço ou ferro e
recebe uma mistura de areia, resina e catalisador para a confecção do molde. Para
a moldagem, podem ser utilizadas areia de cromita ou sílica. A areia de cromita
apresenta a vantagem de absorver calor de forma mais rápida, o que permite um
resfriamento mais homogêneo. São utilizados sistemas de recuperação da areia
dos moldes, sendo que a perda não passa de 3% referente a finos gerados no
processo.
Após o tempo de cura ou vida de banca, que pode variar de minutos a até uma
hora (conforme o tamanho da peça), o modelo é retirado, e o molde de areia está
pronto para receber o vazamento.
A operação de desmoldagem está ilustrada na fotografia da Figura 17.
Figura 17 - Desmoldagem

Fonte: Arquivo do autor

O metal é normalmente fundido em fornos elétricos, que alcançam
temperaturas de até 1650°C através da passagem de corrente elétrica por eletrodos
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de carbono. Os componentes da liga metálica são adicionados ao forno e, durante
o processo, são efetuados ajustes, de forma a atingir as especificações estipuladas.
O molde recebe o metal líquido e segue para resfriamento, que pode levar
algumas horas ou mesmo dias, dependendo do tamanho da peça.
Após o resfriamento e a desmoldagem, a peça recebe o tratamento térmico,
cujo objetivo é conferir dureza adequada e maior resistência ao impacto (através de
revenimento). O processo pode variar conforme a liga utilizada.
A peça pronta ganha o acabamento final, com tratamento com jato de granalha
para retirar oxidação, carepas e rebarbas.
Beraldo (1987) relata a introdução da borracha no mercado de materiais de
revestimento industrial no início da década de 1960. Tais revestimentos podem ser
confeccionados com borracha sintética ou, mais comumente, com mistura de
borracha sintética e natural. A borracha natural possui elevada resistência à
abrasão, mas possui baixa resistência ao impacto, o que faz com que os compostos
sejam mais interessantes.
A qualidade da borracha utilizada é decisiva para o sucesso do revestimento.
Uma das propriedades mais importantes é a resistência à tração. Outras
características relevantes são dureza, densidade (que reflete a qualidade das
cargas utilizadas no composto), resistência à abrasão e resiliência. Powell (2006)
apresenta algumas propriedades essenciais da borracha de boa qualidade: possuir
alongamento de 500 a 600%, o que significa poder ser esticada de 5 a 6 vezes o
seu comprimento sem qualquer dano, manter essa deformação para tensões de até
20,68 MPa (3000 psi) e possuir dureza entre 55 e 70 Shore.
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Por essas características, a borracha é extremamente vantajosa no caso de
moagem fina e de material muito abrasivo. Outra vantagem em relação a
revestimentos de aço é a redução significativa de peso das peças. Borracha
apresenta 1/7 o peso do metal e, em muitos países, o custo é menor, por isso é
muito benéfico utilizá-la sempre que possível (Powell, 2006). A redução no peso do
revestimento contribui para reduzir o tempo de troca, aumentando a disponibilidade
da instalação.
A borracha, no entanto, só encontra aplicação para moagem via úmida, sendo
tradicionalmente utilizada em moinhos secundários, terciários e de remoagem.
Powell (2006) aponta ainda que, com a evolução dos materiais e dos programas de
desenho computacionais, a borracha tem sido aplicada também em circuitos
primários.
Rowland

(1983) cita

a

aplicação

bem-sucedida

de

borracha

para

revestimentos de moinhos de barras de pequeno diâmetro com baixas velocidades
de rotação. Na Figura 18, Beraldo (1987) compara o custo e o desgaste de
aplicações com aço e borracha.

Figura 18 - Comparativo de desgaste e custo do aço e borracha

Fonte: Beraldo (1987)
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A decisão de migrar do revestimento de aço para o de borracha deve levar em
conta outros fatores além de custo e desgaste. Deve-se também avaliar a
integridade mecânica de corpo e tampas para instalação do revestimento de
borracha. Moinhos mais antigos tiveram sua furação de carcaça e tampa projetada
para operação com revestimentos metálicos, sendo por vezes inviável a adaptação
para a fixação de revestimentos de borracha.
Outra restrição é o fato de a borracha não ser recomendada para aplicações
em que o diâmetro de bola seja superior a 75 mm (Rowland,1978).
Os revestimentos híbridos, isto é, compostos por borracha e metal foram
introduzidos no mercado no final da década de 1980 (Manual de Britagem, 2005).
A parte metálica é normalmente confeccionada com as mesmas ligas dos
revestimentos metálicos; sua junção com a borracha deve ser realizada com auxílio
de colagem, mais um tipo de ligação mecânica para garantir a aderência dos dois
materiais (Powell, 2006).
Com a grande vantagem de conservarem sua forma ao longo da vida útil, os
revestimentos híbridos possuem tempo de troca e nível de ruído, durante a
operação do moinho, menores que os metálicos, além de ocuparem menos espaço
interno do moinho que os de borracha.
Ao combinar os benefícios das propriedades supracitadas dos dois materiais,
os revestimentos híbridos ganharam espaço e possuem vasto campo de aplicação,
principalmente na moagem primária. As Figuras 19 e 20 apresentam exemplos de
revestimentos híbridos.
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Figura 19 - Perfil de revestimento híbrido (hi-low)

Fonte: Arquivo do autor

Figura 20 - Revestimento híbrido (onda simples)

Fonte: Arquivo do autor
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A fabricação dos revestimentos de borracha ou híbridos pode ser realizada por
meio de processo automatizado, manual ou, ainda, pela combinação dos dois
processos.
O processo de fabricação automatizado tem início com a etapa de extrusão,
quando os lençóis de borracha crua são pré-aquecidos e homogeneizados,
transformando-se em tarugos de borracha que podem apresentar o formato já
próximo da peça a ser fabricada. Após a extrusão, inicia-se a fabricação da peça
através da prensagem da borracha em moldes de aço. Durante este processo, uma
massa de borracha pouco superior à da peça em fabricação é submetida à
conformação sob temperatura por determinado período, o que permite que a
borracha preencha o molde de aço e seja vulcanizada. O processo de vulcanização
altera a característica da borracha, que passa a apresentar comportamento elástico
em substituição ao comportamento plástico.
Após a prensagem, a peça é retirada do molde e o acabamento é realizado
manualmente com a retirada de rebarbas, conforme ilustra a Figura 21.

Figura 21 - Peça prensada encaminhada ao acabamento

Fonte: Arquivo do autor
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A fabricação dita manual é utilizada principalmente para a confecção de peças
de grandes dimensões quando é inviável a utilização de prensa e molde de aço.
Nesses casos, a peça é conformada mediante colagem de vários lençóis no formato
idêntico ao desejado. A peça é então submetida à pressão e temperatura em
autoclave.
Os componentes metálicos dos revestimentos de borracha, como trilhos de
fixação, que são confeccionados em alumínio, e os incertos metálicos em aço ou
ferro que compõem os revestimentos híbridos passam por jateamento de granalha
antes da prensagem. Este processo visa limpar a superfície metálica, garantindo
que esteja isenta de contaminações como ferrugem, óleo ou outro contaminante
qualquer. Depois do jateamento, os componentes metálicos recebem ainda uma
camada de primmer químico e uma camada de adesivo, procedimento que irá
contribuir para a aderência entre os materiais metálicos e a borracha. A última etapa
do processo é o controle de qualidade, quando as peças são inspecionadas e
aprovadas para envio ao cliente.
É comum que, após a fabricação de revestimentos de borracha ou híbridos,
seja realizada uma pré-montagem ainda na fábrica. Esta prática, além de possibilitar
a conferência das medidas, garante que pequenos problemas de ajuste possam ser
identificados e deve, sempre que possível, ser acompanhada pelo cliente.

53
3.3.3. Dimensionamento

Inicialmente, a indústria mineral contava com soluções de revestimento
relativamente padronizadas para cada aplicação (moagem primária, secundária,
remoagem). No entanto, com o desenvolvimento de técnicas computacionais, a
definição do melhor perfil passou a ser realizada de forma específica, contemplando
particularidades de cada aplicação, minério e circuito.
A seleção correta de material e geometria do perfil passa por uma cuidadosa
análise da instalação como um todo. Devem ser levados em consideração fatores
de projeto dos equipamentos e operação da instalação, tais como tipo e tamanho
do moinho, velocidade de rotação, tipo de descarga, tamanho de corpos moedores,
além de porcentagem de sólidos, pH e temperatura da polpa. Informações do
minério processado também devem ser consideradas, com destaque para
tenacidade, granulometria de alimentação e do produto da moagem. Além disso, é
preciso avaliar a estimativa de vida útil do perfil, disponibilidade de paradas para
trocas, tempo de troca, facilidade de manutenção e, finalmente, o custo do
revestimento.
Outro parâmetro a ser considerado durante o desenvolvimento de
revestimento é a trajetória da carga de bolas. Este aspecto é particularmente
importante, pois impacta diretamente o desempenho do moinho.
Atualmente existem no mercado programas computacionais de simulação
em duas ou três dimensões que podem auxiliar na definição do perfil que gera
melhor condição de trajetória de carga e, em consequência, melhor desempenho.
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Dentre as opções disponíveis no mercado para simulação de desempenho
de revestimentos, uma das mais utilizadas é o simulador australiano MillTraj Liner
Design que, através de um modelo baseado no movimento de partículas, permite
prever o movimento dos corpos moedores e como ele é afetado pelo projeto de
revestimento.
O MillTraj Liner Design apresenta a vantagem de realizar simulações de forma
relativamente rápida, permitindo que seja utilizado para avaliação de desempenho
de várias condições diferentes em um período curto. A Figura 22 ilustra um exemplo
de uma simulação realizada através do software MillTraj Liner Design.
Figura 22 - Exemplo de simulação realizada através do MillTraj Liner

