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Bolas de moinho de ferros fundidos brancos de alto cromo foram ensaiadas em 
um moinho de bolas de laboratório. 
Foram controlados os parâmetros de operação, como: velocidade de rotação do 
moinho, porcentagem de sólidos na polpa, taxa de alimentação de minério, grau 
de enchimento do moinho e malha de moagem. A moagem foi contínua, a úmido, 
estendendo-se por cerca de 200 horas para cada ensaio. 
Os materiais moídos foram : minério de ferro, minério de fosfato e areia 
quartzosa. 
Foram ensaiadas 10 bolas de 50 mm de diâmetro de cada material. Utilizou-se 
um código de furos nas bolas para identificar os diferentes materiais, permitindo 
ensaiá-los simultaneamente. 
Obtiveram-se retas de regressão do diâmetro das bolas em função do tempo de 
ensaio. A inclinação de cada reta expressa a taxa de desgaste do material 
ensaiado. 
Os resultados permitiram concluir que: 
I) os ensaios em moinho de bolas apresentam boa reprodutibilidade. 
2) foi possível ordenar os materiais ensaiados de acordo com seus respectivos 
desempenhos nos ensaios e correlacionar esta ordenação com as caracteristicas 
dos ferros fundidos. 
3) foi possível diferenciar os efeitos dos diferentes abrasivos. 
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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES E OBJETIVO 

Considera-se geralmente que o consumo de corpos moedores é um dos 
principais itens de custo no processamento de minérios 1

-<> . Dados do final da 
década de 80 indicavam um consumo mundial de meio milhão de toneladas de 
corpos moedores por ano 7

. No Brasil, os maiores consumos de corpos moedores 
são verificados na indústria de cimento e na preparação de minério de ferro para 
pelotização . 

Na indústria de cimento, as bolas de moinho de ferro fundido branco de 
alto cromo tomaram-se o padrão, em vista de um desempenho nitidamente 
superior em comparação com bolas de aço fundidas ou forjadas8

•
9

. Já no caso de 
moagem a úmido de minérios e, de maneira geral, nas condições mais severas do 
ponto de vista do desgaste, as diferenças de desempenho entre os materiais tende 
a diminuir, o que toma necessário analisar caso a caso as eventuais vantagens 
técnicas e econôrnicas, ao selecionar o tipo de corpo moedor e respectivos 
material e processo de fabricação. 

Devido ao seu grande potencial como material resistente ao desgaste em 
aplicações na indústria de processamento de minérios, foram realizados muitos 
estudos em todo o mundo sobre os ferros fundidos brancos de alto cromo 
(FFBAC). Entretanto, a colocação em prática de desenvolvimentos relativos a 
materiais resistentes ao desgaste é dificultada pelo fato de que resultados de 
ensaios de laboratório em que as condições de interação abrasivo/metal diferem 
muito daquelas encontradas na prática tendem a ser pouco aceitos como 
indicadores do desempenho desses materiais nos equipamentos de moagem 
industrial. 

Por outro lado, os ensaios de corpos moedores em condições de produção 
industrial são demorados e onerosos, tanto para os fornecedores desses 
componentes como para os usuários. Além disso, do ponto de vista 
metodológico, apresentam sérios problemas, no que se refere ao controle das 
condições experimentais, já que não há a possibilidade prática de priorizar a 
manutenção de condições constantes da operação - essenciais para uma efetiva 
comparação de desempenho - em detrimento das necessidades da produção. É 
praticamente inviável, nessas condições, manter sob controle todas as variáveis 
que podem afetar os resultados. 

A disponibilidade de um ensaio relativamente barato e rápido, capaz de 
reproduzir, pelo menos parcialmente, as condições de um moinho de bolas 
industrial, pode contribuir para o desenvolvimento dos materiais para corpos 
moedores, bem como dotar os usuários de uma ferramenta eficiente para o 
controle de qualidade desse insumo essencial. Procurou-se , então, desenvolver 
no IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo) o ensaio de 
desgaste de bolas em moinho de laboratório, aplicando-o para avaliar o 
desempenho de ferros fundidos brancos de alto cromo . 

2. INTRODUÇÃO 

lO 
Um bom ensaio de desgaste deve atender a 3 requisitos : 
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• reprodutibilidade ; 
• capacidade de estabelecer uma hierarquia de desempenho (ranking), 

e 
• transferibilidade para a prática, verificada através dos resultados 

em serviço. 
A literatura apresenta 3 

materiais para corpos moedores: 
a) Uso de testes de laboratório. 

abordagens, no que se refere ao estudo de 

li 
Nesta categoria enquadram-se os ensaios de pino contra lixa e os 

ensaios de trilha com lama abrasiva
12

. Note-se que este último procura apresentar 
uma configuração de sistema de desgaste semelhante à encontrada na prática de 
moagem, ou seja: abrasão a 3 corpos, a úmido, e abrasivo com dureza inferior à 
dos carbonetos. 

A grande maioria dos resultados encontrados na literatura relativos à 
resistência ao desgaste dos ferros fundidos brancos e aços foi obtida em ensaios 
de pino contra lixa, roda de borracha ou trilha com abrasivo. Devido à sua 
relativa facilidade de realização e baixo custo, estes ensaios permitiram varrer os 
parâmetros relativos aos materiais resistentes aos desgaste, ao mesmo tempo em 
que se verificaram os efeitos devidos a variáveis operacionais, como dureza e 
granulometria dos abrasivos, bem como cargas e velocidades. 

Embora esses ensaios atendam aos requisitos de reprodutibilidade e 
capacidade de estabelecer "rankings" de desempenho dos materiais, há fortes 
razões para se questionar a transferibilidade dos resultados para casos práticos de 
desgaste de bolas de moinho em aplicações industriais, tendo em vista a grande 
diferença dos sistemas tribológicos. 

