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ASPECTOS INDUSTRIAIS DE REVESTIMENTOS DE MOINHOS 

. 1 . 2 3 4 
L.A .F. Barros , G.S. Ma1a , A.C. Campos , A.C. Souza 

Este trabalho apresenta uma anál ise da utilização dos diferen tes tipos 

de revestimentos, utilizados nos moinhos de barras e bolas do Complexo de 

Mineração de Tapi r a - Fertil izantes Fosfatados S/ A - Fos fért i l , desde 

"Start Up" até dias atuais . Apresenta resultados obtidos visando a otimi

zação da moagem de forma a incrementar a produtividade destes circuitos. 

INDUSTRIAL ASPECTS OF MILL LINERS 

This paper shows an analysis of utilization of diferent s mill liners , 

used in "Complexo Mineração de Tapira - Fosfértil " s ince t he "St art Up" 

until today. It presents results obtained , ai ming grinding opt imiza tion 

l iners and increasing the produc t ivit y of these c i rcuits. 

1. Che fe da Divisão de Beneficiamento Mi neral 

2. Chefe do Se tor de Desenvolvimento Tecnológico 

3. Chefe do Seto r de Operação de Beneficiamento 

4. Técnico de Apoio Operacional 
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INTRCX:X..ÇAO 

A moage~ é uma e tap 3 de s ignificativa importância no Beneficiamento de 

Mi nérios, se ja nos seus aspectos técnicos como nos econ6micos. 

A preparaçãa ~JS minérios , para a sua posterior concentração, exige um 

bom controle da liberaçãJ d3 S partículas minerais, associada à minimização 

da g-oração de finos e das perdas injJs t riai s com os "slimes" gerados nesta 

fragmentação. 

Es tes va l or es nos mos tram a necessidade de se procurar, cada v2z mai s , 

a ot i mização dos custos industriais d3 moagem de minérios, onde 

possibi lidade de ganho é s i gnificat iva. 

qu alquer 

Este trabalho v e~ relatar aspectos técnicos, econ6micos e industriais , 

obtidos n3 Fosfértil-CMT, nesta busca da otimização deste processo de frag

mentação. 

CIRCUITOS DE MOAGEM 

A tipologia minera l da chaminé alcalina de Tapi ra, on.je mineramos e pr~ 

duzimos concentrado fosfático, apresenta minérios friáveis derivados dos 

processos in t empéri cos, caracteri zados por possu ir apatitas e minerais d2 

ganga oxidados e silicatados e , minérios granulados. Estes minérios granul~ 

dos são caract er izados por piroxenitos silicificados , com diversos graus de 

silificação . Est es piroxenitos apresentam apat itas associadas a gangas çar-

to>, etc. 

Estas diferença s nos levaram a diferenciar os circuitos de moagem, esp~ 

cíficos para cada tipo de mi nérios , após os circuitos tradicionais de brita 

g2m associados à classificação por tam~nho. 

O circuito de moage~ dos minéiros granulados é CtJTipreenjido por moagem 

de barras em circuito aberto seguido de separação m3glética de óaixo campo e 

em circuito fechado em moagom de bolas e classificação em hidrociclones. 
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O ci r cui to de friável compreende apenas a moagem de bJ l as seguido de 

separação magnét i ca e e~ circuito fechajo com hidroc i cl ones. 

Utilizam-se nes tes dois circuitos os segu i n ~es moinhos: 2 moinhos de 

barras de 11' x 20 ' e motor de 1.500 HP, 5 moinhos de bolas de 13 t ' x 20 ' 

e motor de 2.500 HP. 

Ci t a-se , também , que o concen t r ado fos fát ico produ> ido 0 rc~oído para a 

adequação granulométr ica ao t r ansporte por minerodu t o. N2sta fase de remoa 

ge:n trabalha-se com 2 outros moinhos de bolas sendo o pr im?. iro de dimensão 

10' x 10 ' e motor de 500 HP e o outro de 10' x 16 ' com m•Jtor de 600 cv . 