Fonte: (Powell 2006)

Outra ferramenta disponível no mercado é o MillMapperTM, que fornece
simulações em três dimensões.
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Simuladores de trajetória de corpos moedores empregam geralmente rotinas
numéricas baseadas no método dos elementos discretos (MED ou DEM, em inglês),
método este desenvolvido inicialmente por Cundall e Strack (1979).
As simulações DEM ganharam espaço em muitas aplicações, destacandose: mecânica dos sólidos (Müller et al., 2018), manuseio de granulados (Al-Hashemi
e Al-Amoudi, 2018), indústria química e farmacêutica (Zhu et al. 2008), aglomerados
coesos (Silva, 2017) e mineração (Cleary, 2000; Cleary, 2001).
Especificamente no setor mineral, desde o início dos anos 1990, o DEM vem
sendo largamente utilizado e aceito como ferramenta de engenharia para solução
de problemas que envolvam movimentação de materiais granulados. Motivado
inicialmente pelos desafios e limitações impostas na modelagem física, esse
método numérico tem apresentado grande eficácia e se disseminado de forma
rápida. Mishra e Rajamani (1992) foram pioneiros na utilização de DEM para
avaliação de movimentos e colisões para carga moedora. Neste estudo, os autores
superam os obstáculos impostos pelas limitações computacionais para registro de
movimentos e colisões, principalmente para predizer a trajetória de corpos
moedores e obter tendências precisas para calcular a potência de operação do
moinho. Os resultados obtidos pelos autores foram validados por comparação com
dados experimentais obtidos a partir de ensaios com um moinho de 0,545 m de
diâmetro e 0,304 m de comprimento contendo bolas com diâmetros de 12, 18 e 25
mm.
Todavia, a aplicação de DEM deve ser cuidadosamente realizada a fim de
reproduzir, com sucesso, sistemas reais (Mishra e Rajamani, 1992). Uma escolha
apropriada do modelo de contato e dos parâmetros que o compõem (coeficientes
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de rolamento, atrito estático etc.) são fatores-chave de sucesso para a obtenção de
comportamentos fiéis a respeito da movimentação, interação nos choques das
partículas entre elas mesmas e com a superfície interna do moinho simulado.
Propriedades intrínsecas do material, tal como sua capacidade de absorver energia
por deformação elasto-plástica e sua energia superficial (elétrica ou tensão
superficial), são igualmente relevantes como dados de entrada das simulações
(Silva, 2017). Para aplicações em moagem, os códigos usados pelas mais diversas
plataformas de simulação de DEM têm, em sua essência, o modelo de contato Hertz
Mindlin, baseado na teoria de contato de Hertz, para a força normal, e nos estudos
de Mindlin-Deresiewicz para a componente tangencial.
Makoka et al. (2006) comparam resultados experimentais com aqueles
previstos através de simulações DEM e reforçam as conclusões de Mishra e
Rajamani (1992) de que as simulações são capazes de prever/reproduzir com boa
precisão a posição da carga de bolas, bem como a potência em função de variáveis
operacionais, tais como a velocidade crítica, a carga de corpos moedores e o perfil
do revestimento. Outros autores, tais como Cleary et al. (2003), Carvalho (2013),
Bian et al. (2017) e Yin et al (2017), também realizaram comparações de ensaios
laboratoriais com os resultados obtidos por simulações através do modelamento por
DEM e atestaram a aderência entre os dados experimentais e os resultados
produzidos pela simulação.
O dimensionamento incorreto do revestimento implica em perdas de produção
e aumento de custos para a instalação. Consequências como o impacto de bolas
na carcaça do moinho, que acelera o desgaste do revestimento, gera ruído
excessivo e prejudica o desempenho do moinho e da moagem, são comuns. Outra
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decorrência do dimensionamento equivocado do revestimento é a variação da
vazão de alimentação e da qualidade do produto ao longo da vida útil do
revestimento (Powell, 2006). Os programas de simulação de trajetória de corpos
moedores baseados no DEM certamente representam um avanço na compreensão
dos fenômenos envolvidos, assim como reproduzem com fidelidade crescente
sistemas reais.

3.3.4. Influência do revestimento na potência

A influência do revestimento na potência de operação do moinho é fato
conhecido e observado em instalações industriais, principalmente nos períodos
extremos da vida útil.
Yahyaei et al. (2015) observam que, em muitas operações, ocorre uma
redução significativa de desempenho durante 10 a 25% do período inicial e 5 a 10%
do período final da vida útil do revestimento. A redução inicial se deve à maior
espessura do revestimento, acarretando menor diâmetro interno da câmara de
moagem e, como consequência, operação com menor potência. Já a queda de
desempenho no final da vida útil é explicada pela menor capacidade do
revestimento desgastado de elevar a carga de bolas.
Em outras palavras, as variações de diâmetro interno da câmara de moagem
do moinho resultantes da contínua redução da espessura do revestimento
influenciam a potência de operação do moinho e, consequentemente, o rendimento
do processo. Apesar do aumento no diâmetro interno em função do desgaste do

58
revestimento possuir valor absoluto reduzido, o impacto observado na potência
pode ser significativo. A relação entre a potência do moinho com revestimento
usado e com revestimento novo pode ser expressa pela Equação 7, deduzida a
partir da Equação 3.

𝑃 = (𝐷𝑢⁄𝐷𝑛)2,3

(7)

Sendo:
P = Potência de operação do moinho (kW)
Du = Diâmetro interno do moinho com revestimento usado (m)
Dn = Diâmetro interno do moinho com revestimento novo (m)

Beraldo (1987) afirma que o desgaste do revestimento aumenta o diâmetro
interno do moinho e pode elevar a potência consumida em até 6%.
A seleção do material de fabricação do revestimento é outro fator que pode
gerar impactos na potência do moinho. Rowland (1978) sustenta que o uso de
revestimentos de borracha pode acarretar a perda de potência, particularmente se
a velocidade de rotação do moinho for superior a 72% da velocidade crítica.
Beraldo (1987) indica que o emprego de revestimentos de borracha
geralmente leva a uma redução na potência do moinho de 5 a 10 %, o que resulta
na queda de sua capacidade. Tal redução de potência pode ser explicada pela
necessidade de utilizar revestimentos de borracha mais espessos que os metálicos
para alcance da mesma vida útil.

59
A interação entre a forma do revestimento e o tamanho dos corpos moedores
pode ainda influenciar o comportamento da potência. Rowland (1983) explica que o
uso de revestimentos dupla onda, especialmente quando são utilizadas bolas com
diâmetro de 50 mm ou maiores, pode causar uma redução de aproximadamente 5%
na potência, até que as ondas se desgastem e as bolas possam se acomodar no
revestimento.
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4. CIRCUITO DE BENEFICIAMENTO DE VAZANTE
4.1. Descrição

Situada no município de Vazante, noroeste do estado de Minas Gerais, a
jazida de minério de zinco foi descoberta em 1951, tendo sido fundada a companhia
Mineira de Metais (antiga CMM) em 1956, e iniciadas as pesquisas em 1961.
O primeiro embarque para a metalúrgica de Três Marias ocorreu em 1969,
época em que a concentração do minério era realizada através do processo de meio
denso, seguido de etapa de calcinação. Em 1996, a usina de beneficiamento da
Unidade de Vazante passou a beneficiar minério através da concentração por
flotação e, em 1998, a produção deixou de ser apenas de concentrado de calamina,
passando a ter a participação de concentrado de willemita. Atual propriedade da
Nexa Resources, a Unidade de Vazante hoje processa exclusivamente minério
willemítico, proveniente de duas minas subterrâneas, Mina Vazante e Mina Extremo
Norte, com capacidade instalada para produção de 164.000 t/ano de concentrado,
com teor médio de 40% de Zn.
A Figura 23 localiza o município de Vazante e apresenta foto aérea da usina.
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Figura 23 - Localização de Vazante

Fonte: Arquivos empresa Nexa

Para atingir a capacidade atual foram realizadas diversas otimizações e
modernizações na usina de

cominuição

e concentração, destacando-se

investimentos na britagem, aumento da velocidade de rotação do moinho, alteração
de revestimento e tamanho de bolas de reposição, mudança do equipamento de
separação de tamanho e automação do circuito.
A Figura 24 mostra o impacto positivo das otimizações realizadas através da
manutenção dos patamares de produção, apesar da queda no teor de zinco da
alimentação ocorrida a partir de 2010.
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4.1.1. Operação e processo produtivo

O processo de beneficiamento existente na usina industrial de Vazante iniciase com a britagem e a moagem do minério. O circuito de britagem está configurado
com quatro estágios sequenciais, compostos por britagem primária em britador de
mandíbulas, etapas secundária e terciária em britadores cônicos e quaternária em
britador de impacto de eixo vertical. O produto da britagem é estocado e
homogeneizado em pilhas visando a regularização da alimentação do circuito de
moagem e classificação, que inclui moinho de bolas que opera em circuito fechado
com peneiras de alta frequência e ciclones, cujo produto segue para o circuito de
flotação. O concentrado da flotação é espessado, filtrado e embarcado.
A Figura 25 apresenta o fluxograma atual da usina industrial de Vazante.
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Figura 25 - Fluxograma atual da Usina
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A usina conta com duas linhas de produção, denominadas W e C, que
apresentam circuitos semelhantes e operam de forma totalmente individualizada até
a alimentação da flotação, que ocorre a partir do tanque de condicionamento 081CN-01.
Como o foco deste trabalho é o circuito de moagem W de Vazante, este circuito
é tratado em detalhes na sequência.