Muscara e Sinnot11 procuraram estabelecer as condições de ensaios de 
pino contra lixa que melhor reproduzissem os resultados obtidos em um ensaio 
de bolas marcadas em moinho industrial, verificando que o ensaio utilizando 
alumina de 80 Jlm como abrasivo levou à obtenção de uma hierarquia de 
desempenhos semelhante à obtida no moinho. Entretanto, como mostra a tabela 
1, não foi possível obter qualquer correlação quantitativa entre os ensaios, já que 
as diferenças relativas entre os vários materiais observadas em um ensaio são 
muito diferentes daquelas constatadas no outro. 

Nota-se que foram comparados materiais muito diversos, enquanto que 
na prática geralmente é necessário avaliar melhorias incrementais de materiais de 
uma mesma família, previamente selecionados com base em uma combinação de 
propriedades. Em outras palavras, a decisão quanto a usar bolas de ferro fundido 
branco ou aço, em uma determinada aplicação, provavelmente não será tomada 
com base em ensaios de desgaste realizados em laboratório. Por outro lado, uma 
vez decidido qual tipo de material será utilizado, os ensaios poderão ser de 
grande utilidade para avaliar fornecedores diferentes, ou o efeito de melhorias, 
como novos tratamentos térmicos, introdução de novos elementos de liga, etc. 

Outra limitação importante é que ensaios como os de pino contra lixa não 
fornecem dados quantitativos que permitam estimar a vida útil dos corpos 
moedores. Na melhor das hipóteses, esses ensaios podem chegar a estabelecer 
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um ranking de desempenhos, ordenando qualitativamente diversos materiais 
ensaiados. 

b) Uso de bolas marcadas em ensaios realizados em moinhos industriais. 
Neste caso, incluem-se testes com bolas diferenciadas pelo diâmetro 

maior do que o das bolas da ｣｡ｲｾ｡＠ normal do moinho 13
, teste com bolas 

marcadas por atividade radioativa 
1 16 

e testes com bolas marcadas com furos e 
5,17.18 

entalhes . Neste caso, as dificuldades referem-se aos custos de realização, 
bem como a problemas metodológicos decorrentes da dificuldade de se controlar 
as condições dos ensaios, conforme já foi mencionado. Além disso, só podem ser 
realizados em um estágio avançado da negociação entre fornecedor e consumidor 
dos componentes, não servindo propriamente para desenvolvimento mas apenas 
para aprovação ou não de um fornecedor potencial. 

17,19-21 
c) Uso de moinhos de laboratório . 

Neste caso, utilizam-se moinhos com até cerca de I rn de diâmetro, em 
que se consegue reproduzir o tipo de interação entre corpos e meio abrasivo 
encontrada na prática, à exceção da intensidade dos impactos. Vantagens em 
relação aos testes em moinhos industriais são a maior rapidez dos testes e a 
possibilidade de introduzir e controlar variáveis de operação (corno tipo e 
tamanho de grão dos abrasivos, % de sólidos na polpa, etc.) e relativas ao 
material resistente ao desgaste, possibilitando, portanto, o uso desses ensaios para 
o desenvolvimento dos materiais. Adicionalmente, um tratamento adequado dos 
resultados pode permitir a obtenção de dados quantitativos relativos à vida dos 
componentes em serviço. 

São relativamente raros os resultados relativos aos FFBAC obtidos em 
ensaios em moinhos de bolas, sejam industriais ou de laboratório. 
Freqüenternente, os resultados publicados referem-se a comparações entre 
materiais de diferentes tipos, de maneira que as hierarquias de desempenho 
estabelecidas geralmente são do tipo "aço vs. FFBAC". Em outros casos, 
estabelecem-se comparações do tipo "fornecedor A vs. fornecedor B". Embora 
úteis do ponto de vista de cada usuário de corpos moedores, estes resultados não 
são generalizáveis, nem servem para se estabelecer mecanismos ou mesmo 
relações de causa e efeito, necessários para o contínuo aperfeiçoamento desses 
materiais. 

Entre os trabalhos realizados no Brasil, cabe destacar aquele de Barros e 
colaboradores 5

, que apresenta resultados referentes a testes de desenvolvimento 
de fornecedores de corpos moedores para moinhos industriais utilizados na 
moagem de rocha fosfática. 

No presente trabalho visou-se estabelecer uma metodologia de ensaio de 
bolas em um moinho de laboratório, utilizando-a para determinar as taxas de 
desgaste de diferentes materiais das bolas (vários tipos de FFBAC) contra 
diversos abrasivos. 
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2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

2.1. Corvos de prova fundidos 
Corno corpos de prova, foram utilizadas bolas fundidas com 50 mm de 

diâmetro. O material utilizado foi o ferro fundido branco de alto cromo 
(FFBAC), que pode ser descrito corno urna mistura de urna aço ("matriz 
metálica") com particulas muito duras, os carbonetos. 

Um dos parâmetros mais importantes na determinação do 
comportamento em serviço dos FFBAC é a porcentagem de carbonetos presentes 
na estrutura, já que sua elevada dureza permite-lhes resistir à ação abrasiva da 
maioria dos minerais. Foram fundidas bolas com 6 composições químicas, 
incluindo desde urna composição em que não ocorre a formação de carbonetos, a 
que se denominou "aço-matriz", até wn ferro fundido com mais de 40% de 
carbonetos. 

A tabela 2 apresenta as composições químicas, as porcentagens de 
carbonetos e as densidades dos ferros fundidos estudados. 