Estes circui tos de moagem tem atendido as necessidades t écnica s da Fos

fertil, permitindo atingi r, atualmente a moagem de 35.000 t/di a de mi néri o 

fosfático a um "mog " de 65 # (210 mi cr ons ). 

Pelo lado econô:nico, para a realização desta moagem , t emos real i zado um 

desembolso, que no s últimos anos tem ultrapassado a U3$ 6, 7 mi lhões anuais , 

distribuídos nos seguin tes itens: 

Energia elétr i ca moagem . .. . .... . ... . .. ... .. .... .. .. U3$ 3 .AOO .OJO ,OO/ano 

Corpos moedores .. .... ...... .. . . . . . . ... . .. . .. ... .... US$ 2 .600 .000, 00/ano 

Revestimentos de moinho ........ ... . ... . .......... US$ 700 . 0qO,OO/ano 

Estes elevados gastos vem mostrar o s ignificado desta etaoa de moagem e 

a necessidade de seu controle 

Estes valores t em sua variação li gada à taxa de produção e a ti pologi a 

dos miné r ios processados . Além disto, verifi ca- se também, que na compos ição 

dos custos i ndustr i ai s , os efei tos são diferentes , e:n função da ap l icação 

pa ra mJ inhos de bar ras e de bol as . A di stribuição percentua l des t es . custos 

apresenta os seguintes valores : 

MOINI:JOS DE BARRAS I MOINHOS DE BOLAS 

Média ~ixa Média 

---:-:l--:8-2 -:-:.r ----:0-: 
~--------------------~-------------

-------·----- rrFaix:_ 
Ene rgi a elétrica (%) 4fr a 54 

Corpos moeclores (% ) 32 a 38 

Revestime~tos (%) 12 a 16 
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Deste quadro, pode-se notar que os custos e~ e~ergia elétrica sêo alta 

mente significativos, seja para os moinhos de barras, como para os de bolas. 

O consuma je corpos moedores apresenta valores diferentes para bolas e 

barras, motivado pela diferença existente em seus preços. Enq~anto os pre

ços de barras de aço giram na faixa de US$ 0,46 a 0,60/kg, o preço de bolas 

giram em US$ 1,2 a 1,80/kg. 

O efeito direto dos revestimentos metálicos nos custos industriais é 

baixo, comparados aos dois outro3 ítens. Porém, os reflexos apresen~ados p~ 

los revestimentos e seu3 desgastes, nos consumos energéticos e de corpos 

moedores é grande, trazendo, com isto, influências significativas no custo 

global. 

A otimizaçêo dos custos industriais na maa~e~, passa pela reduç§o dos 

efeitos negativos, provocados pelo desempe~ho dos revestimentos e, assim, 

possibilitando a maximizaçêo da produçêo e a reduçêo de custos. 

REVESTHENTOS [E MOir--HOS 

Os revestimentos internos de moinhos tem, como finalidade proteger a 

carcaça do moinho contra desgaste e de reduzir o escorregamento entre a car 

ga moedora e a parede do moinho, propiciando uma boa movimentação da carga 

mo.: do r a. 

Esta redu;ão de escorregamento se faz pela transmissão de energia à car 

ga moedora de forma a movimentá-la e, co~ isto, permitir a realiza;~o do 

trabalho de moagem. Esta transmissão se faz e~ funçêo das características 

construtivas do moinho, das características operacionais e dJ desenho do 

revestime.-,to. 

Uma maneira de se medir o desempenho dos revestimentos dos moinhos pode 

ser associado diretamente à quantidade de massa metálica perdida n~~ deter

minado períodó de tempo. Esta perda de massa pode ser traduzida em custos 

e relacionada à produçêo do moinho, ao co1sumo de energia, conforme se de
s.ejar. 



