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affects the lifetime of the lining and the 
capacity of the mill. Factors of particular 
importance are thickness of the plate, ~idth 
and height of lifter bars, distance between 
bars and shape of bars. How these parameters 
are selected according to operating cond.itions 
is shown diagrammatically. 

O desenho de revestimentos de borracha em mo
inhos de moagem afeta a vida Útil do revesti
mento e a capacidade do moinho. A espessura da 
chapa, largura e altura das barras elevadoras, 
distância entre as barras e a forma das barras 
são fatores de particular importância. Como 
esses parâmetros são selecionados de acordo 
com as condiçÕes de operação, é apresentado 
nos diagramas. 
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Este artigo relatará problemas que têm sido frequentemen 
te abordados em congressos e simpÓsios em todo o mundo , 
nos quais a Skega AB tem parti c i . pado. 

Pergunta : Há alguma diferença em capacidade entre um IDQ. 

inho com revestimento de aço e um moinho com 
revestimento de borracha ? 

Resposta : Os resultados de várias aplicações em todo o 

mundo indicam que a capacidade com um revesti 
mento de borracha será tão alta quanto a com 
revestimento de aço, \~a vez que os revesti -
mantos são especialmente desenhados levando 
em conta a capacidade. Toda vez que se relata 
uma redução na capacidade com um revestimento 
de borracha, a razão tem sido informação insy ' 
ficiente por parte do projetista e do fabri -
cante do reve~timento ou então não foi pos -
sivel pro~ tar o revestimento de borracha pa
ra capac:.. te especial. Exi.stem exemplos de 
aumento de capacidade, especialmente nos ca
so s onde o revestimento instalado foi mui to 
menos espesso do que o revestimento de aço an 
terior. 

A razão pela qual um revestimento de borracha 
não tem efeito de redução de capacidade é 
que a superf!cie de contato entre a carga e o 
cilindro é muito pequena comparada à superfÍ
cie de contato na prÓpria carga. 

Pergunta : O revestimento d.e borracha influencia o consy 
mo de elementos de moagem ? 

Resposta Pensou-se por vezes que o revestimento de bo~ 
racha reduziria o consumo de elementos de moA 
gem, mas como já foi dito antes, a superfÍcie 
de contato entre a carga e o cilindro é muito 
menor do que a superfÍcie de contato na pró -
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pria carga. Contudo, não foi poss:Ível provar-se 
qualquer redução no consumo dos elementos de moA 
gem. Todavia, algumas vezes a altura e o perfil 
da barra elevadora podem influenciar o consumo 
de elementos de moagem. Com um revestimento pl..{l 
no o desgaste aumentará por causa do escorrega
mento da carga e com barras elevadoras muito al 
tas as bolas tendem a lascar, especialmente se 
a qualidade fÔr baixa. 

Pergunta : O tamanho do moinho é um fator de limitação no 
uso dos revestimentos de borracha ? 

Resposta : Não existem tais limitações para moinhos de b~ 
la e autÓgenos e uma multiplicidade de moinhos 
com diâmetro de 4-6 m têm sido revestidos de 
borracha. Contudo, a velocidade periférica po
de ser uma limitação para grandes moinhos se a 
velocidade fÔr alta, uma vez que a borracha é 
mais sens!vel a altas velocidades do que o aço. 
O limite máximo para moinhos de barras hoje em 
dia é um diâmetro de 3 m, mas o desenvolvimen
to para moinhos maiores continua. 

... . , , 
Com relaçao a mo1nhos autogenos, gostanamos 
de nos referir a uma conferência do Sr .Fahl
stroem, gerente na Boliden AB, pronunciada em 
CIM, Vancouver, em abril de 1973, que diz : "R~ 
vestimentos de borracha para moinhos autÓgenos 

, . , , 
primarios moendo m1nerio de dureza media pro -
porcionam um custo de desgaste de apenas 0,2 -
0,3 centavos de dÓlares por KWh e devem ser 
considerados como uma necessidade para uma moA 
gem autÓgena primária bem sucedida~ O peso do 
cilindro eom carga, que sofre uma redução de 
25 - 50%, reduz as forças nos mancais e rola -
mentos e permite um desenho muito mais barato 
do moinho do que quando se usa um revestimento 
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de aço. 

Pergunta : De que forma a vida Útil do revestimento de 
borracha é influenciada pela velocidade, e 
existem limitações ? 

Resposta 
, 

: Nos descobrimos que o desgaste aumenta em pe-
lo menos o quadrado da velocidade. Em geral , 
não recomendamos os revestimentos de borracha 
para moinhos com velocidade de mais de 82% da 

crÍtica, mas isso é devido a muitos outros fA 
tores, tais como diâmetro do moinho, tamanho 

, -da bola, etc., que tambem sao levados em con-
sideração. NÓs já revestimos muitos moinhos 
correndo a uma velocidade de mais de 90% da 

cr!tica, com resultados muito bons. 