Geralmente, os FFBAC são utilizados após tratamento térmico de 
têmpera e revenirnento, que proporciona urna matriz metálica de rnartensita 
revenida, com boa combinação de resistência ao desgaste e tenacidade. A 
presença de perlita é considerada um defeito, podendo causar grande diminuição 
da vida útil dos componentes. O efeito da presença de austenita retida na 
resistência ao desgaste varia conforme o sistema tribológico. No caso de bolas de 
moinho, tem sido associada a la'icamento e quebra, razão pela qual se procura 
minimizar sua quantidade. 

Neste trabalho, ao estudar materiais com diferentes porcentagens de 
carbonetos, manteve-se a matriz metálica constante, constituída de martensita 
revenida, com menos de 1% de austenita retida e praticamente livre de 
perlita(mediram-se porcentagens de perlita até 3,5%, nas ligas com 30% de 
carboneto; nas demais ligas não havia perlita). 

O desempenho de materiais com porcentagens elevadas de perlita ou de 
austenita retida foi estudado em FFBAC com cerca de 30% de carbonetos. 
Através de tratamento térmico de recozimento, foram obtidas matrizes totalmente 
perlíticas. Matrizes com 80% de austenita retida foram obtidas através da adição 
de elementos de liga. 

A tabela 3 apresenta valores de dureza dos materiais ensaiados. 

2.2.Abrasivos 
Foram utilizados como abrasivos: minério de ferro, minério de fosfato 

e areia quartzosa. 

O minério de ferro, designado simplesmente hematita no decorrer deste 
trabalho, foi fornecido pela Samarco Mineração S.A., sendo proveniente da mina 
de Germano,MG. Este minério constitui a alimentação da remoagem, sendo 
destinado à produção de pelotas. Sua composição é essencialmente de hernatita, 
apresentando como contaminantes 2,6% de sílica livre e argila. 
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O minério de fosfato foi fornecido pela Fosfértil - Fertilizantes 
Fosfatados S.A, sendo proveniente da mina de Tapira. O material provém da 
alimentação da remoagem. 

A areia quartzosa foi fornecida pela mineração Jundu, de Descalvado 
(SP), sendo uma areia de fundição "fina" tipica, correspondente à classificação 
de módulo AFS 90/100. É constituída essencialmente de quartzo, com menos de 
I% de impurezas. 

Para realização dos períodos de desgaste preliminar ("run in"), utilizou
se uma areia "grossl!", fornecida pela Divisão de Construção Civil do JPT. 

A tabela 4 apresenta valores de "work index"(Wi) e de durezas típicas 
dos abrasivos. 

2.3. Ensaios de Desgaste 
Os ensaios foram efetuados em moinho de bolas de laboratório, marca 

Denver. Esse moinho possui uma câmara de moagem de 40cm de diâmetro por 
40cm de comprimento, com revestimento liso de chapa de aço . 

A operação foi em regime contínuo, a úmido, com velocidade de 53 rpm, 
correspondente a 70% da velocidade critica. Durante os ensaios, a carga, 
incluindo polpa e corpos moedores, ocupava cerca de 40% do volume do 
moinho. 

Utilizou-se o sistema de alimentação, controle de granulometria e 
recirculação esquematizado na figura I. 

Para poder ensaiar simultaneamente todas as bolas, utilizou-se um código 
de identificação constituído por I, 2 ou 3 furos de 3 mm de diâmetro e 4 mm de 
profundidade, em disposições geométricas facilmente reconhecíveis. 

A carga inicial de bolas foi constituída de 7I kg de bolas de 50 mm de 
diâmetro (144 bolas, correspondendo a I2 grupos), 27 kg de bolas de 35 mm de 
diâmetro e 27 kg de bolas de 25 mm de diâmetro . 
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Figura I - Esquema do sistema de alimentação, controle e recirculação 

dos abrasivos durante a moagem 
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A carga de bolas de 50 mm de diâmetro era constituida por grupos de 12 
bolas, cada grupo correspondendo a uma condição metalúrgica (composição 
química e tratamento térmico). A figura 2 mostra um grupo de bolas prontas para 
o início do ensaio, podendo-se observar os furos de identificação. 

Utilizou-se uma carga nova de bolas de 50 mm de diâmetro para cada 
abrasivo estudado. As bolas de 25 mm e de 35 mm também foram fundidas em 
ferro fundido branco de alto cromo. Ao longo dos ensaios, algumas bolaS foram 
removidas para caracterizações adicionais. 

Em todos os ensaios efetuou-se um período preliminar de moagem ("nm 
in"), removendo-se uma camada de até 200 J.Ull. Este desgaste preliminar é 
essencial para se conseguir remover heterogeneidades superficiais e sub
superficiais decorrentes dos processos de fundição e tratamento térmico. Do 
ponto de vista da metodologia do ensaio, considerou-se importante remover esta 
camada, visto que, em condições de uso industrial de bolas fundidas, ela 
responderia por uma parcela muito pequena da vida útil da bola, enquanto que 
em um ensaio de laboratório, restrito a no máximo algumas centenas de horas de 
moagem, uma parcela grande, eventualmente majoritária, do desgaste ocorreria 
na região com heterogeneidades, comprometendo a transferibilidade dos 
resultados. 

Figura 2 - Grupo de bolas prontas para o início do ensaio. Os furos 
correspondem ao código de identificação dos vários 
materiais ensaiados. 

Com base no exposto acima, adotou-se como meta do "nm in" a remoção 
de uma camada suficiente para se atingir um material homogêneo. Considerou-se 
que o "nm in" estaria completado ao atingir-se uma taxa de desgaste estável para 
todas as ligas ensaiadas. Os períodos de desgaste preliminar estenderam-se por 
40 horas antes do ensaio com hematita, 55 horas antes do ensaio com minério de 
fosfato, e 30 horas antes do ensaio com quartzo. Verificou-se que, após um 
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rápido desgaste inicial, a velocidade de desgaste estabilizava-se. l:omo se ot>-.- , , 11 
na figura 3. 