4.1.1.1. Descrição detalhada do processo de moagem W

A Figura 26 apresenta o fluxograma de processo do circuito industrial de
moagem W de Vazante.

Figura 26 - Fluxograma detalhado da moagem W
BRITAGEM W

033-AL-01
033-MB-01

033-CX-01

033-CX-02
033-BP-02

033-BP-01/01R

033-HC-01/02/03/04

081-CX-12

FLOTAÇÃO BULK
081-BP-12

Fonte: Banco de dados do autor
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Depois de retomado da pilha de homogeneização, o minério britado é levado
por transportadores de correia para o silo de alimentação da moagem, de onde é
retomado por alimentador de sapatas, até a alimentação do moinho. Na estrutura
do alimentador de sapatas está instalada uma balança para indicação da vazão de
alimentação do circuito e totalização da massa processada. Para indicação da
umidade, uma amostra manual é coletada no chute do alimentador.
Uma vez que não há amostragem no circuito de moagem W, a amostra para
fechamento de balanço metalúrgico e indicação da granulometria das moagens é
tomada na alimentação do circuito de flotação W. Atualmente, o amostrador
automático toma incrementos a cada 500 segundos e compõe uma amostra
analisada a cada duas horas, gerando informações de teor de Zn, Fe, Pb, Ag e
percentual retido nas malhas de 0,210 mm, 0,149 mm e 0,037 mm, respectivamente
65#, 100# e 400# da escala Tyler.
O circuito de moagem inclui um moinho de bolas que opera a úmido em
configuração fechada e direta com peneiras de alta frequência e ciclones. O moinho
033-MB-01 foi fabricado pela empresa Zanini – Humboldt Wedag, possuindo
dimensões nominais de 4,57 m (15’) de diâmetro e 6,10 m (20’) de comprimento. O
acionamento conta com um único motor elétrico, cuja potência de placa é de 2.490
cv (1857 kW). O mesmo moinho opera com revestimento híbrido e velocidade de
rotação equivalente a 74% da velocidade crítica (15,18 rpm). A descarga do moinho
é por overflow e possui um cone invertido instalado, o que possibilita operar com
grau de enchimento elevado - aproximadamente 42%. Os corpos moedores
utilizados são bolas forjadas de 2,5 polegadas de diâmetro.
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O circuito opera com classificação em bateria de ciclones de 15 polegadas,
cujo underflow retorna por gravidade para o interior do moinho. O overflow dos
ciclones é novamente classificado em peneiras de alta frequência - PAF da marca
Derrick, modelo Stack Sizer, em que cada unidade conta com cinco decks. As telas
utilizadas possuem abertura nominal de 100# Tyler (0,15 mm).
A polpa de alimentação do moinho apresenta percentual de sólidos próximo
de 79% na caixa 033-CX-01 (Figura 26), sendo diluída para valores entre 62 e 64%
para bombeamento e alimentação dos ciclones através das bombas 033-BP-01 ou
033-BP-01R.
As linhas de bombeamento 033-BP-01 e 033-BP-01R possuem um densímetro
radioativo que permite a indicação do percentual de sólidos na alimentação dos
ciclones, assim como o cálculo da carga circulante do circuito. Ambas as linhas
possuem medidor de vazão de polpa.
Nesse circuito, os ciclones têm o objetivo de escalpar a fração grosseira do
produto do moinho, reduzindo a vazão de polpa e o percentual de sólidos na polpa
que alimenta as peneiras de alta frequência. Para alcançar essa condição, a
operação dos ciclones é realizada com apex de 3,5” e vortex de 7”. São necessários
três ciclones em operação, ficando um em stand by. Esta situação pode ser alterada
em função de variações da vazão de alimentação nova do circuito.
As peneiras são alimentadas com percentual de sólidos na faixa de 54 e 57%,
cujo oversize retorna por gravidade ao moinho com porcentagem de sólidos na faixa
de 72 a 78%. Devido à baixa inclinação das calhas que recebem o oversize das
PAFs, é comum a prática de adição controlada de água para evitar entupimentos.
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O produto final do circuito de moagem, undersize das PAFs, apresenta
percentual de sólidos na faixa entre 30 e 33%, verte para a caixa 081-CX-12, de
onde é bombeado para o circuito de flotação. Não há adição de água após o
peneiramento. O P80 nominal do produto da moagem é de 0,15 mm, enquanto a
granulometria típica de alimentação do circuito de moagem apresenta P80 de 5,9
mm.
A moagem conta com um sistema de controle e automação. Há instrumentos
para medida de densidade e vazão de polpa na alimentação dos ciclones, pressão,
vazão de água de diluição e nível de polpa nas caixas 033-CX-01 e 033-CX-02,
velocidade de rotação das bombas e vazão de polpa do produto da moagem. O
circuito conta ainda com um analisador de granulometria online, PSI 200, que gera
leituras em tempo real do produto da moagem, com frações retidas nas malhas de
65, 100 e passante em 400#.

4.1.1.2. Histórico de otimizações

A capacidade do projeto original da moagem W de Vazante era de 81 t/h de
sólidos e, atualmente, o circuito processa até 150 t/h. Este aumento de capacidade
foi alcançado através de diversas otimizações realizadas ao longo dos anos. Serão
descritas nesse trabalho as mais relevantes, tendo sido respeitada a ordem
cronológica de ocorrência dos eventos.
A primeira otimização foi realizada no circuito de britagem com o objetivo de
gerar um produto mais fino e, consequentemente, aumentar a capacidade da
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moagem W. Inicialmente, o circuito de britagem W possuía apenas três estágios de
britagem, sendo que em 2006 foi instalado o quarto estágio. O processo passou a
contar então com um britador de impacto de eixo vertical marca Metso modelo
Barmac 7100, cujo resultado foi um produto britado com 80% passante na malha de
11 mm.

A instalação do quarto estágio de britagem resultou no aumento de

capacidade da moagem para 110 t/h.
A sequência de otimizações contemplou então o moinho W (033-MB-01) que,
originalmente, foi dimensionado para operar em configuração fechada com ciclones,
velocidade de rotação fixa em 14,9 rpm (equivalente a 69% da velocidade crítica),
grau de enchimento de 42% e reposição de corpos moedores com diâmetros de 90
mm (80%) e 70 mm (20%).
O equipamento operou até o ano de 2008 em circuito fechado com ciclones
de 380 mm (15”) de diâmetro fabricados pela Dorr Oliver. Dos quatro ciclones
disponíveis, três permaneciam em operação com vortex e apex, com diâmetros de
140 mm (5,25”) e 95 mm (3,75”), respectivamente.
Nessas condições, a instalação apresentava capacidade de 110 t/h, para
potência média no motor do moinho de 1.840 kW, com granulometria de produto
de 13% retido em 0,150 mm.
O revestimento utilizado no moinho era metálico, com perfil onda simples,
espessuras de 160 mm e 60 mm, com massa total de 80 t correspondente ao
conjunto cilindro e espelhos.
A Figura 27 apresenta imagem descritiva do perfil então empregado.
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Figura 27 - Perfil de revestimento metálico

Fonte: Arquivo do autor

A vida útil praticada por esse perfil era, em média, de 30.000h.
Na Figura 28, observa-se o fluxograma de processo e balanço de massas para
as condições então adotadas no circuito de moagem W, conforme registrado no
relatório elaborado pela empresa HDA.

Figura 28 - Balanço de massas 1 - Circuito W

Fonte: HDA (2008)

70
De acordo com as condições calculadas pela empresa HDA, a carga
circulante era de 504% e o P 80 do produto final de 0,101 mm. A granulometria
do underflow dos ciclones indicava um by-pass, ou seja, fração com
granulometria mais fina do que o P80 do produto do circuito, igual a 29,6%. Este
valor pode ser considerado adequado, indicando que o circuito operava com
bom desempenho de classificação.
Para as condições de operação do circuito em 2008, o coeficiente de
Rowland apresentou valor igual a 92%, confirmando, portanto, o bom
desempenho do circuito. Entretanto, se forem empregados no cálculo do Wi
operacional os fatores de correção propostos por Bond (1983) e Rowland
(1983), o resultado do quociente passa a 97%, que pode ser considerado um
desempenho excepcional.
A primeira alteração nos equipamentos de classificação do circuito ocorreu
em 2008 com a substituição dos ciclones convencionais por ciclones modelos
GMax fornecidos pela empresa Krebs. O diâmetro nominal dos ciclones e as
aberturas de vortex e apex foram mantidos idênticos aos valores de projeto do
circuito.
Em 2010, foram implantadas novas alterações com o objetivo de elevar a
capacidade do moinho W. O estudo de otimização do circuito conduzido pela
empresa HDA (HDA, 2008) recomendou a alteração do diâmetro de bolas de
reposição, em conjunto com a alteração da velocidade crítica do moinho e do
tipo de revestimento.
De acordo com o trabalho da HDA, as bolas de reposição deveriam
apresentar diâmetro somente de 70 mm, contrastando, portanto, com os dois
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tamanhos até então adotados. As simulações conduzidas indicaram um
aumento da capacidade do circuito de moagem de 110 t/h para 120 t/h mediante
tal alteração, para um produto com granulometria de 8% retido em 0,15 mm,
como mostra o fluxograma de processo e balanço de massas elaborado pela
HDA e apresentado na Figura 29.
Figura 29 - Resultado da simulação da HDA para mudança do diâmetro de bolas.