314 

Esta perda de material ocorre ao longo da utilização do revestimento 

que vai, com o us.J, alterando o seu perfil, 611 fu1ção da perda de massa me 

tálica, altera1do, também, a tran s ferência de energia à carga moedora, l ogo 

ao des'=mpenho do moinho. Isto nos mostra q.Je ao lon•)·J da vida do revestimen 

to, as características produtivas ind~striais se alteram. Assim , à medida 

que se vai o~erando o revestimento se desgasta. A altura útil de levantamen 

to de ca rga moedora diminui. Com isto, se perde o poder levantador da ca rga, 

de transferência d~ e~ergia à mesma, provocando: 

Perda da capacidade produtiva; 

Alteração no consumo energético e, principalmente, diminuição da energia 

útil para reali zar a fragmentação; 

Maior segregação interna dos corpos moedores; 

Crescimento de zona morta in terna ; 

Alteração na granulometria dos produtos da moagem; 

N~cessidade de manutenção de níveis de enchimento do moinho, mais eleva

dos que os usuais, de forma a permitir uma maior massa da carga moedora , 

agindo sobre o minério, trazendo com ·isto, acréscimo de consumo. 

A determinação do perfil ideal para um revestimento de moinhos passa n~ 

cessariamente por uma criteriosa análise de ctesgaste (evolução, velocidade, 

pontos críticos, etc) e corre l ações como perda de massa, perfis, tone ladas 

produzidas, etc. 

A análi se dos fa tos citados leva a conclusão de que a vida de um reves

timento tem efeitos significativos no desempenho industria l e, como mostra

do, esta vida deve ser analisada em conjunto (consumos energia e corpos mo~ 

Jorc~ ) ~ . n~nca, i soladamen te . E st~ é a ún i ca forma de se conseg.Jir max i mi 

zar a produção e reduzir os custos industriais da moagem. 

DESGASTE DE REVESTIMENTOS 

A ve locidade com que um revestimento se desgasta pode, pelo visto, l evar 

efeitos prejudiciais aos resultados operacionais, ainda que por curto prazo. 

As observações industriai s mostram influências na: 



Capacidade de transporte do moinho; 

Produção do circui to ; · 

Consumo de corpos moedores; 

Consumo energético; 

Granulometria do produto; 

Desgas te i rregualar da carga. 

A análise individual dos itens c itados leva a al gumas conclusões : 

Desgaste do Revestimento x Produção 
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Para os pr i meiros reves timentos testados, verificou-se uma pequena per

da de capacidade no iníc io da vida út i l, nas primeiras 1.000/1. 500 horas 

valores es t es , comprovados mais tarde e. variáveis em função do perfil do re 

vestimenta, ângulos de concordância e estado físico da carga int erna . 

Es ta perda foi identificada como proveniente da adequação do perfil origi

nal, ao perfil de desgas te em função do estado que encontrava a carga moeda 

ra, ao nível da movimentação da mesma, exigido pelo processo. 

Neste per íodo , pode-se observar que a redução na taxa de produção, para con 

di ções operacionais normai s , at i ngia valores na fa i xa de 2 a 3 %para os 

moinhos de bolas e de 8 a 12 % para os moinhos de barras. 

A partir deste ponto, o revestimento. se desgas ta com velocidade compatl 

vel com o processo e a altura do "l i ft er " vai se· r eduzindo, proporcionalmer:: 

te às ho ras t raba lhadas . Es tas alterações são processadas sem interferênci a 

na capac i dade de produção do moinho. 

A medida que se va i chegando ao f i nal da vida út il;do revestim~r • " . 

l era - se a veloc idade de desgaste da altura do "lifter", com consequente pei:_ 

da de elevação da carga, e a capacidade de produção vai caindo. Verificou

se redução na capacidade qe produção, na faixa de 5 até 12 %, cujos valores, 

também sofrem influência do estado da carga moedora interna. 

Esta redução tanto acontece para os moinhos de barras como os de bo l as. 
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Desgaste do Revestimento x Consumo Corpos Moedores 

Assim como citado antes, devido à perda de capacidade, pela adequação 

dos perfis das placas, também detectou-se alteração no consumo de corpos mo~ 

dores, nas primeiras 1.000/1.500 horas de operação. Este problema se deve à 

adequação do perfil, de forma a se ter uma movimentação correta da carga. 