A tabela 5 resume as condições de operação para cada minéno 
Um ciclo típico de ensaio de moagem compreendia: 
• operação do moinho por dois dias, ininterruptamente : 
• parada do moinho e remoção das bolas; 
• lavagem das bolas em água corrente, seguindo-se ｬｮｮｰｴ＾ｾＺｴ＠ cm 

ultrassom com acetona, e secagem; 
• identificação das bolas; 
• pesagem individual das bolas (10 a 12 de cada tipo) cm bal:tn,·a 

eletrônica, com precisão até centésimos de grama; 
• recarregamento das bolas no moinho e estabilizaçào do sislt'ttt:t .Jc 

alimentação , classificação e recirculação de minério; 

BVOLOCAO DA TAXA DB DBSGASTB 
0.650 

: ..... 1l 
,-. 

I fMj lN I A.co 

1;-
t1 • 110 
Q 

J \11 I Cl 

ｾ＠ 0.350 

â I ｾ＠ I I 

0.200 
o 10 20 30 40 

'RKPO (h) 

Figura 3 -Evolução das taxas de desgaste durante o "run-m" 

Foram realizados também ensaios de "pino contra lixa. As c:mtrlt't hlll'as 
e parâmetros de operação do equipamento utilizado estão descritos nn htrrnlura 12 

Foram empregados pinos de 6,2 mm de diâmetro, extruidos ､｡ｾ＠ hnlas 
previamente ensaiadas no moinho. Foram efetuadas duas séries dl' ensat..-. Na 
condição de abrasão mais severa, utilizou-se carga de 19,65 N e uhmsi\'o .k \1( ·• 

grana 80. Na condição de abrasão mais suave, foi empregada alumma. gtaun -too. 
com carga de 9,85N. 
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3. RESULTADOS 

a) variação da porcentagem de carbonetos 
As tabelas 6, 7 e 8 apresentam a evolução das perdas de massa médias 

por bola ao longo de cada um dos ensaios, para os grupos de bolas em que se 
variou a porcentagem de carbonetos.. As perdas de massa fmais médias são 
apresentadas, nessas tabelas, com os respectivos intervalos de confiança, 
relativos às amostras de 10 bolas. 

b) variação das matrizes metálicas 
A evolução das perdas de massa para os materiais com diferentes matrizes 

metálicas aparecem nas tabelas 9 a 11. 

c) ensaios de desgaste "pino contra lixa" 

O desgaste nos ensaios de pino contra lixa foi quantificado através do 
parâmetro W, dado pela fórmula: 

onde: 
P= perda de massa no ensaio 

p 
W=

pAL 

p = massa específica da amostra, glcm3 

A= área de contato aparente, cm2 

L= distância perconida pelo pino sobre a lixa, cm 
Na tabela 12, apresentam-se os resultados relativos a matena1s com 

diferentes porcentagens de carbonetos, e na tabela 13, os relativos a materiais 
com variação da matriz metálica. 

4. DISCUSSÃO 

. . 5.13.15-18 
A mawna dos autores considera válido o modelo segundo o qual 

a perda de massa de bolas de moinho ocorre proporcionalmente à área da bola em 
cada instante, o que resulta na expressão: 

dm = ＭｫｾＲ＠
dt 

onde ｾ＠ é o diâmetro da bola num dado instante e dm , a velocidade de perda de 
dt 

massa. 
Este modelo leva a uma equação linear da diminuição do diâmetro com o 

tempo de moagem: 

(equação 1 ), 

onde ｾｯ＠ é o diâmetro original da bola. 
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Uma va11tagem importante da utilização da equação 1 decorre do fato de 
que os valores de K são independentes do diâmetro das bolas, o que facilita as 
comparações entre resultados de diferentes estudos. A equação permite expressar 
a qualidade de um material diretamente pelo valor da parâmetro K. Quanto 
menor o valor de K, melhor a resistência ao desgaste do material. Pode-se 
também adotar o valor do inverso de K como a "resistência ao desgaste" do 
material. 

17 3 . IS 
Os resultados de Nonnan e Loeb , Vermeulen , Nordqmst e Moeller , 

Barros e colaboradores 
5

, entre outros, ajustam-se bem a este modelo. 
A validade do modelo de desgaste proporcional à superfície implica que 

o desgaste ocorre essencialmente como conseqüência de ações na superfície, 
sejam exclusivamente de abrasão ou com participação de corrosão . Algumas 
condições operacionais podem, entretanto, resultar em taxas de desgaste 
proporcionais ao volume ou massa das bolas, devido a elevados valores de 
energia cinética nas interações entre bolas, revestimento e abrasivos. Estas 
condições incluem velocidades elevadas do moinho (regime de catarata), grandes 
diâmetros de moinho ou de bolas e baixa porcentagem de sólidos na polpa. 

Um aspecto importante do sistema tribológico diz respeito à forma de 
interação entre abrasivos e corpos. Por este motivo, procurou-se observar nas 
superfícies desgastadas evidências dos diversos tipos de interação contra os grãos 
abrasivos. A eventual predominância de interações com forte componente 

perpendicular às superfícies das bolas, conforme sugestões da . literatura 
23

"
24 

poderia causar essencialmente sulcamento ou impressões (como em um ensaio de 
dureza), sem deslizamento, causando desgaste por microfadiga e 
microtrincamento, enquanto que o deslizamento dos grãos sobre as superfícies 
aumentaria a participação de mecanismos de corte na remoção de material. 

Estas considerações são relevantes tanto para a otimização dos materiais 
para resistir ao desgaste neste particular sistema tribológico, quanto para a 
definição dos ensaios com maior transferibilidade para a prática, em função de 
uma maior similaridade em termos de mecanismos de desgaste. 