Fonte: HDA (2008)

De acordo com o mesmo trabalho da HDA, a combinação de bolas de
reposição de 70 mm, instalação de perfil de revestimento adequado, grau de
enchimento máximo e aumento da velocidade de rotação para 75% do valor
crítico resultariam em capacidade de 125 t/h do circuito, conforme mostra o
fluxograma de processo e balanço de massas elaborado pela HDA e
apresentado na Figura 30.
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Figura 30 -Resultado da simulação da HDA para combinação de variáveis.

Fonte: HDA (2008)

- Modificação dos revestimentos: o revestimento instalado em substituição
ao metálico foi confeccionado em borracha natural com insertos metálicos de
liga de ferro fundido em alto cromo com dureza nominal de 500 Brinnel. A massa
de todo o revestimento totalizou 31.080 kg, sendo 26.240 kg referentes aos
revestimentos do cilindro.
A Figura 31 apresenta detalhes do perfil instalado, contando com ondas
simples simétricas e espessuras máximas e mínimas de 120 mm e 75 mm,
respectivamente, assim como altura do lifter de 45 mm e ângulo de ataque de
35°.
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Figura 31 - Diagrama do perfil onda simples simétrica adotado

Fonte: Arquivo do autor

O conjunto apresentava vida útil prevista de 16.000 h para o cilindro e 8.000
h para os espelhos.
Após a implantação das modificações recomendadas pela HDA, a
capacidade do circuito de moagem W foi elevada para 125 t/h, confirmando
assim os resultados das simulações.
Esse perfil permaneceu em uso até o ano de 2016, quando foi substituído
pelo perfil apresentado na Figura 32. A mudança foi realizada com o objetivo de
otimizar o desempenho do circuito, especialmente no período inicial da vida útil
do revestimento.
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Figura 32 - Perfil de revestimento hi-low adotado em 2018

Fonte: Arquivo do autor

Visando aumentar a eficiência da etapa de classificação do circuito W, em
dezembro de 2011 os ciclones GMax foram substituídos por peneiras de alta
frequência do fabricante norte-americano Derrick. Foram instaladas seis
peneiras com cinco decks.
Albuquerque et al. (2008), Albuquerque (2011) e Valine (2009) indicam que
a substituição dos ciclones por peneiras de alta frequência conduz a um
aumento da vazão de alimentação nova do moinho, através da redução da carga
circulante obtida pela melhor eficiência das PAFs.
Albuquerque (2008) descreve ainda a maior uniformidade da curva de
produto das peneiras como outra vantagem desse equipamento. A redução da
“sobremoagem”, ou seja, a geração excessiva de finos em virtude do retorno ao
moinho de frações granulométricas dentro da especificação de produto, é
apontada como ponto positivo adicional das peneiras.
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Seguindo essas fundamentações, o principal objetivo da implantação das
PAFs foi a elevação da vazão de alimentação nova do circuito, por meio da
redução do by-pass e, como consequência, da carga circulante.
Mediante a instalação das PAFs, o circuito alcançou média de alimentação
de 134 t/h, ou seja, aumento de pouco mais de 7% de capacidade em relação
ao valor anterior. A Figura 33 contém o fluxograma de processo e balanço de
massas para a condição de operação com PAF do circuito de moagem W.

Figura 33 - Balanço de Massas 2 do circuito Moagem W

Fonte: HDA (2014)

No entanto, apesar da elevação da vazão de alimentação nova e do bom
desempenho do circuito após a instalação das PAFs, a operação do circuito
industrial apresenta os seguintes problemas:
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- manutenção do bom estado de conservação das telas: a eficiência do
peneiramento está diretamente associada ao estado de conservação das telas,
cuja vida útil é dependente da abrasividade do minério a ser peneirado e , até
mesmo, da composição química da água utilizada no processo. Em Vazante,
para garantir que as telas alcancem a máxima eficiência de peneiramento, a
operação realiza inspeções diárias nas peneiras, sendo substituídas telas com
rasgos, malhas dilatadas ou, ainda, colmatadas;
- diluição de polpa para o processo subsequente: durante o peneiramento,
a maior proporção de água tende a se encaminhar para o undersize, gerando
baixo percentual de sólidos nesse fluxo. A operação das PAFs com percentual
de sólidos na alimentação em patamares de 45 a 50% resulta na maior eficiência
de classificação, porém acarreta também uma diluição de polpa excessiva para
a etapa de concentração.
Para minimizar o impacto negativo das situações citadas acima, o circuito
passou a operar, a partir de junho de 2018, com ciclones e peneiras de alta
frequência em série, e a especificação de produto passou a ser o valor máximo
de 16% retido em 100%. Esta configuração permitiu adequar o percentual de
sólidos na alimentação da flotação, contribuindo para um melhor desempenho
desta etapa do processo.
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5. MÉTODO
5.1. Índices adotados

Conforme citado na Introdução deste trabalho, os revestimentos são
tradicionalmente avaliados em função de sua vida útil. No entanto, devido ao papel
fundamental desempenhado na moagem, é necessário avaliar, além da vida útil, a
influência do revestimento na dinâmica da moagem, assim como na eficiência global
do circuito de moagem.
Na prática industrial, essa tarefa é complexa. Quando comparado a outras
variáveis, o revestimento possui um efeito relativamente pequeno e, portanto, difícil
de ser isolado. A literatura pesquisada não indica métodos específicos para esse
fim, sendo necessário utilizar diversos índices para avaliar o desempenho.
Diante disso, foram adotados neste trabalho os seguintes índices para
avaliação de cada um dos perfis de revestimentos híbridos analisados:
- vida útil;
- relação A/B;
- análise qualitativa de simulação DEM;
- variação da capacidade do circuito no período de início e fim de vida útil
dos revestimentos;
- eficiência energética da moagem.
Os resultados industriais foram utilizados para balizar e validar o emprego de
tais índices como indicadores de desempenho.
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5.2. Simulações e levantamento de parâmetros operacionais do circuito

Uma das formas de estimar o desempenho da moagem em função do perfil
empregado consistiu em simulações da dinâmica da carga do moinho W, mediante
emprego do programa RockyDEM.
O levantamento de dados históricos do circuito, como potência de operação,
capacidade e granulometria de produto, foi realizado através do software PIMS, um
servidor de armazenamento de dados que, através da interface com o Excel,
permite a análise de dados em períodos discretos. O tratamento estatístico das
informações foi conduzido com o auxílio do programa Minitab 17.
Assim, a análise de índices como potência de operação, capacidade e
granulometria de produto em função do perfil de revestimento em uso permite
estabelecer e comparar desempenhos do moinho e do circuito integrado de
moagem W de Vazante.
5.3. Levantamento do desgaste do revestimento

Medições detalhadas ao longo da vida útil do perfil constituem o método aqui
empregado para medir o desgaste global e preferencial do revestimento. As
medidas aqui descritas foram tomadas durante paradas programadas do
equipamento, com ocorrência bimestral, utilizando-se para tanto a régua ilustrada
na Figura 34:
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Figura 34 - Régua para medida de desgaste de revestimentos

Fonte: Arquivo do autor

Com o auxílio de pregos, a régua é instalada diretamente sobre o revestimento
montado, conforme ilustra a Figura 35.

Figura 35 - Posicionamento da régua para medições

Fonte: Arquivo do autor
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As hastes são então deslocadas até encostarem-se ao revestimento. O valor
do desgaste é obtido a partir da diferença entre o comprimento da haste (200 mm)
e o valor encontrado no ponto em que a mesma haste toca o revestimento.
Esse procedimento é realizado, no mínimo, em três regiões do cilindro, quais
sejam alimentação, centro e descarga, pois o desgaste não é constante nem
homogêneo. A partir das medidas tomadas em campo, é possível traçar o perfil do
revestimento desgastado e prever a massa ainda disponível para desgaste.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo, são apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir
do acompanhamento de desgaste e índices de desempenho associados ao perfil
onda simples simétrica e ao perfil hi-low, desenvolvido em 2016 com o objetivo
de otimização de desempenho.
Na Seção 4.6 são apresentados e discutidos os resultados obtidos para o
perfil hi-low otimizado, instalado em 2018. O desenvolvimento desse perfil
considerou a experiência e aprendizados adquiridos ao longo da vida útil do
primeiro perfil hi-low.
6.1. Relação A/B

Na Figura 36 são apresentados desenhos correspondentes aos perfis onda
simples simétrica e hi-low, bem como suas dimensões.