Este problema pode ser corrigido, agindo-se no projeto do r eves timento, atra 

vés do desenvolvimento de perfis adequados à necessidade da ca rga. 

Porém, até se conseguir esta adequação detectou-se consumos de corpos moedo

res super i ores aos normais, em até 3 %, para os moinhos de barras. 

No caso dos moinhos de bolas, foi notado, inicialmente, um acréscimo do co~ 

sumo, não quantificado. Contudo, os trabalhos de adequação de perfis, cor

rigi ram tais prob~ emas. 

Durante a vida útil do revestimento, o consumo se apresenta nas faix as 

normais até uma altura de "lifter" equivalente . a 20/25 % do tamanho médi o 

dos corpos moedores (barras ou bolas), (s ignificando perda de 80 a 85% da 

altura útil do "lifter"). Após esta redução da altura do "lifter" começa 

haver um crescimento do consumo. Este crescimento aumenta à medida do des

gaste do "li fter". 

Este aumento de consumo, no final da vida é bem significativo, chegando 

a atingir percentuais de 10 a 18 % para os moinhos de bolas e de 20 a 30 % 

para os moinhos de barras. 

Desgaste do Revestimento x Consumo Energético 

Com a diminuição do "lifte r", pe rrJc- se a capacidade,;,_ ~c l. : c>l._-., ... ~ •• 

energia à carga e, a prática usual, para compensar esta oerda, é utilizar 

uma maior carga moedora, pela elevação da % de enchimento. Esta prática vi

sa atender os requisitos da taxa de produção, porém, vem a provocar um 

acréscimo de consumo energético. 

Este consumo energético cresce até atingir valores de 6 % para os moi

nhos de bolas e de 10/12 % para os moinhos de barras, quando se atinge o 

final de vida do "1ifter". Porém, é possível sentir o ponto de inflexão de~ 

te consumo, associando à altura do "lifter", quando o desgaste ultrapassa a 

85% de sua altura útil. E, à medida que se aumenta este desgaste, o consu-



317 

mo energético t ambém aumenta . 

Os reflexos s~o mai s sentidos nos moi nhos de borras, que nos de bol as , 

devido às dife renças das condições de trabalho das barras compar at ivo-às bo

las. 

Desgaste de Revestimento x Desgaste Irregular da Carga de Bolas 

Out ro ponto associado ao desgas te dos r evesti me nt os é o cresc imento da 

"Zona Morta" inte rna de ca rga. Associado a es t e fator , cresce proporc iona.!_ 

mente o percen tual de bolas com desgaste irregul ar. Resul tados indus triai s 

mostram alt erações dos va lore s normais da faixa de 3 a 5 % para a faixa de 

13/14 %, quantidade esta obtida por- class ificação de carga, quando da troca 

do revestimento . 

Desgaste do Revestimento x % de Barras Quebradas 

Assim como citado ac ima, para os moinhos de bar ras, detec tou-se , pela 

mesma ação , acréscimo na % de barras quebradas, no inter io r da carga . 

Os valores alt eram a fai xa usual de 4 a 7 % quando do uso de revestimentos 

novos , para a faixa de 7 a 12 %para o uso de revestimentos usados/carga moe 

dora usada . 

Classificaç~o de carga de ba rras, e fe t uada quando da troca de revestimen 

to bem desgas t ado , chegou a at ingir até 20% de bar ras queb radas. 

Associou-se est a elevação ao desgaste total dos "li fter" c a elevada quebra 

de pl acas, devido a pequena espessura destas peças . 

Desgaste do Revestimento em Função do Comprimento do Moinho 

O desgaste das peça s segundo a seção longi t udina l do moinho apresen tava 

velocidade diferentes em função do tipo de trabalho e de sua localização no 

interior do me smo. 

Es t as veloc idades , t ambém, são diferentes , quando se compara moinhos de ba r 

ras e de bolas . 
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Os gráficos apresentados nas figuras 1 a 5 mostram que a reg i ão de des 

carga é a mais sacrificada, seja para barras como para bol as. 