A figura 4 ilustra aspectos tipicos de superfícies desgastadas, observadas 
no microscópio eletrônico de varredura. Verificam-se várias formas de interação 
superficial, sem se poder destacar uma como predominante. 

Conclui-se das observações efetuadas que, nas condições de ensaio, 
ocorrem interações entre abrasivo e superficie tanto através de deslizamento 
quanto através de movimentos na direção perpendicular à superfície. Observam
se de maneira geral os mesmos danos superficiais descritos na literatura relativa a 
outros tipos de ensaio, como pino contra lixa, roda de borracha e trilha, embora, 
naturalmente, os eventos não tenham a direcionalidade comumente observada 
naqueles ensaios. 
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Figura 4 - Superficies desgastadas em ensaio de moagem; Liga A vs. 
quartzo. MEV. 

Os dados relativos às perdas de massa finais, com os respectivos 
intervalos de confiança - tabelas 6 a 8 - mostram que a dispersão de resultados 
em cada grupo de bolas foi pequena, podendo-se concluir que as diferenças de 
desempenho detectadas pelos ensaios são estatisticamente significativas. É 
interessante observar que os resultados dos ensaios relativos à liga E apresentam 
maiores dispersões que os demais. Isto se deve à microestrutura caracteristica 
dessa liga, que apresenta uma parcela de carbonetos muito grosseiros, 
responsáveis por perdas de massa relativamente grandes em eventos ocasionais. 

Tendo em vista a discussão apresentada acima, referente à lei de desgaste 
das bolas, os resultados de perdas de massa foram convertidos para variações de 
diâmetro, utilizando-se os valores de densidade dos vários materiais, 
apresentados na tabela 2. Dessa fonna, foram obtidas as correspondentes taxas 
de desgaste, K, de acordo com equação I. Os gráficos das figuras 5 e 6 mostram 
algumas das retas de variação de diâmetro com o tempo obtidas. As retas de 
regressão ajustaram-se muito bem aos pontos experimentais, com valores dos 
coeficientes de detenninação (r

2
) praticamente iguais a I. 

Verificou-se que o ·ensaio em moinho de bolas de laboratório é bastante 
adequado para comparar desempenhos das ligas, estabelecendo um .. ranking". 
Também no que diz respeito à reprodutibilidade, os ensaios mostraram-se 
satisfatórios, tanto pela pequena dispersão dos valores das medidas de perdas de 
massa, entre bolas de um mesmo lote, quanto pela regularidade do 
comportamento ao longo dos diversos periodos de ensaio. Em outras palavras, as 
taxas de desgaste medidas em um periodo de ensaio repetiram-se nos demais 
periodos, evidenciando a reprodutibilidade do ensaio. 
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Figura 5 - Efeito dos abrasivos nas taxas de desgaste. Ensaio de bolas 
martensíticas com 300/o de carbonetos. 
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Figura 6 - Efeito da matriz metálica nas taxas de desgaste. 
Ensaio com hematita 

Desta forma, foi possível quantificar o desempenho dos materiais 
estudados através dos coeficientes angulares das retas, que expressam as 
respectivas taxas de desgaste, K. 

A tabela 14 apresenta os valores de K, correspondentes a ensaios com os 
diversos abrasivos e ferros fundidos com variação da porcentagem de carbonetos. 
Os resultados relativos a materiais com diferentes matrizes metálicas são 
mostrados na tabela 15. 

Nessas tabelas, além dos valores de K, são apresentados valores 
calculados a partir desse parâmetro, a saber: 1/K, que pode ser interpretado como 
"resistência ao desgaste", e o Fator de Resistência ao Desgaste (FRD), obtido 
dividindo-se a resistência ao desgaste de cada material pela valor correspondente 
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a um determinado material, selecionado como referência. O problema neste caso 
é a escolha dessa referência. No presente trabalho, adotou-se como referência o 
ferro fundido com 30% de carbonetos e matriz de martensita revenida, tendo em 
vista que esta é uma microestrutura que a literatura técnjca aponta como capaz de 
apresentar os melhores desempenhos em várias situações de desgaste abrasivo. 

A figura 7 mostra as taxas de desgaste das ligas com matriz martensírica, 
em função da porcentagem de carbonetos, para os ensaios com minério de fosfato 
e hematita. Os resultados referentes ao ensruo desses materiais, com quartzo 
como abrasivo aparecem na figura 8. 
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Figura 7- Efeito da porcentagem de carbonetos na taxa de desgaste. 
Ensaios em moinho de bolas, com minéno de fosfato (''apanta" ) e hemarita 
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Ensaios em moinho de bolas, com quartzo. 
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Na figura 9, compara-se o desempenho relativo de diferentes matrizes 
metálicas. Neste gráfico, atribuiu-se o valor I 00 à resistência ao desgaste do 
ferro fundido com matriz martensítica. 
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Figura 9- Efeito da matriz metálica na resistência ao desgaste. Ensaios 
em moinho de bolas. 

Os resultados obtidos em ensaios de desgaste em moinho de bolas podem 
ser sintetizados como se segue: 

Nos ensaios com minério de fosfato ou hematita a evolução do 
comportamento das ligas com o aumento da fração de carbonetos foi muito 
semelhante, com maiores taxas de desgaste para a segunda. Nestes ensaios, os 
FFBAC apresentaram melhora gradual da resistência ao desgaste à medida em 
que a porcentagem de carbonetos aumentou, até a Liga eutérica Ｈ Ｓ Ｘ ｾｯ＠ de 
carbonetos). Nota-se também que em ambos os casos há um ligeiro aumento da 
taxa de desgaste quando se passa do aço-matriz para a liga A. 

