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RESUMO
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas - Divisão de Metalurgia em conjunto com a Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo - Departamento de Engenharia Mecânica, vêm há alguns anos realizando trabalhos na área de desgaste de
peças de britadores, revestimentos de moinhos e em especial estudos de desgaste de corpos moedores.
O trabalho é de grande interesse para o setor mineral, haja visto que o Brasil é o maior produtor e consumidor de
minerais da América Latina. Na primeira fase destes estudos em parceria com a indústria mineral e agências de fomento,
identificaram-se os tipos de materiais resistentes ao desgaste abrasivo para a indústria de mineração, e numa segunda
fase foram realizados ensaios laboratoriais em escala piloto, com diferentes tipos de bolas de moinho, de ferros fundidos
brancos de alto cromo, três tipos de minérios, avaliando-se e analisando-se as taxas e os micromecanismos de desgaste
destas bolas.
Dando continuidade aos estudos, este trabalho tem como objetivo obter uma correlação quantitativa dos resultados dos
ensaios de desgaste de corpos moedores, frente ao seu comportamento industrial , através de um ensaio de referência de
laboratório. Nestes ensaios utilizaram-se bolas fundidas em escala laboratorial, no !PT, e bolas de diferentes fornecedores.
Utilizou-se, nos ensaios de cominuição, minério fosfático da região de Catalão - GO.
Os resultados obtidos permitirão à indústria prever o desgaste de corpos moedores para cada minério, tomando possível a
pré-seleção de fornecedores, a indicação do melhor tipo de liga para cada caso, além de economia em todo o processo.
PALAVRAS-CHAVE: cominuição, corpos moedores, desgaste