Esta região é a situada no último quinto do comprimento do moinho . 

PERFIS DOS REVESTIMENTOS DOS MOI*IDS DE BARRAS 

Os tipos de reves timentos testados podem ser agrupados em 4 cl asses a 

saber: 

Perfil placa e barra; 

Perfil onda simples simétrica; 

Perfil onda.simples assimétrica; 

Perfil tipo trapezo idal .. 

O s istema pl aca e barra, utilizado inicialmente , era do tipo leve e pos

sibilitava um aproveitamento de 70 a 75% do peso do metal . 

Apresentava grandes problema s de manutenção no s istema de fi xação, com con

tínuas paradas para reapertos dos parafusos, com pe rda da disponi bi l idade 

operacional. Como vantagem, cita-se ser um reves timent o de baixo cus to. 

O sistema de perfil onda simples s lmétrica testado mos tra um revestimen

to ma is pesado que o tipo anterior, possibi l itando aproveitar 60· % do peso 

do metal. Conseguiu-se os seguintes ganhos comparado ao sistema anterior : 

Menores problemas de manutenção, com aumento da disponib i lidade operac i o

nal (cita- se que o aumento de 1 % na disponibilidade do moinho , se traduz 

num aumento de at é 3% na sua produção anual). 

Maior produção ins tantânea do moinho, por propiciar u~a elevação mai s con

tínua de carga, chegando a atingir va lores na faixa de 5 % da taxa de pro

dução. 

Menor consumo de corpo moedor; para as mesmas condi ções ope raciona i s (pr~ 

dução, tipo de minério, etc) at i ngindo valores na fai xa de 10 %. 

Menor geração de barras quebradas no interior da carga reduzindo, em rela

ção os dados anteriores, na ordem de 5 a 8 %. 
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O terceiro tipo de perfil - onda simples assimétrica, difeTencia do an

terior por se dispor de uma maior massa de metal, num dos lados da peça 

criando um perfil assimétrico. 

Desta forma, conseguiu-se, para as mesmas condições operacionais e de pro

cesso, acréscimo na vida útil do conjunto de 12 a 15 %. 

Também, permitiu elevar o % de aproveitamento de metal das peças para 65/ 

70 %. Quanto ao consumo energético, nêo se conseguiu perceber 

significativas 

cli ferenças 

O quarto grupo denominado placas trapezoidais, ora em uso, tem apresen

tado resultados superiores em vida útil, comparados perfis ar1teriores. 

Os resultados dos testes, ora em desenvolvimento, indicam além da maior vi

da útil, melhor aproveitamento de metal. 

Os gráficos das figuras 6 a 8 mostram a evolução do desgaste do "lifter" 

para alguns perfis testados. 

PERFIS DOS REVESTIMENTOS DOS MOINHOS DE BOLAS 

Os perfis testados, também, podem ser classificados em 4 g"upos: 

Onda dupla simétrica; 

Onda tripla; 

Onda dupla assimétrica; 

Onda dupla deslocada. 

Os revestimentos de onda dupla simétrica são os tradicionais, para estas 

aplicações. Apresenta como vantagem, a proteção do sistema de fixação, per

mitindo ganhos na disponibilidade operacional. 

Para os revestimentos de onda dupla, testou-se as de topo arredondado e 

as de tqxJ plano. Este último tipo apresenta como vantagem uma maior agitação 

de carga moedora, com ganhos na produtividade do circuito. 

Os revestimentos de onda tripla apresentaram vida útil inferior ao per

fil anterior, devido ao elevado desgaste apresentado pelo "lifter", pela 

ação intensa da carga devido ao elevado ponto de lançamento de carga. Compa

rativamente ao perfil anterior, para as mesmas condições operacio~ais e mate 
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r iais ap resentou uma vida útil inferior de 8 a 9 %. Quanto ao aspecto opera

cional, apresentou uma taxa de produção inferior na faix a de 5 a 9 %, causa

do principa l mente , pela perda crescen te do pode r levantador da carga . 