As taxas de desgaste no ensaio com quartzo foram muito superiores às 
verificadas nos demais ensaios. Ao contrário dos demais abrasivos, o quartzo 
provocou desgaste tanto mais rápido quanto maior a quantidade de carbonetos. A 
liga eutética fugiu à tendência geral, mostrando uma resistência ao desgaste 
comparável à da liga de mais baixa quantidade de carbonetos. 
Em todos os ensaios, verificou-se queda da resistência ao desgaste ao atingir-se a 
composição hipereutética (liga E), o que pode ser atribuído à morfologia 
grosseira dos carbonetos dessa liga. 

Os ensaios com minério de fosfato - abrasivo menos severo entre os 
utilizados -mostraram maior capacidade de diferenciar os materiais das bolas de 
moinho, tanto ｾ＠ que se refere ao efeito das porcentagens de carboneto como ao 
do tipo de matriz. 

Os ensaios demonstraram sensibilidade para detectar o efeito prejudicial 
à resistência ao desgaste da presença de 8% de perlita em uma matriz 
martensítica. 

É interessante comparar os resultados do ensaio com minério de fosfato 

com aqueles apresentados por Barros e colaboradoress, principalmente 
considerando que no presente estudo foi utilizada uma amostra de minério 
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fornecida pela mesma empresa que realizou o trabalho citado. Os resultados 
obtidos por esses autores são sintetizados na figura 10. 
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Figura 10 - Resultados de ensaios de bolas em moinho industrial. 
Moagem de minério de fosfato em moinho de 3m de diâmetros. 

As taxas de desgaste obtidas no moinho industrial de 3 metros de 

diâmetro, variaram de 2,5 a 7,3 mm.J0-3/h. Nos ensaios da presente pesquisa, as 

bolas martensíncas apresentaram taxas de desgaste entre 1,43 e 2,89 mm.J0-3/h. 
Para ｳ ｾ＠ comparar estes resultados é necessário levar em conta os respectivos 

diâmetros de moinho. De acordo com Hukki 
25

, o desgaste é proporcional à raiz 
quadrada do diâmetro do moinho, supondo-se que a operação ocorra com a 
mesma porcentagem da velocidade crítica. Neste caso, portanto, o desgaste no 
moinho industrial deveria ser 2, 7 vezes mais rápido do que no moinho de 
laboratório utilizado. Os resultados obtidos no ensaio corresponderiam então a 

taxas de desgaste, no inoinho de 3m de diâmetro, entre 3,8 e 7,8 mm.J0-3/h. 
Nota-se, portanto, que os resultados obtidos no moinho de laboratório 
correspondem praticamente à mesma faixa de valores daqueles observados em 
moinho industrial, indicando um bom potencial de transferibilidade dos 
resultados deste ensaio. Mais ainda, com o modelo de desgaste linear do 
diâmetro com o tempo de ensaio, obtêm-se valores adequados para uma 
estimativa da vida útil dos ct>rnponentes na aplicação industrial. 

Os resultados obtidos com a utilização de quartzo como abrasivo 
evidenciam as dificuldades inerentes às tentativas de estabelecimento de ensaios 
padronizados. Da mesma forma que se verifica em ensaios de pino contra lixa, ou 
em ensaios de roda de borracha, a mudança de tipo ,de abrasivo pode conduzir a 
resultados ' -totalmente divergentes, para um mesmo conjunto de materiais 
ensaiados. Fica evidente , com base nos resultados obtidos, que houve uma 
mudança essencial nos mecanismos de desgaste, quando se passou de hernatita 
ou minério de fosfato para quartzo. Devido a sua abundância na natureza, o 
quartzo aparece como abrasivo principal ou contaminante em muitos sistemas. 
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Isso poderia levar à sua escolha como abrasivo em um ensaio padronizado, como 
ocorre no caso do ensaio de roda de borracha. Vê-se, entretanto, que, no caso de 
avaliação de corpos moedores, os resultados dos ensaios com esse abrasivo são 
opostos aos obtidos com os próprios minérios. Por outro lado, em princípio, não 
haveria problemas em utilizar-se a hematita como abrasivo para avaliação 
qualitativa de corpos moedores destinados à moagem de minério de fosfato, uma 
vez que os resultados apresentaram tendências muito semelhantes. 

Os ensaios de pino contra lixa com o abrasivo SiC mostraram uma 
tendência geral semelhante à observada nos ensaios de moinho com minério de 
fosfato ou hematita, no que se refere ao efeito da variação da porcentagem de 
carbonetos das ligas, mantida constante a matriz metálica de martensita revenida, 
como se observa na tabela 12 . Esses ensaios, da mesma maneira que os 
efetuados em moinho, revelaram um efeito negativo de pequenas porcentagens 
de carbonetos e melhor desempenho das ligas com porcentagens de carbonetos 
elevadas, desde que não se atingisse a rnicroestrutura hipereutética. Por outro 
lado, utilizando-se o abrasivo alumina verificou-se um efeito sempre positivo do 
acréscimo de carbonetos (com exceção da liga E) e uma diferença muito mais 
acentuada entre o melhor e o pior resultado. 

No que se refere ao efeito da matriz metálica (tabela 13), percebe-se que 
o ensaio de pino contra lixa indica um melhor desempenho de matrizes 
austeníticas, em comparação com as martensíticas, fato que não reflete o 
observado em ensaios de moinho. Não foi possível , no âmbito desse trabalho, 
verificar o efeito de porcentagens intermediárias de austenita nos resultados de 
ensaios de desgaste. Entretanto, muitos resultados de literatura apontam 
melhorias de desempenho, em testes de pino contra lixa, com o aumento da 
porcentagem de austenita, enquanto que na prática procura-se evitar a presença 
desse constituinte, sabidamente associado a lascamento de bolas de moinho. Este 
tipo de contradição reforça a oportunidade de se desenvolver ensaio específico 
para avaliar corpos moedores, como se objetivou nesse trabalho. 