Figura 36 - Dimensões A e B nos perfis Onda Simples e Hi-Low

Fonte: Arquivo do autor
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O perfil onda simples apresentou relação A/B igual a 1,8 e valor do ângulo
de ataque igual a 35°. A altura do lifter foi igual a 45 mm, com área disponível
para transporte de polpa de 8.837 mm 2.
Já o perfil hi-low apresentou relação A/B igual a 4,1. A área de transporte
de polpa aumentou para 26.744 mm 2 e ângulo de ataque de 30°. Esse conjunto
proporciona uma altura de lifter igual a 85 mm.
A Figura 37 mostra a sobreposição dos dois perfis.

Figura 37 - Sobreposição dos perfis onda simples e hi-low

Fonte: Arquivo do autor

A relação A/B alcançada através do perfil hi-low é superior àquela praticada
com o revestimento onda simples e é mais aderente ao valor recomendado pela
literatura, entre 4 e 4,5. Com isso, o revestimento hi-low proporcionou uma altura
de lifter 40 mm maior que a praticada com o uso do revestimento onda simples.
Na área de transporte, o ganho foi muito significativo, alcançando com o
revestimento hi-low um valor três vezes maior que o praticado com revestimento
onda simples. Em função da maior altura da placa, o revestimento hi-low resulta
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em redução no diâmetro interno do moinho W. Considerando os revestimentos
novos, o diâmetro passa de 4,18 metros para 4,12 metros.
A redução do diâmetro interno tem como consequência a redução da
potência de operação do moinho. Por outro lado, como o lifter é mais alto, a
tendência é de maior levantamento da carga de bolas e, consequentemente, de
aumento da potência de operação.
A Tabela 2 apresenta um resumo das informações discutidas.

Tabela 2 - Resumo das principais características dos perfis onda simples e hi-low

Perfil de
Revestimento

Relação A/B

Altura do
Lifter (mm)

Ângulo de
ataque (°)

Área de transporte
de polpa (mm2)

Onda Simples
Hi-low

1.8
4.1

45
85

35
30

8.837
26.744

6.2. Simulação DEM

Na Figura 38 são apresentados os resultados da simulação por DEM para
o perfil onda simples simétrica. Os estágios a), b) e c) correspondem a uma
sequência progressiva de tempo em que é simulada uma revolução do moinho.
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Figura 38 - Resultados da simulação DEM para o perfil onda simples

Fonte: Arquivo do autor

As cores apresentadas refletem a velocidade dos corpos moedores nessa
região, sendo que as partículas em vermelho são as que possuem maior
velocidade, seguidas por aquelas nas cores amarelas, verde e azul claro. A
região em azul mais escuro é conhecida como zona morta de moagem;
teoricamente, essa região não apresenta movimentação da carga, ou seja, não
contribui para moagem.
A análise desses resultados indica uma baixa movimentação da carga
moedora, com levantamento reduzido e extensa região de zona morta. É
possível observar ainda que esse perfil não proporciona energia suficiente para
o arremesso das bolas no pé da carga. A simulação indica também que o regime
preponderante de moagem é o de cascata, com relativamente poucos corpos
moedores em regime de catarata.
Utilizando os mesmos valores de velocidade de rotação do moinho, grau
de enchimento e número de lifters, foi realizada a simulação DEM utilizando-se
o perfil hi-low. O resultado é apresentado na Figura 39. Assim como na figura
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38, os estágios a), b) e c) correspondem a uma sequência progressiva de tempo
em que é simulada uma revolução do moinho.

Figura 39 - Resultados da simulação DEM para o perfil hi-low

Fonte: Arquivo do autor

Para o perfil hi-low observa-se elevada movimentação da carga moedora,
com relativo levantamento e arremesso exatamente no pé da carga. A
quantidade de bolas no regime de catarata aumentou em relação à simulação
apresentada na Figura 38. Pode-se verificar, também, uma redução na região
de zona morta de moagem.
A comparação das simulações permite concluir que o perfil hi-low é o mais
adequado para a aplicação estudada. Neste caso, a dinâmica simulada indica
um levantamento maior da carga, o que conceitualmente proporciona maior
energia disponível para fragmentação por impacto, mecanismo este associado
a frações mais grosseiras da alimentação do moinho. Além disso, a simulação
indica também uma redução da zona morta com o uso do perfil hi-low, o que
conceitualmente aumenta a frequência de contatos entre corpos moedores e
partículas no interior do moinho.
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6.3. Vida útil

O perfil onda simples apresentava expectativa de vida útil de 16.000 horas.
Este perfil operou de maio de 2014 até junho de 2016 no moinho W de Vazante,
totalizando 17.235 horas trabalhadas. Como não foram encontrados nos arquivos
da empresa registros de medições periódicas de desgaste desse revestimento,
considerou-se que sua vida útil foi satisfatória, por ter sido superior à expectativa.
Já o perfil de revestimento hi-low, que foi instalado no dia 3 de junho de 2016,
contou com acompanhamento detalhado de desgaste ao longo de toda a vida útil,
que foi inicialmente estimada em 20.000 horas.
A Figura 40 inclui uma fotografia correspondente ao final da montagem do
perfil hi-low no moinho W de Vazante.

Figura 40 - Final da montagem do revestimento hi-low no moinho W de Vazante

Fonte: Arquivo do autor
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No que se refere ao atendimento das expectativas de vida útil, o perfil hi-low
demonstrou dois comportamentos distintos para as barras altas e baixas. As barras
baixas apresentaram um desgaste além do previsto e não alcançaram a expectativa
de vida útil, tendo sido substituídas em setembro de 2017 com 11.243 horas
trabalhadas. Já as barras altas apresentaram desgaste dentro do previsto e
alcançaram a vida útil de 21.604 horas trabalhadas.
Na sequência será descrito em detalhes o acompanhamento da vida útil do
revestimento hi-low nas barras altas e baixas, bem como as causas para o menor
tempo de operação das barras baixas.
Na Tabela 3 são listadas as datas em que foram realizadas inspeções e
medidas de desgaste do perfil hi-low, sendo que a inspeção 0 corresponde à data
de partida e a inspeção 12, à data de substituição do revestimento.

Tabela 3 - Datas de realização das inspeções no perfil hi-low

Inspeção

Data

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

03/06/2016
01/09/2016
27/10/2016
15/12/2016
29/03/2017
25/05/2017
20/07/2017
28/09/2017
22/03/2018
24/05/2018
19/07/2018
13/09/2018
18/12/2018
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A Tabela 4 apresenta a evolução dos principais índices referentes às barras
altas até a troca em dezembro de 2018.
Tabela 4 -Evolução do desgaste nas barras altas
Inspeção

Data

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

03/06/2016
01/09/2016
27/10/2016
15/12/2016
29/03/2017
25/05/2017
20/07/2017
28/09/2017
22/03/2018
24/05/2018
19/07/2018
13/09/2018
18/12/2018

Horas
Toneladas
Trabalhadas processadas
0
0
2131
285999
3386
456398
4545
612699
6959
922345
8265
1085585
9580
1260611
11244
1481207
15277
1988843
16762
2173740
18012
2327269
19334
3065406
21604
3383472

Média Dias de
Desgaste Espessura
Horas/Dia
THP Operação
(mm)
(mm)
0
0
0
0
170
134
90
23,7
5
165
135
146
23,2
7
163
135
195
23,3
11
159
133
299
23,3
22
148
131
356
23,2
31
139
132
412
23,3
35
135
132
482
23,3
67
103
130
657
23,3
79
91
130
720
23,3
92
78
129
776
23,2
118
52
159
832
23,2
121
49
157
928
23,3
126
44

µm/hr

µm/t

0,00
2,35
2,07
2,42
3,16
3,75
3,65
5,96
5,17
5,49
6,55
6,26
5,83

0,000
0,017
0,015
0,018
0,024
0,029
0,028
0,045
0,040
0,042
0,051
0,039
0,037

Foram realizadas, no total, 12 inspeções ao longo de 21.604 horas
trabalhadas, período em que foram processadas 3.383.472 toneladas de ROM pelo
moinho W. Em cada uma das inspeções, a partir das medidas de espessura das
placas tomadas no interior do moinho, foi calculado o desgaste dos revestimentos
em mm/hr. As barras altas, que possuíam inicialmente 170 mm de espessura, foram
substituídas com 44 mm, apresentando um desgaste médio de 5,83 µm/h.
Os gráficos das Figuras 41 e 42 apresentam, respectivamente, a evolução da
espessura e da taxa de desgaste das barras altas, referentes ao perfil hi-low.
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Figura 41 - Evolução da espessura das barras altas
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Figura 42 - Evolução do desgaste das barras altas
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Os gráficos das Figuras 41 e 42 mostram que a velocidade de desgaste,
apesar de apresentar leves oscilações, é crescente do início para o final da
operação. No período entre as inspeções 3 e 9 ocorre um aumento da velocidade
de desgaste.
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As Figuras 43 a 45 apresentam a evolução do perfil das barras altas do
revestimento hi-low na posição de alimentação, centro e descargas do cilindro do
moinho.
Figura 43 - Perfil de desgaste das barras altas na posição alimentação

Fonte: Arquivo do autor

Na Figura 43 é possível observar o formato inicial da barra alta, com espessura
total de 170 mm. A área delimitada pela linha azul é referente ao inserto metálico
na condição da peça nova. As linhas verde, amarela, vermelha e rosa exemplificam
o perfil de desgaste em algumas das inspeções realizadas durante a campanha. A
região preenchida com linhas em diagonal representa o perfil e espessura da peça
ao final da vida útil.
A Figura 44 apresenta o perfil de desgaste na região central do cilindro.
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Figura 44 - Perfil de desgaste das barras altas na posição central

Fonte: Arquivo do autor

A comparação dos perfis apresentados nas figuras 44 e 45 demostra que o
desgaste não foi homogêneo nas diferentes posições do moinho. Enquanto a menor
espessura na região da alimentação de polpa foi de 59 mm, na região central a
espessura mínima foi de 66 mm.
A região da descarga de polpa foi a mais afetada pelo desgaste, como pode
ser verificado na Figura 45.