I. INTRODUÇÃO
Em vários países, o setor minero-metalúrgico vem avaliando alternativas para a diminuição dos custos das operações de
processo, que vão desde a pesquisa de processos alternativos de fragmentação até a investigação de revestimentos especiais
para moinhos, aumento da vida das faces dos britadores, pesquisa do consumo de bolas, planejamento de operações para
otimizar os circuitos de moagem e classificação, além da crescente implantação de automação e instrumentação nas
plantas de cominuição na indústria mineral.
Embora a cominuição seja um processo bastante antigo, ainda é preciso estudar muito a seu respeito. Aspectos
fundamentais necessitam ser conhecidos detalhadamente para o domínio da cominuição. Há necessidade, por exemplo,
de se conhecer melhor as variáveis das operações de moagem com bolas e barras; não se sabe claramente os efeitos dos
diferentes componentes de um projeto de moinho.
Grande parte da moagem industrial é realizada em "moinhos rotativas" que são basicamente cilindros revestidos
internamente com placas de desgaste, dentro dos quais os corpos moedores (bolas, barras, "pebbles" ou "cylpebs") se
movem livremente ao realizar o seu trabalho de cominuição sobre o material a moer. A experiência demonstra que, num
mesmo intervalo de tempo, a redução do diâmetro de qualquer bola, pelo desgaste, é a mesma, seja qual for o valor do
seu diâmetro, sendo que elas reduzirão 1/8" o seu diâmetro. (Faço, 1994)
A indústria mineral nacional consome mais de 50 mil toneladas de corpos moedores por ano . Diante da magnitude do
consumo de bolas de moinho, nos processos de cominuição, é prioritário que seja realizada pesquisa nesta linha, a qual
forneça soluções tecnológicas, seja pela pesquisa de novos insumos, seja pela otimização de processos ou por ambos.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Desgaste de bolas de moinho
Máscia (2002) define o desgaste como a perda progressiva de matéria da superfície de um corpo como conseqüência do
movimento relativo de um segundo corpo sobre o primeiro.
A ciência e tecnologia que tratam dos problemas envolvendo atrito, lubrificação e desgaste é a Tribologia (do Grego
Tribus, que significa friccionar) . A tribologia é definida como o estudo das superfícies que interagem através do
movimento relativo.
De acordo com Máscia (2002) apud Eyre, são quatro os mecanismos básicos de desgaste, ou alguma combinação deles,
envolvidos num processo de desgaste em um sistema tribológico que se destacam:
- abrasão (50%)
- adesão (15%)
- reação triboquímica (8%)
-fadiga de contato (5%)
O tipo de desgaste que prevalece nas indústrias mineradoras é o abrasivo, e as estatísticas apontam uma perda de 5% no
Produto Interno Bruto (PIB) através do desgaste.
Segundo Albertin (1993), os trabalhos de Moore e seus colaboradores identificaram sete formas de desgaste de bolas de
moinho, quais sejam:
1. crateras de identação: o mineral, posicionado entre duas bolas, identa e extruda o material para os lados, produzindo
uma cratera, inicialmente sem remoção do material.
2. corte: partículas duras penetram no material e cortam, carregando o material cortado na direção do seu movimento.
3. sulcamento: partículas sulcam a superfície, deslocando material para os lados.
4. deslizamento metal/metal: o contato direto das superfícies metálicas resulta em regiões desgastadas que aparecem
ocasionalmente na superfície das bolas, apresentando dimensões maiores que os demais eventos de desgaste verificados
no mesmo sistema, provocados por partículas abrasivas.
5. corrosão induzida por deformação: pode ocorrer devido à ação de um meio corrosivo sobre o metal fortemente
deformado pela ação do abrasivo.
6. corrosão por "pitting": se caracteriza pela dissolução seletiva do material, associada à formação de pares galvânicos
entre heterogeneidade (inclusões, áreas segregadas, fases diferentes) e a matriz.
7. lascamento ("spalling"): decorre de trincamento subsuperficial por processo de fadiga
O trabalho citado considera que vários destes mecanismos poderão atuar em um dos sistemas, mas geralmente seria
possível verificar predominância de apenas um deles, dependendo das características do material e do abrasivo e das
características de operação do moinho.
No caso dos efeitos decorrentes de impacto, numa escala grosseira, materiais com insuficiente resistência ao impacto
sofrerão fratura catastrófica no primeiro impacto. Numa escala mais refinada, ocorre a quebra ou Iascamento macroscópico
de bolas devido aos impactos repetidos , havendo a intervenção de mecanismos de fadiga e de nucleação e propagação de
trincas.
Quando se passa de moagem a seco para moagem a úmido, há uma mudança da ordem de grandeza no desgaste, a qual
está associada à ocorrência de corrosão. O efeito do líquido é essencialmente o de facilitar o mecanismo de abrasão
atuando como "fluido de corte".
De acordo com Albertin ( 1993), as citações de Pitt e seus colaboradores sugerem medidas cabíveis de combate à corrosão
em moinhos de bolas, compreendendo a manutenção de um pH elevado, utilização de proteção catódica, uso de inibidores,
remoção do oxigênio e emprego de materiais de maior resistência à corrosão.
No desgaste abrasivo, uma partícula suficientemente dura ataca uma superfície em um ângulo favorável e atua como
uma ferramenta de corte, retirando "cavacos" (microcorte). A ação é geralmente acompanhada por grande deformação
plástica, acumulando material deslocado à frente do sulco e lateralmente. A passagem sucessiva de grãos abrasivos repete
ciclicamente estes deslocamentos, levando à remoção do material por fadiga de baixo ciclo.
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2.2 Desgaste - Estudos anteriores
O ferro fundido branco de alto cromo (FFBAC) é um material altamente resistente à abrasão e apresenta uma boa
relação custo/beneficio nas minerações. Os ferros fundidos de alto cromo são ligas de Fe-Cr-C com carbono variando
normalmente de 1,5% a 4,0%, o cromo de 11% a 30% e outros elementos como silício, manganês, fósforo e enxofre.
Na moagem a seco, em particular na indústria de cimento, os FFBAC praticamente se tomaram o material padrão para as
bolas e revestimentos de moinho, dado o seu desempenho I Ovezes superior ao de aços. No caso de moagem a úmido, são
analisadas caso a caso as vantagens técnicas e económicas da aplicação.
Muitos estudos foram realizados em todo o mundo sobre os FFBAC, devido ao seu grande potencial como material
resistente ao desgaste em aplicações na indústria de processamento de minérios. Porém, na prática, os desenvolvimentos
relativos a materiais resistentes ao desgaste são difíceis, dada a diferença encontrada nos resultados obtidos em ensaios
de laboratório, o que os tomam pouco aceitos como indicadores do desempenho desses materiais nos equipamentos
industriais. São raros os resultados relativos aos FFBAC obtidos em moinhos de bolas, sejam industriais ou de laboratório,
quase sempre referem-se à comparações entre diferentes tipos de materiais como "AÇO vs FFBAC".
A literatura apresenta 3 abordagens, no que se refere ao estudo de materiais para corpos moedores:

a) Uso de testes de laboratório
Nesta categoria enquadram-se os ensaios de pino contra lixa e os ensaios de trilha com lama abrasiva. 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(Aibertin, I 994 ).
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.
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.
Uma 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 um ranking
de desempenho, 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 carga normal do moinho,
testes com bolas marcadas por atividade radioativa e testes com bolas marcadas com furos e 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. 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.
c) Uso de moinhos de laboratório
Neste caso, utilizam-se moinhos com até cerca de I m 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 (como 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.
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2.3. Desgaste - Estudos preliminares
O projeto inicial desenvolvido no IPT( 1993 ), com o apoio do PADCT, na linha de materiais resistentes ao desgaste,
permitiu uma abordagem geral das ligas da família dos ferros fundidos de alto cromo e a determinação de solidificação
e tratamento térmicos. Na segunda etapa, procurou-se uma maior especificidade, abordando-se a tecnologia de produção
daquele produto de mais amplo consumo, as bolas de moinho fundidas. Neste projeto estudaram-se a técnica de fundição,
a relação entre as composições químicas e têmpera e a técnica de têmpera em óleo, sempre aplicadas a bolas de moinho.
Na terceira fase, foi possível conhecer o desempenho das ligas em ensaios em condições variadas, determinar os
mecanismos de desgaste das bolas em diferentes condições tribológicas e otimizar as ligas.
Os ensaios foram efetuados em moinho de bolas de laboratório, marca Denver. Esse moinho possui uma câmara de
moagem de 40 cm de diâmetro por 40 cm 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 crítica. 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. Para poder ensaiar simultaneamente
todas as bolas, utilizou-se um código de identificação constituído por 1, 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 71 kg de
bolas de 50 mm de diâmetro (144 bolas, correspondendo a 12 grupos), 27 kg de bolas de 35 mm de diâmetro e 27 kg de
bolas de 25 mm de diâmetro. Foram utilizados como abrasivos: minério de ferro, minério de fosfato e areia quartzosa,
fornecidos pela Samarco Mineração, Fosfértil- Fertilizantes Fosfatados S.A., e Mineração Jundu, respectivamente.
Verificou-se que o ensaio em moinho de bolas, de laboratório, indicou ser adequado para comparar desempenho~ 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 períodos de ensaio, ou seja, as taxas de desgaste medidas em um
período de ensaio repetiram-se nos demais períodos.
De acordo Albertin( 1998), apud Hukki, o desgaste é proporcional à raiz quadrada do diâmetro do moinho em uma
operação ocorrendo com a mesma porcentagem de velocidade crítica. Neste caso, o desgaste no moinho industrial deverá
ser mais rápido do que no moinho de laboratório.