S. CONCLUSÕES 

I) O progresso do desgaste nos ensaios efetuados em moinho de bolas de 
laboratório pôde ser descrito através de retas de diminuição do diâmetro com o 
tempo. A inclinação destas retas é a taxa de desgaste em cada caso. 

2) Os ensaios em moinho de bolas mostraram boa reprodutibilidade e 
capacidade de ordenar ligas de acordo com o desempenho contra o desgaste. Os 
valores obtidos nos ensaios com minério de fosfato indicam a possibilidade de o 
ensaio fornecer dados para estimativa da vida útil de corpos moedores em 
condições industriais. 

3) Os ensaios realizados com os abrasivos minério de fosfato ou hemarita 
indicaram um efeito de aumento da resistência ao desgaste com o aumento da 
porcentagem de carbonetos dos ferros fundidos, enquanto que os ensaios 
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realizados com o abrasivo quartzo indicaram o efeito oposto. Estes resultados 
mostram que a transferibilidade dos resultados de ensaio, mesmo em tennos 
qualitativos ("ranking"), pode ser prejudicada quando ocorre mudança nos 
mecanismos de desgaste. 

4) Os ensaios de pino contra lixa de SiC mostraram resultados 
qualitativos coerentes com os ensaios de moinho, quando se avaliou o efeito da 
porcentagem de carbonetos, em ferros fundidos martensíticos. Os resultados 
referentes aos desempenhos relativos entre matrizes de martensita ou austenita 
foram opostos aos obtidos em moinho. 
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GRINDING HALL WEAR TESTING USING A LABORA TORY 
HALL MILL 

Eduardo Albertin 
Francisco Ambrósio Filho 
Amilton Sinátora 

ABSTRACT 

High chromium cast iron balls with carbide volume fractions varying from O to 
40% were tested in a 40 cm diameter laboratory ball mil!. Wet milling was 
performed at 70% ofthe criticai speed, with 60%solids in the pulp. 
Tests were conducted along 200h periods, with iron ore, phosphate rock or quartz 
sand as abrasives. 
Ten 50mm diameter balls of each cast iron composition were tested against each 
abrasive. Marking with drilled holes was used to identify the simultaneously 
tested balls. 
The balls were individually reweighed each two days. From the weight loss data, 
straight !ines representing diameter versus milling time were obtained. The 
slopes of these straight !ines were taken as the wear rates of the tested materiais. 
The following conclusions could be drawn from the ball mi li tests : 
1) The test presented good reproducibility; 
2) The tested materiais could be ranked according to their performance. This 
ranking could be correlated to the m.icrostructural characterist1cs of the cast irons; 
3) The different abrasives produced distinct effects. 

Key-words: wear testing; grinding balls; white cast iron 
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Tabela I - Comparação de resultados de ensaios: pino contra lixa e 
moinho de bolas 

Material Dureza Perda de massa Ranking de 
HRC (J ) desempenho 

pino bola 
FFBAC 66 48 404 I I 
AçoCr-Mo-0 9%C 63 69 445 3 2 
Aço Si-Mo 45 103 634 5 5 

Ni-Hard 62 52 486 2 3 
AçoMn 51 82 605 4 4 

• ---·- - _ _,. ..... ,.. ......... T-" ........................ ' ' "" -- -- ........................... - __ ....... ....,. .... _ _, ..,....,._, •• b .... ＭＮｾ＠

Composição química %) 

Liga C r c Si Mn % p* observação J 

carbonetos (g/cm3
) 

Aço 8,0 0,80 1,10 1,30 - 7,64 "aço-matriz" 

A 12 2 165 0,37 1,33 13,1 7,61 hipoeutética 

8 156 2,21 0,47 1,22 20,1 7,55 hipoeutética 

c 18,0 296 0,96 1,50 28,9 7,48 hipoeutética 

D 20,8 3,34 0,38 1,12 38,3 7,50 eutética 

E 251 3,54 0,46 1,20 40,8 7,47 hipereutética 
p*= densidade 

Tabela 3- Durezas das bolas de moinho 
Lia a Dureza HRC* Observar;:ões 
Aço 62 a65 matriz martensítica 

A 57 a 59 " 

8 61 a 63 " 

c 64a66 " 

D 645a655 " 

E 62 a63 " 

C6 56 a 59 matriz austenítica 
C5 44a46 matriz per1ítica 

*dureza medida na superfície das bolas, após desgaste prehmmar 

Tabela 4- Características dos abrasivos, Wi e dureza 

Minério Wi(kwh/sht\ Dureza HV 

de fosfato 136 300* 

de ferro 12 4 400 a 600 

areia 14,4 1000 
•do mmeral apalllH 

160 



Tabela 5- Parâmetros utilizados nos ensaios de moagem 

PARA METRO MA TERlAL MOIDO 

minério de ferro minério de fosfato areia quartzosa 

tempo de "run in" ( h) 40 55 30 

taxa de alimentação (kg/h) 70 50 70 

%sólidos da alimentação 60% 60% 60% 

malha de moagem (mesh) 325 65 325 

tempo total de moagem (h) 179 171 207 

quantidade (t) 15 10 15 

pH da polpa na saida 7,2 6,5 6,0 

Tabela 6 - Perdas de massa durante o ensaio com minério de fosfato 

MOAGEM DE MINÉRIO DE FOSFATO 

ｾｌｩｧ｡＠ Perdas de massa acumuladas por bola*, g 

ｴ･ｭｰｯｾ＠ 11 25 h 35,67 h 8067 h 126 67 h 170,92 h 

Aço 068 2,28 588 9 52 13,31±0 331 

A o 83 290 6,88 10 74 14 57±0 19 

B 049 1,90 4,79 7,62 1066±0 26 

c o 39 1 37 3,34 5 21 7,28±0,31 

o 0,34 1,29 3,26 5,10 7, 16±0,20 

E 045 1,80 448 7,19 1027±1,07 
* méd1a de 1 O bolas 'intervalo de confiança da média 