Figura 45 - Perfil de desgaste das barras altas na posição de descarga

Fonte: Arquivo do autor
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Nessa região, foi verificada a menor espessura de placa, igual a 44 mm. A
descarga de polpa está mais exposta ao desgaste por abrasão devido ao próprio
descarregamento do moinho e á maior concentração de partículas finas.
A Tabela 5 apresenta índices selecionados referentes às barras baixas, que
conforme já comentado, apresentaram vida útil inferior à expectativa de 20.000
horas trabalhadas.

Tabela 5 - Evolução do desgaste nas barras baixas
Inspeção

Data

0
1
2
3
4
5
Data
Limite

03/06/2016
01/09/2016
27/10/2016
29/03/2017
25/05/2017
20/07/2017
06/10/2017

Horas
Toneladas
Trabalhadas processadas
0
0
2131
285999
3386
456398
6959
922345
8265
1085585
9580
1260611
11398

1504985

Média Dias de
Desgaste Espessura
Horas/Dia
THP Operação
(mm)
(mm)
0
0
0,0
0
120
134
90
23,7
8
112
135
146
23,2
11
109
133
299
23,3
13
107
131
356
23,2
22
98
132
412
23,3
41
79
132

490

23,3

66

54

µm/hr

µm/t

0,00
3,75
3,25
1,87
2,66
4,28

0,000
0,028
0,024
0,014
0,020
0,033

5,79

0,044

A Tabela 5 apresenta dados referentes a cinco inspeções e uma projeção de
data limite para troca calculada a partir da espessura de placa restante na ocasião
da inspeção 5, realizada em 20/07, e da média de desgaste realizada até a data. As
barras baixas, que possuíam inicialmente 120 mm de espessura, estavam na
ocasião da inspeção 5 com 79 mm, apresentando um desgaste médio de 4,27 µm/h.
Projetando-se a manutenção desse desgaste

médio,

as placas baixas

apresentavam data limite de troca em outubro de 2017, alcançando apenas 57 %
da vida útil estimada inicialmente em 20.000 horas.
As Figuras 46 a 48 apresentam fotos da condição das placas baixas nas
inspeções 4 e 5 respectivamente, corroborando a conclusão de que as barras
baixas não alcançariam a expectativa de vida útil inicial.
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Figura 46 - Formação de canais (desgaste) transversais ao fluxo de polpa

Fonte: Arquivo do autor

Foi observada a formação generalizada de canais transversais ao fluxo de
polpa, atribuídos a desgastes assim localizados. A Figura 46 destaca essa
observação na ocasião da inspeção 4, realizada em 29/05/17.
Na inspeção 5, constatou-se que as barras baixas apresentavam desgaste
crescente no sentido da alimentação para o centro e deste para a descarga, sendo
que nesta última o desgaste foi considerado crítico. Essa condição crítica foi assim
considerada em função do consumo dos insertos metálicos em algumas barras,
enquanto em outras se observou um processo de desprendimento progressivo.
As Figuras 47 e 48 apresentam registros fotográficos do cenário crítico
descrito, registrados na ocasião da inspeção 5. É possível perceber que o desgaste
aconteceu a partir da evolução longitudinal dos canais.
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Figura 47 - Evolução do desgaste a partir dos canais nas placas baixa

Fonte: Arquivo do autor

Figura 48 - Desgaste das placas baixas

Fonte: Arquivo do autor

A Figura 49 destaca o mecanismo de desgaste observado em todo o
comprimento das barras baixas do cilindro.
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Figura 49 - Exemplo de desgaste nas barras baixas

Fonte: Arquivo do autor

O inserto metálico presente nas barras baixas foi consumido pela abrasão. Em
alguns locais, o processo foi tão agressivo que tornou possível visualizar a
desintegração do aço.
Com a investigação conduzida, foi possível concluir que o desgaste ocorria a
partir da junção entre as barras baixas, no local onde ocorreu a formação dos canais
conforme pode ser visto nas figuras 46 e 47. Além da área exposta em borracha, a
especificação de liga para a confecção do inserto metálico das barras baixas
também contribuiu para o consumo acelerado destas. O projeto especificou inserto
metálico laminado para as barras baixas, com dureza de 500 HB, enquanto para as
barras altas, a especificação foi de insertos metálicos fundidos com dureza 700 HB.
A dureza menor nas barras baixas visava evitar a ocorrência de trincas. No entanto,
não conferiu a resistência à abrasão necessária para que a aplicação fosse bemsucedida.
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A Figura 50 mostra a condição do revestimento na inspeção 1, conduzida em
01/09/2016. A diferença na coloração das barras altas e baixas é atribuída às
diferentes composições de liga utilizadas para confecção dos insertos metálicos.

Figura 50 - Revestimento hi-low na inspeção 1

Fonte: Arquivo do autor

Combinado aos fatores já citados, a espessura de 120 mm prevista em projeto
para as barras baixas contava com inserto metálico de apenas 41 mm, o que foi
insuficiente para a aplicação. As Figuras 51 a 53 apresentam o perfil de desgaste
das barras baixas na inspeção 5 nas regiões de alimentação, centro e descarga do
cilindro do moinho e mostram o consumo total do inserto metálico em alguns locais.
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Figura 51 - Perfil de desgaste nas barras baixas na região da alimentação

Fonte: Arquivo do autor

Figura 52 -Perfil de desgaste nas barras baixas na região central

Fonte: Arquivo do autor

As Figuras 51 e 52 destacam a espessura inicial das barras baixas, igual a 120
mm, e a área inicial ocupada pelo inserto metálico. A região com traçado diagonal
delimita o perfil de desgaste final das peças.
Assim como nas barras altas, o desgaste das barras baixas também se
intensifica no sentido do centro em direção à descarga de polpa. Nessa região,
como pode ser observado na Figura 53, a espessura do inserto metálico ao final da
vida da peça foi totalmente consumida em alguns locais.
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Figura 53 - Perfil de desgaste nas barras baixas na região da descarga

Fonte: Arquivo do autor

O consumo acelerado das barras baixas, bem como a previsão de término de
vida útil destas em outubro de 2017, exigiu soluções rápidas para evitar a parada
ou o comprometimento da integridade física do moinho. Na ocasião, as barras altas
apresentavam espessura média de 140 mm, ou seja, desgaste dentro do aceitável,
indicando que alcançariam a vida útil planejada, como de fato ocorreu. Por esse
motivo, a substituição parcial do revestimento, em que apenas as barras baixas que
estavam comprometidas seriam substituídas, foi considerada a melhor solução.
Dessa forma, as barras altas parcialmente desgastadas passaram a compor o
revestimento na função de barras baixas, e foram confeccionadas e instaladas
barras com altura de 170 mm e dureza de 700 HB idênticas às barras altas do
projeto inicial.
Essa alternativa apresentou a vantagem de aproveitar a porção do
revestimento que não estava com a vida útil comprometida, além de minimizar o
tempo necessário para a troca do revestimento e, consequentemente, a perda de
disponibilidade da moagem W.
O perfil resultante da solução descrita acima é apresentado na Figura 54.
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Figura 54 - perfil resultante da substituição das barras baixas

Fonte: Arquivo do autor

A solução foi implementada em setembro de 2017 e operou até dezembro de
2018, quando o revestimento inteiro foi substituído.
Na Tabela 6, é apresentada a evolução dos índices das barras altas instaladas
em 2017.