Pergunta : De que forma o tamanho da bola limita o uso 
dos revestimentos de borracha ? 

Resposta : Não é apenas o tamanho da bola que é uma limi 
tação, mas também uma combinação do tamanho 
da bola e tamanho da alimentação. Se o tama -
nho da bola fÔr bem escolhido em condiçÕes fA 
voráveis em relação à alimentação, acredita -
mos que o revestimento de borracha é o melhor 
para tamanho de bola até cerca de 85 mm. 
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Tambem a esse respeito existem outros fatores 
a serem considerados tais como preço do aço , , 
qualidades de aço, taxas alfandegarias, etc • 
Existem muitos moinhos operando com bolas de 
90 - 125 mm nos quais os resultados são bons. 

Pergunta : Um revestimento de borracha poderia ser usado 
mesmo se o material fÔr excepcionalmente duro 
e abrasivo ? 

Resposta : O fato é que a economia do revestimento de bo~ 
' , racha comparada a do aço e maior quanto mais 

abrasivo fÔr o material. A borracha é sempre 
mais macia do que o material a ser mo!do uma 
vez que a rigidez da borracha está dentro dos 
limites da maior parte dos minerais. 
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Pergunta : Qual é a importância da qualidade da 'horracha, 
sistema de colocação e desenho do revestimento 
de borracha para se obter um bom resultado ? 

Resposta : Com referência à qualidade, gostar!amos de men 
, 

cionar que nos começamos com a melhor qualida-
de de borracha para pneus de carros. Isso foi, 
contudo, insa~isfatÓrio e nós desenvolvemos 
qualidades especiais as quais, pouco a pouco , 
apresentaram melhores resultados e nas primei
ras instalações industriais em escala total o 
desgaste foi apenas a metade do apresentado 
com a qualidade inicial. A pesquisa e o desen
volvimento continuam e também durante os Últi
mos anos estivemos aptos a melhorar a qualida·~ 

de em 15%. Também acrascentar!amos que temos 
difer·~ntes qualidades para diferentes condiçÕes 
de moagem. 

Pensamos que o sistema de colocação é muito ia 
portante. Descobrimos que com uma fixação fle
x!vel, que intensifica a elasticidade natural 
da borracha, o desgaste diminui de 30 - 35% • 
Isso também foi provado por nossos testes com 
barras elevadoras, que foram fornecidas com 
presilhas de aço vulcanizado e portanto torna-

. , 
ram-se mais r.1gidas. 

Pode haver diferenças de 10 - 20% na vida útil 
entre o projeto de Ótimas condições e o proje
to de condiçÕes não-Ótimas. Entretanto, um 

projeto inteiramente incorreto com referência 
à distância entre as barras, altura das barras, 
perfis, etc., poderia reduzir em 50% a vida 
Útil. 

Pergunta : Como po ,=v, ser estabelecido qual o desenho de 
borracha é o mais adequado para as condiçÕes de 
moas em reais ? 
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Resposta : Baseados nos resultados de um grande número 
de instalações, fizemos diagramas, como mo~ 
tra a Fig.4. 

90° 700 45° 3()0 
Attack angl• 

Existem diagramas para cada tipo de moinho , 
para tamanhos de bola diversos e diâmetros 
dos moinhos. O diagrama mostra que tipo de 
revestimentos e quais as alturas das barras, 
etc., devem ser escolhidos dependendo da pe~ 
furação e da velocidade do moinho. 

Pergunta : ~ necessário perfurar-se novamente o moinho 
ao mudar-se de um revestimento de aço para 
um de borracha ? 

Resposta : Normalmente não é necessário mas uma nova 
perfuração do moinho pode algumas vezes le -
vara uma melhor solução. Em alguns casos 
perfurar-se novamente é uma condição para a 
instalação de um revestimento de borracha. g 
bastante fácil perfurar-se novamente um mo -
inho com o equipamento especial de que disp~ 
mos, o qual inclui uma máquina de perfurar 

" com um acoplamento eletro-magnetico. 

Pergunta : Qual a vida Útil que pode ser alcançada com 
revestimentos de borracha ? 

Resposta : ~ sempre difÍcil fornecer dados precisos,pois 
o material do solo e as condiçÕes de moagem 
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variam bastante. Entretanto, podemos dizer 
que comparado a um bom revestimento de aço 
a borracha pode durar 2 a 3 vezes mais na 
moagem secundária · ou terciária enquanto que 
na moagem primária a vida Útil pode ser até 
50% maior. 

Pergunta : Qual o custo do revestimento de borracha 
comparado ao revestimento de aço ? 

Resposta : Na Eurupa, o preço de um revastimento de bo~ 
, 

racha e mais ou mçnos o mesmo do de revesti-
mento de aço manganês, aço Cr-Mo ou aço Ni
hard. 