Tabela 7-- Perdas de massa durante o ensaio com hematita 

MOAGEM DE HEMATITA 

ｾｌｩｧ｡＠ Perdas de massa acumuladas por bola*,g 

ｴ･ｭｰｯｾ＠ 2117 h 6567 h 111 o h 144 92 h 182,42 h 

Aço 2 15 6 61 11 28 14 52 18 77 ±o 281 

A 2 35 708 11 95 15 33 19 56± o 16 

B 198 6 10 10 37 13 46 1726±030 

c 1 89 5 76 960 12 52 15 97 ± 0,41 

o 1 62 464 8 14 1062 1357±027 

E 203 625 10 59 13 93 1793±060 
• média de 10 bolas mtervalo de confiança da média 
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Tabela 8- Perdas de massa durante o ensaio com quartzo 

MOAGEM DE QUARTZO ! 

J. Liga Perdas de massa acumuladas por bola*,g I 

tem _I)_ o-+ 24,0h 114,17 h 160,92 h 206,92 h I 

Aço 39,34±0,32' 
I 

4,59 21,86 3088 

A 5,13 24,18 33,79 42,55±0,45 I 

8 524 24 89 
I 

34,19 43,44±0,86 
I c 5,45 25,65 36,08 45,60±0,53 I 

D 4,99 23 72 33,35 42,12±0,5g-

s ____ - 6,06 28,77 39,25 50,59±1 ,::. 
*média de I O bolas •intervalo de confiança da média 

Tabela 9- Efeito das diferentes matrizes- ensaios com minério de fosfato 

MOAGEM DE MINERIO DE FOSFATO I 

..!. Matriz Perdas de massa acumuladas por bola*, g 

tempo--+ 1125 h 3567 h 8067 h 126 67 h 170 92 h 

Martensita 0,39 1,37 3,34 5,21 7,28 

Austenita 0,66 2,66 6,45 10,14 24,29 

Perlita 1,32 5,67 13,71 22,0 31,46 

*média para I O bolas 

Tabela 10.- Efeito das diferentes matrizes- ensaios com hematita 

MOAGEM DE HEMA TITA 

J. Matriz Perdas de massa acumuladas por bola*, g 

temo o-+ 2117 h 6567h 111 o h 144 92 h 182 42 h 

Martfllsita 1,89 5,76 9,60 12,52 15,97 

Austenita 2,49 7,80 12,94 16,73 21,23 

Per1ita 4,16 12,72 21,15 27,27 34,62 

*média para 1 O bolas 
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Tabela 11 .- Efeito das diferentes matrizes -ensaios com quartzo 

MOAGEM DE QUARTZO 

-!.Matriz Perdas de massa acumuladas oor bola* a 
ｴ･ｭｰｯｾ＠ 24 Oh 114 17h 160 92h 206 92h 

Martensita 545 25.65 36.08 4fi RO 

Austenita 6,06 27,88 38,87 48,87 

Perl ita (I 00%) 7,77 36,11 50,72 64,16 

Mart . + 8%Perlita 6,53 30,43 42,75 54,03 

Tab I 12 E e a - nsa10s d e pmo contra txa - e etto o r fi · da % de carbonetos 
kigas Desgaste, W.IO .. 

ａ｢ｲ｡ｳｩｶｯｾ＠ SiC, 80# Ah03, 400# 
Aço 9,41 3,63 
A 9,43 2,27 

B 9,48 2,19 
c 9,30 1,76 
D 9,25 1,54 
E 9,52 1,65 

Tabela 13 E - nsa10s d e pmo contra txa- e etto r fi . d 'zes as matn 

I J- L1gas . i Desgaste, W 10 .. 

ａ｢ｲ｡ｳｩｶ ｯｾ Ａ＠ SiC, 80# Al10 3, 400# 

Manensrta 9,30 1,76 
Austenrta 8,65 1,64 
Perlrta 11,45 2,19 
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... 

Tabela 14- Taxas de desgaste em ensaio de moinho de bolas para ligas com 
diferentes porcentagens de carbonetos. Ensaios com minério de fosfato, hematita 

e quartzo. 

ENSAIO LIGA K 1/K FRO• 

(mmx1 o-311!1 (h/mm) (h/mm) 
aço 2,63 380 55 
A 2 89 346 51 

MINÉRIO B 2,13 469 69 
DE FOSFATO c 1,46 685 100 

D 1,43 699 102 
E 2,06 485 71 

aço 3,44 291 87 
A 3,61 277 83 

HEMATITA B 3,21 312 93 
c 2,99 334 100 
o 2,53 395 118 
E 3,37 297 89 

aço 6,52 153 119 
A 7,12 140 109 

QUARTZO B 7,44 134 104 
c 7,77 129 100 
D 7,15 140 109 
E 8,62 116 90 

Tabela 15- Taxas de desgaste em ensaio de moinho de bolas para ligas com 
diferentes matrizes. Ensaios com minério de fosfato, hematita e quartzo 

ENSAIO MATRIZ K 1/K FRO• 

(mmx10-3/h) (h/mm) (h/mm) 
Martensita 1,46 685 100 

MINÉRIO DE Austenita 2,84 352 51 
FOSFATO Perlita 6,39 152 23 

Martensita 2,99 334 100 
HEMATITA Austenita 3 95 253 76 

Perlita 6 ,58 152 45 
Martensita 7,77 129 100 
Austenita 825 121 94 

QUARTZO Perlita 11,07 90 70 
Mart+8% Perlita 9,4 106 83 

*FRD = Fator de Resistência ao Desgaste 
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