Tabela 6 - Evolução do desgaste para as barras altas instaladas em 28/09/17
Inspeção

Data

0
1
2
3
4
5

28/09/2017
22/03/2018
24/05/2018
19/07/2018
13/09/2018
18/12/2018

Horas
Toneladas
Trabalhadas processadas
0
0
4033
507636
5518
692533
6768
846062
8090
1017178
10361
1335244

Média Dias de
Desgaste Espessura
Horas/Dia
THP Operação
(mm)
(mm)
0
0
0,0
0
170
126
175
23,0
12
158
126
238
23,2
32
138
125
294
23,0
38
132
126
350
23,1
44
126
129
446
23,2
89
81

µm/hr

µm/t

0,00
2,98
5,80
5,61
5,44
8,59

0,000
0,024
0,046
0,045
0,043
0,067

Com espessura inicial de 170 mm, as barras altas instaladas em 2017
apresentaram um desgaste de 8,59 µm por hora trabalhada. Ao serem retiradas, as
barras ainda possuíam 81 mm.
As placas de encosto, fabricadas em borracha natural, apresentaram desgaste
principalmente na região da descarga de polpa. Porém, tiveram durabilidade dentro
da prevista para o total de horas trabalhadas e toneladas processadas pelo
equipamento, tendo sido mantidas desde a instalação em junho de 2016 até a troca
total do revestimento em dezembro de 2018.
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6.4. Análise de desempenho do circuito em períodos anteriores e posteriores
à troca de revestimentos

Essa seção apresenta o comparativo de índices de operação e aspectos de
desempenho da moagem durante os períodos entre as duas trocas de revestimento
analisadas neste trabalho e listadas na Tabela 7:

Tabela 7 - Detalhes das trocas de revestimento no moinho W

Troca
1
2

Data
mai/14
jun/16

Perfil removido
Onda Simples
Onda Simples

Perfil instalado
Onda Simples
Hi-low

A Figura 55 apresenta os valores de potência de operação do moinho W em
períodos de operação com perfil onda simples, bem como a operação após a troca
1 para revestimento com mesmo perfil.
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Figura 55 - Valores de potência de operação do moinho W - troca 1

A Figura 55 mostra uma redução significativa da potência de operação após
a troca de revestimento, aqui atribuída à redução do diâmetro interno do moinho.
A Figura 56 apresenta os valores de potência de operação do moinho W em
períodos de operação com perfil onda simples, bem como a operação após a troca
2 para revestimento com perfil hi-low.
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Figura 56-Valores de potência de operação do moinho W - troca 2

O gráfico da Figura 56 mostra um decréscimo significativo de potência média
de operação no período posterior à troca 2. No entanto, neste caso a diferença de
potências médias foi de 50 kW (1994 kW – 1864 kW), menor, portanto, do que a
observada no gráfico da Figura 55, esta última de 255 kW (2206 kW – 1951 kW).
Ou seja, a diferença das potências médias foi muito menor para a troca 2, atingindo
assim o objetivo inicial da adoção do perfil hi-low de atenuar essa diferença.
Com a implantação do revestimento hi-low, previu-se inicialmente uma
redução da potência de trabalho, em função do menor diâmetro interno
proporcionado por esse revestimento, quando comparado ao anterior. O
comparativo das Figuras 55 e 56 permite confirmar essa previsão. No início da
operação, o revestimento onda simples alcançou potência média de 1951 kW
(Figura 55), enquanto o revestimento hi-low trabalhou na média de 1864 kW (Figura
56).
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A consequência direta da queda de potência é a queda da vazão de
alimentação do circuito de moagem, conforme apresentada no gráfico da Figura 57.

Figura 57 - Valores de vazão de alimentação da moagem W - troca 1

De acordo com a Figura 57, houve uma redução média na alimentação nova
da moagem de 4 t/h (137 t/h – 133 t/h), acompanhada de um aumento da
variabilidade do processo, que antes da troca apresentava valores entre 129 e 145
t/h e após a troca passou a patamares entre 124 e 143 t/h.
O gráfico da Figura 58 apresenta os resultados de capacidade durante a
troca 2 de revestimentos, quando o perfil onda simples foi substituído pelo perfil hilow.
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Figura 58 - Comportamento da capacidade do circuito na troca 2

O gráfico da Figura 58 indica que a redução da vazão média de alimentação
de sólidos foi de 4 t/h, ou seja, média de 139 t/h antes da troca e média de 135 t/h
após a troca de perfil onda simples para perfil hi-low. Comparando-se essa diferença
com a observada na Figura 57, esta última referente à troca anterior, nota-se
exatamente o mesmo valor de 4 t/h. Apesar disso, observa-se um processo de
moagem mais estável após a troca de onda simples para hi-low, quando comparado
com 2014, de onda simples para onda simples. Antes da troca, a capacidade do
processo variava entre 132 e 147 t/h,e após a troca, essa faixa foi estreitada para
valores entre 129 e 141 t/h, uma redução de variabilidade de três pontos.
Além de potência e capacidade, outro parâmetro sensível à troca de
revestimento é a qualidade do produto produzido no circuito de moagem,
caracterizada como percentual retido na malha de 0,15 mm. O gráfico da Figura 59
mostra que a média da fração retida na malha 0,15 mm (100# Tyler) passou de 15
% antes da troca 1, para 17 % retidos na mesma malha após esta mesma troca.
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Reitera-se aqui que ambos os valores são maiores do que a especificação, neste
caso, máximo de 12 % retidos em 0,15 mm.

Figura 59 - Granulometria do produto antes e depois da troca 1

De acordo com a simulação DEM apresentada (Figura 39), o perfil hi-low
proporcionaria, ainda que qualitativamente, um maior levantamento da carga,
acompanhado de aumento dos eventos de quebra por impacto e cisalhamento.
Portanto, esperava-se um ganho de qualidade de produto, principalmente no
período inicial de vida útil do revestimento.
A Figura 60 apresenta os resultados da porcentagem retida na malha 0,15
mm (100# Tyler) após a troca 2 de revestimento.
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Figura 60 - Comportamento da qualidade na troca 2

O gráfico da Figura 60 mostra que com a troca 2 a média da fração retida na
malha 0,15 mm (100# Tyler) passou de 11 % para 12 % retidos na mesma malha.
Diferentemente da situação vista na Figura 59, os valores atendem à especificação
de produto antes e após a troca, indicando, além da menor influência negativa da
troca de revestimento na qualidade da moagem, um melhor desempenho do circuito
nessa ocasião.
O desempenho previsto qualitativamente pela simulação DEM foi
confirmado, pois, enquanto na troca 1 a fração retida média em 0,15 mm aumentou
de 15 % para 17 %, na troca 2, o aumento foi de apenas 1 %, saindo do valor médio
de 11 % para 12 %. A autora acredita que esse aumento deveria ter sido ainda
menor, pois o desempenho nos quatro primeiros dias de operação com o
revestimento hi-low foi influenciado por fator externo. Durante a troca 2 foi feita a
limpeza da caixa de alimentação de água da usina, e nessa operação ocorreu a
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entrada de ar nas linhas, causando baixa pressão e instabilidade na adição de água.
Como consequência, foram realizados pequenos cortes de alimentação nova do
moinho e abertura das válvulas com objetivo de drenar as linhas e expulsar o ar.
Essas manobras repetitivas prejudicaram o desempenho do moinho W. Credita-se
a esta situação os dois primeiros resultados de fração retida em 100# após a troca,
conforme mostra a Figura 60. Tal situação também pode ter contribuído para uma
menor vazão de alimentação nova no mesmo período. A operação da moagem só
foi normalizada após uma parada de maior duração realizada no dia 09/06/16.
Depois dessa data, todos os resultados da fração retida em 0,15 mm ficaram abaixo
da especificação de 12 %.
6.5. Eficiência da moagem

Retomando o conceito de eficiência de moagem proposto por Taggart
(1945) e previamente discutido nesse trabalho, a eficiência será abordada a
partir da razão entre a energia consumida por unidade de massa passante na
malha de controle da moagem.
Neste conceito, a eficiência é tanto maior quanto menor for a energia
consumida na geração de produto passante em malha de 0,15 mm (100# Tyler),
malha de controle da moagem W.
As Figuras 61 e 62 apresentam os resultados deste índice, obtidos antes e
depois de cada uma das duas trocas de revestimento realizadas.
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Figura 61 - Eficiência da moagem na troca 1

Na Figura 61 pode ser visto que antes da troca 01 eram necessários 19 kW
para geração de uma tonelada de ROM passante em 0,15 mm. Após a troca de
revestimento, houve uma redução de 1,4 kWh/t – 0,15 mm, a energia consumida
para geração de uma tonelada de minério passante em 0,15 mm passou a 17,6
kWh. Não houve aumento de variabilidade nos resultados de eficiência após a
troca 1.
A Figura 62 exibe o comportamento no período da troca 2 de revestimento.
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Figura 62 -Eficiência da moagem na troca 2

Na Figura 62, pode-se observar que a média de energia consumida para a
geração de uma tonelada passante em 0,15 mm antes da troca 2 era de 16,1
kWh/t – 0,15 mm. Depois da troca, a energia necessária foi de 15,6 kWh/t – 0,15
mm, havendo uma redução de 0,5 kWh/t – 0,15 mm.
O comparativo entre as Figuras 61 e 62 demonstra que, no geral, a maior
eficiência foi alcançada durante o início da operação com o perfil hi-low. Nesta
ocasião, o moinho W processou, em média, 135 t/h de ROM, com 12 % retido
em 0,15 mm, ou seja, 118,8 t/h de minério passante em 0,15 mm. No mesmo
período, a potência média foi de 1864 kW, gerando um consumo de energia de
15,6 kWh/t – 0,15 mm (1864kW / 118,8 t/h – 0,150 mm).

6.6. Otimização constante
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Apesar de a aplicação do revestimento hi-low ter proporcionado redução da
variabilidade e da perda de qualidade após a troca do revestimento, decidiu-se
continuar a pesquisa para otimização do perfil de revestimento do moinho W
baseado na experiência e no conhecimento adquiridos nos ciclos de trocas
realizados entre 2014-2018. Com base nessa nova pesquisa o perfil adotado para
a troca seguinte foi denominado hi-low otimizado, cuja geometria está apresentada
na Figura 63.