Isto, também el eva o consumo de corpo moedor. Resultados comparativos levam 

a valores de 2 a 4 % para o pe ríodo total de uso do reves timento de onda 

tripl a e na faixa de 6 a 10 % para as condiçôes de final de vida do mesmo . 

O terce iro grupo - onda dup la assimét r ica tem apresentado resultados su

periores aos ti pos anteriores, uma vez que se t em associ ado as v antag~ns do 

perfil simétrico, aliado a uma me lhor distr ibuição da massa, na região de 

desgaste . Este fat o r efl et iu positivamente na vida útil, podendo ~tingir, ~a 

ra as mesmas condiçôes, va l ores de 10% a maior . 

O quarto grupo trat a- se de onda deslocada, cujo perfil in i ci al correspon

de ao perfil encontrado nas condi ções oper aciona i s dos moinhos , após as pr i -

• meiras 1.000 horas de ope ração , ~om r evestimento de onda assimétrica . 

Cons i ste no deslocamento da onda e da assimilação de massa metál i ca na re 

gião de desgaste e raios de curvatu ra e concordância desenvolvi dos pel a pró

pria carga (cond ições de desgaste). 

Os primeiros resultados indicam um melhor apr ove itamento de me t al e 

desempenho operac i onal. 

melhor 

Os grá ficos cont idos nas figur as 9 elO mostr am a evo lução do de sgas te oa s 

ondas, para os perfis testados. 

DESGASTE DO REVESTIMENTO EM FUNÇAO DA LIGA METALICA 

Para se compa r ar efeitos do ti po de material metálico trabalhou- se com 

os seguintes grupos de mater iais : 

Aços perlíticos ao cr omo molibdênio ; 

Aços martensíticos de médio carbono, ligado ao c r omo e molibdênio ; 

Ferro fundido branco ligado ao níquel - cromo; 

Ferro branco martensí t i co alto cromo . 

Os resultados indus triais indicaram uma grande vanta gem técnica e ~onô

mica para os ferros fu ndidos , por apresenta r: 



Melhor vida ~til ; 

Per~iti r '"'enor vel ocidade de desga ste cJo "lifter " ; 

Garant ir ~elhores condiçôes ope racionai s do moinho; 
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Cnnsegu ir um menor custo ope racional e um maior va lor, numa análise de cus 

to bem:fí ci o . 

Us gráficos ap resentados nas figuras 11 a 14 mostram resu l tados obtidos 

com diferen tes materia is e diferentes t ratamentos térmicos. 

CONCLUSOES 

Cs resultados indus tria i s mos tram que o desgaste de r eves timentos pode 

levar as perdas sign ificativas para o processo de moagem, pois a capacidade , 

o consumo e custo sêo i nfluenciados por es te desgas te. 

Assim , a aquisiçêo de um dado conjunto , a substitui çêo de outro , sempre, 

de ve le var em consideraçêo , os efei tos globai s e, nunca, os aspectos mecãni

cos e de espessura de peças. 

t: r1eces sdrio uma compatibi lizaçiío entre "Consumo de Met ais, Taxa de Pro

cJlJç :io , Consumo Energi a , Vida Llti l " para se at ingir o menor custo i ndustria l , 

poi s , nem sempre , a maior vida 0t il de um revest i men to traz o menor '' Custo 

Op erôcionéil 1
'. 
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DESGASTE REVESTIMENTO EM FUNÇAO COMPRIMENTO DO MOINHO 
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DESGASTE REVESTIM . EM FUNÇAO DO COMPRIM. EFETIVO MOINHO 

FIG. 3 
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DESGASTE REVESTIM. EM FUNÇAO DO COMPRIM. EFETIVO MOINHO 

FIG.5 
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INFLUENCIA DO PERFIL NO CONSUMO DE METAL 
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INFLUENCIA DO TIPO DE LIGA E DUREZA BRINELL NA VIDA 

mm 
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INFLUENCIA DO TIPO DE LIGA NA VIDA UTIL DO REVESTIMENTO 

FIG. 13 
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