Pergunta : Qual é a faixa de temperatura para revesti ... 
mantos de borracha ? 

Resposta : Não existe um limite mÍnimo mas a temperatu
ra mais alta permissiva para nosso padrão de 
qualidade é de 80° c. NÓs também desenvolve
mos uma qualidade resistente ao calor que p~ 
de aguentar temperaturas de até 1200 c. 

Pergunta : O revestimento de borracha suporta os q~Ími
cos ? 

Resposta : A maior parte dos quÍmicos são inofensivos à 
borracha. A única exceção prática na 1ndÚs -
tria mineral é o Óleo mineral em quantidades 
de mais de 0,5 - 1 kg por tonelada de alimea 
tação. 

Pergunta : Existem muitos perfis diferentes de barras 
elevadoras. São todos eles realmente neces -
sários ? 

Resposta : Muitos anos de desenvolvimento produziram o 
tipo S1< ~~ ga F de barra elevadora. 
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O tipo Skega K de barra elevadora foi desenvol 
vido mais tarde em cooperação com a LKAB. Essa 

# 

barra assimetrica permite o uso de uma chapa 
muito fina e por esta razão este tipo de reve~ , , 
timento e muito favoravel do ponto de vista de 
capacidade, especialmente comparado a um tipo 
F de barra elevadora de bordas agudas, recent~ 
mente instalado. 

~ltimamente tem sido discutida a possibilidade 
de intercambiar as barras elevadoras K e F en
tre si e além do mais provou-se serem grandes 
as vantagens de uma barra elevadora assimétri
ca. Isso levou ao desenvolvimento do tipo Ske
ga B de barra elevadora, que em princÍpio é 
uma barra elevadora F assimétrica. 

Sectien ef allell 
typic!ll droawlnl 



Para moinhos de barra foi necessária uma barra 
elevadora com mui to mais borracha no le.do de 
elevação e então o tipo Skega S de bar~ eleT& 

dora foi desenvolvido. 

Finalmente, nós temos um tipo especial de reV <;:,Il 
timento para moinhos autÓgenos primários, o c~ 
mado sistema alto-baixo (high-low) o que signi
fica que cada duas barras elevadoras são altas 
e a que fica entre elas é baixa. 

Pergunta : Leva muito tempo para substituir um revestimen 
to de aço por um de borracha ? 

Resposta : Normalmente, a primeira vez leva o mesmo tempo 
que trocar um revestimento de aço velho por ua 
novo. Posteriormente, a troca levará cerca de 
l/3 do : '~mpo necessário para UDJ revestimento 
de aço. 

Pergunta : o r ·3"iestimento de borracha reduz o baruJ.ho pa
ra um n!vel aceitável ? 

~ ... 
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' , : No que se refere as leis de segurança suecas , 
um revestimento de borracha em seu total atin
ge as demandas colocadas adiante. 
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Pergunta : ~uantos moinhos em todo o mundo estão hoje em 
dia equipados com revestimentos de borracha ? 

Resposta A maior parte dos moiru1os que são adequados 
... 

para borracha sao revestidos de borracha. Dos 
, , 

moicllos nos quais e poss1.vel instalar borracha 
.... 

a metade serao revestidos de borracha. A Skega 
forneceu cerca de 2/3 desses revestimentos. 

Pergunta : A borracha para revestimentos será substitUÍ-

Resposta 

, 
da por outros materiais pol1.meros tais como 
plástico, etc. ? 

Todos esses materiais estão sendo inteiramente 
examinados e testados, mas até agora não se en 
controu nada que ofereça vantagens maiores do 
qut3 as da borracha. Nem podemos ver coisa alg:g 
ma que possa ser competitiva no per{odo dos 
prÓximos 5 - 10 anos, Testes com revestimentos 
de poliuretano têm sido feitos e os resultados 

... 
do ponto de vista de desgaste tem sido ligeirA 
mente melhor ou igual aos apresentados para 
borracha. Contudo, como o preço do poliuretano 
é vár1.as vezes mais alto do que o da borracha, 
tais revestimentos nunca foram discutidos para 
uso prático. 



Pergunta 

Resposta 
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-: Quais sao os prospectos futuros dos revestimen 
tos de borracha no que se refere aos preços e 
suprimento ? 

, 
: Durante a crise de oleo os preços dos revesti 

' mentes de borracha elevaram-se consideravel -
mente, mas os preços do aço elevaram-se na 
mesma época em percentagens quase iguais. Com 
referência ao suprimento de artigos de borra
cha, pode-se mencionar que apenas 4% da pro
dução mundial de Óleo é usada para produção da 

borracha e materiais plásticos. Portanto, pos
s!veis crises de Óleo não afetarão o suprimen
to de borracha em grau considerável. 