Figura 63 - Perfil hi-low otimizado

O perfil hi-low otimizado apresenta relação A/B igual a 5,6.
Uma diferença mais significativa entre os perfis hi-low e hi-low otimizado é a
largura da barra baixa. No hi-low, essa largura era de 210 mm, enquanto no perfil
hi-low otimizado foi reduzida para 70 mm. Como resultado, houve um aumento de
área de transporte, que passou de 26.744 para 36.391 mm2, um ganho de 36 %.
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Essa mudança também aumentou a largura da placa de borracha exposta: ela era
de 85 mm e passou a 150 mm.
A altura do lifter estipulada para o perfil hi-low otimizado foi igual àquela
adotada no perfil hi-low, ou seja, 85 mm.
O perfil hi-low otimizado foi instalado no moinho W de Vazante e iniciou a
operação em 21/12/2018. A Figura 64 mostra uma fotografia do perfil hi-low
otimizado após a finalização da montagem.

Figura 64 - Perfil hi-low otimizado após montagem

Fonte: Arquivo do autor

Como pode ser visto na Figura 64 as barras altas e baixas são metálicas.
O período de operação do perfil hi-low otimizado foi estimado pelo fabricante
em 23.000 horas.
A Tabela 8 apresenta o comportamento dos principais índices analisados
para as barras altas do revestimento com perfil hi-low otimizado.
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Tabela 8 - Desgaste das barras altas do revestimento hi-low otimizado
Horas
Toneladas
Trabalhadas processadas

Inspeção

Data

0
1
2

21/12/2018
11/04/2019
12/06/2019

0
2602
4084

0
361.000
571.064

Média Dias de
Desgaste Espessura
Horas/Dia
THP Operação
(mm)
(mm)
0
138,74
139,83

0
111
173

0
23,4
23,6

0
4
9

160
156
151

µm/hr

mm/t

0
1,54
2,20

0,000
0,011
0,016

Até a data da presente dissertação, foram realizadas apenas duas inspeções
durante um total de 4.084 horas trabalhadas. Neste período, o desgaste das barras
altas foi de 9 mm, totalizando 2,2 µm/h.
Os mesmos índices são apresentados na Tabela 9 para as barras baixas.

Tabela 9 - Desgaste das barras baixas no revestimento hi-low otimizado
Inspeção

Data

0
1
2

21/12/2018
11/04/2019
12/06/2019

Horas
Toneladas
Trabalhadas processadas
0
2602
4084

0
361.000
571.064

Média Dias de
Desgaste Espessura
Horas/Dia
THP Operação
(mm)
(mm)
0
138,74
139,83

0
111
62

0
23,4
65,9

0
3
11

125
122
114

µm/hr

mm/t

0
1,15
2,69

0,000
0,008
0,019

Nas barras baixas, o desgaste para o mesmo período foi semelhante, sendo
de 11 mm, igual a 2,69 µm/h.
O gráfico apresentado na Figura 65 mostra a evolução do desgaste das
barras altas e baixas no revestimento hi-low otimizado, tendo por base os índices
listados nas Tabelas 8 e 9.

113
Figura 65 - Comparativo de desgaste das barras altas e baixas
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Para a comparação de desempenho entre os revestimentos hi-low e hi-low
otimizado, no que se refere à resistência ao desgaste, pode-se utilizar o índice de
degaste em µm/h.
Para que a comparação seja realizada para períodos similares de horas
trabalhadas, foram utilizados os resultados do revestimento hi-low apresentados
para barras altas na Tabela 4 e para barras baixas na Tabela 6 nas inspeções de
número 3 (4.545 h trabalhadas) e 1 (4.033 horas trabalhadas), respectivamente.
Neste cenário, o revestimento hi-low apresentou índices de desgaste para as barras
altas e baixas de 2,42 e 2,98 µm/h, respectivamente. Comparando-se estes
resultados com os valores apresentados na Figura 65, observa-se no revestimento
hi-low otimizado um desgaste 0, 22 µm/h menor (2,42 – 2,20) que o praticado pelo
hi-low para as barras altas. Para as barras baixas, a redução foi de 0,29 µm/h (2,98
– 2,69).
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Nas Figuras 66 e 67 pode-se observar a excelente condição do revestimento
hi-low otimizado na data da inspeção 1.
Figura 66 – Visão do perfil hi-low otimizado na inspeção 01

Fonte: Arquivo do autor

Figura 67 - Vista do perfil hi-low otimizado na inspeção 01
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Fonte: Arquivo do autor

Até a data, não foram observadas trincas, formação de canais ou desgaste
preferencial em nenhum ponto do revestimento.
O revestimento hi-low otimizado apresenta então desgaste inferior ao hi-low
para as barras altas e baixas, indicando que terá vida útil superior àquela praticada
por este revestimento.
A seguir, serão apresentados os resultados do comportamento dos
indicadores de desempenho do circuito de moagem W nos períodos anteriores e
posteriores à troca 3, que foi a substituição do revestimento hi-low pelo perfil hi-low
otimizado.
A Figura 68 apresenta o comportamento da potência no período de influência
da troca 3 de revestimento.

Figura 68 - Comportamento da potência na troca 3
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Observa-se que após a troca 3, a redução média de potência foi de apenas
10 kW (1771 kW – 1761 kW). Nota-se também uma redução de variabilidade:
enquanto antes a potência estava em patamares entre 1724 e 1818 kW, depois da
troca passou a variar entre 1736 e 1785 kW, uma redução de 45 kW de variação.
Comparando-se essas informações àquelas apresentadas na Figura 55 e 56,
referentes às trocas 1 e 2, é possível perceber uma evolução contínua no sentido
de reduzir a influência da troca de revestimento na potência, grande objetivo desse
trabalho. Na troca 1, a queda observada foi de 255 kW, evoluindo para 50 kW na
troca 2 e, finalmente, para apenas 10 kW na troca 3.
Como resultado direto da maior estabilidade da potência, espera-se também
maior estabilidade da capacidade de alimentação do circuito. A Figura 69 apresenta
o comportamento da vazão de alimentação na troca 3.

Figura 69 - Comportamento da vazão de alimentação do circuito durante a troca 3

A Figura 69 mostra que não houve redução da vazão de alimentação do
circuito depois da troca 3. A média de 144 t/h foi mantida antes e depois da troca.
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Verifica-se um aumento da variabilidade que passou de 21 t (154 - 133 t) para 32
(160 – 129 t).
A Figura 70 apresenta os resultados de percentual retido na malha de 0,15
mm (100# Tyler).

Figura 70 - Qualidade do produto na troca 3

Depois da troca 3, a qualidade de produto foi mantida, apresentando inclusive
uma tendência de menor média, como pode ser visto na Figura 70. Antes da
substituição do revestimento, o percentual médio retido na malha de 0,15 mm era
de 17,9 %, enquanto que após a troca, caiu para 14,0 %. Na troca 1, houve um
aumento de 2 % retido em 0,15 mm e, na troca 2, o aumento foi de 1%. Percebe-se
também uma evolução positiva no desempenho desse indicador.
Por fim, a eficiência da moagem no período da troca 3 é apresentada na
Figura 71.
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Figura 71 - Comportamento da eficiência durante a troca 3

Na Figura 71, pode-se observar que, ao final da vida útil, o revestimento hi-low
apresentou um consumo de 15 kWh/t – 0,150 mm. Após a troca pelo perfil hi-low
otimizado o consumo caiu para 14,2 kWh/t – 0,150 mm, melhor valor praticado em
todo o período analisado nesse trabalho.
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7. CONCLUSÕES
As otimizações realizadas proporcionaram melhores resultados em todos os
indicadores avaliados neste trabalho. A queda de potência após a substituição do
revestimento, que na troca 1 era de 255 kW, caiu para 50 kW na troca 2 e 10 KW
na troca 3. A perda de capacidade de vazão de alimentação, que nas trocas 1 e 2
foi de 4 t/h, na troca 3 foi inexistente, tendo sido mantida a vazão de alimentação
praticada no período anterior à troca. A qualidade do produto, que nas trocas 1 e 2
apresentou um aumento do percentual retido na malha de 0,15 mm de 2 e 1 %,
respectivamente, na troca 3 apresentou uma redução de 0,8 %. Em relação à
eficiência do processo, percebe-se uma evolução global ao longo dos anos. Ao final
da vida útil do revestimento onda simples, em 2014, a moagem apresentava o pior
resultado de eficiência, consumindo 19 kW/t – 0,15 mm. Já em 2016, novamente
em final de vida útil do perfil onda simples, o consumo era de 16,1 kW/t – 0,15 mm.
Em 2019, no início de vida útil do perfil hi-low otimizado, a moagem apresentou
melhor patamar de eficiência, com consumo de 14,0 19 kW/t – 0,15 mm, valor menor
que os praticados em início de vida útil dos perfis hi-low (15,6 kW/t – 0,15 mm) e
onda simples (17,6 kW/t – 0,15 mm).
Entre os perfis estudados neste trabalho, o perfil hi-low otimizado apresentou
o melhor desempenho para todos os índices estudados, alcançando o objetivo
proposto e proporcionando uma troca de revestimentos sem impactos negativos no
processo de moagem.
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Os índices utilizados nesse trabalho para avaliação e otimização dos
revestimentos, quais sejam vida útil, avaliação qualitativa de simulações DEM,
relação A/B e variação da capacidade do circuito no período de início e fim de vida
útil dos revestimentos são válidos e úteis para conduzir a melhores resultados
globais de moagem a partir de otimizações do revestimento.
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