2.4. Desgaste - Estudos atuais
Este projeto tem dois objetivos, quais sejam:
- estabelecer o ensaio de referência com controle e registro de todas as variáveis, validando o ensaio de desempenho de
corpos moedores realizado em moinho de laboratório, por meio de comparações com ensaios em moinho industrial;
- completar o ciclo de desenvolvimento tecnológico relativo a bolas de moinho, gerando dados essenciais para a
transferencia de tecnologia para o setor produtivo.
O IPT preparou as bolas de ferro fundido de alto cromo, na sua fundição piloto, para servir de referência nos ensaios,
tanto de laboratório quanto em uma unidade industrial. Foram encaminhados pela unidade industrial três tipos de bolas
produzidas comercialmente por diferentes fornecedores.
Os resultados dos ensaios de desgaste em moinhos de laboratório e industrial, em diferentes condições tribológicas, estão
sendo analisados e as correlações entre os ensaios e o desempenho dos vários tipos de bolas ensaiadas. Ao final da etapa
experimental tem-se uma metodologia validada para avaliação de desempenho de corpos moedores, estabelecendo-se a
correlação entre resultados no moinho de laboratório e no moinho industrial, e materiais resistentes ao desgaste produzidos
comercialmente e experimentalmente no IPT e avaliados quanto ao seu desempenho em serviço.
A interação com uma unidade industrial propicia ampla troca de informações obtidas ao longo da execução do projeto,
facilitando a posterior transferência de tecnologia para o setor produtivo. O circuito atual de moagem piloto a úmido que
tem sido utilizado na realização dos trabalhos está apresentado na figura 1.
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Figura 1 - Fluxograma esquemático da planta piloto de moagem atual

3. METODOLOGIA
A pesquisa em andamento está sendo desenvolvida por meio das seguintes atividades:
- produção de cerca de l tonelada de bolas de ferro fundido branco de alto cromo. A etapa de produção compreende as
atividades de fundição e tratamento térmico, bem como a caracterização metalúrgica do material produzido. A confecção
gera cachos de bolas como pode ser observado na figura 2. Todas as bolas de uma determinada composição ou lote
comercial receberam uma identificação, como pode ser observado na figura 3.
- recebimento das amostras de bolas produzidas comercialmente, para servir de referência nos ensaios, tanto de laboratório
quanto de campo; preparação das amostras para caracterização metalúrgica e os resultados comparados com o das bolas
produzidas no IPT. Na figura 4 podemos observar o detalhe de um dos ensaios de caracterização.
-realização de ensaios de desgaste em moinho industrial
- realização de ensaios de desgaste em moinho de laboratório. O minério utilizado foi minério de fosfato, britadado com
granulometria igual ao que é processado no moinho industrial. A empresa colaboradora colocou à disposição do IPT cerca
·
de lO toneladas do minério.
-análise da correlação entre ensaios de laboratório e de campo e do desempenho em serviço dos vários tipos de bolas
ensaiadas.

Figura 2 -Visualização de um cacho de bolas fundidas
Os ensaios de desgaste foram realizados no circuito de moagem a úmido, em circuito fechado com classificador espiral,
conforme pode ser visualizado na figura 5. Complementar a esses, ocorre uma série de operações de controle do processo,
e que geram os dados necessários para a avaliação de cada material ensaiado, quais sejam:
- determinação do Work-Index (WI) do minério fosfático;
- controle de processo: utilizam-se além do controle das vazões mássicas, análises granulométricas da alimentação, do
produto da moagem, do underfiow e do overflow do classificador espiral;
- durante a operação de moagem continua, são efetuadas paradas periódicas para análise da variação em peso carga de
bolas, onde as bolas são retiradas do moinho, lavadas em aparelho de ultra-som utilizando-se acetona, secas em local
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apropriado e pesadas uma a uma em balança de precisão.
- controle da medição do pH na saída do moinho, com o objetivo de verificar a acidez da polpa, para monitorar possíveis
processos de corrosão. São extraídas alíquotas do extrato aquoso e são enviadas para ensaios complementares.

Figura 3 - Visualização da marcação de bolas

Figura 4 -Medição de dureza da superfície da bola
De acordo com Albertin ( 1998), apud Hukki, o desgaste é proporcional à raiz quadrada do diâmetro do moinho em uma
operação ocorrendo com a mesma porcentagem de velocidade crítica. Neste caso, o desgaste no moinho industrial deverâ
ser mais râpido do que no moinho de laboratório.

Figura 5 - Vista geral da Planta de Moagem - IPT
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4. ANÁLISE DOS RES.ULTADOS
Os resultados obtidos são analisados objetivamente no decorrer do projeto, visando mostrar, de fato, que este estudo
representa um avanço tecnológico na área de cominuição. O estudo deverá fornecer informações de reprodutibilidade,
de capacidade de estabelecer uma hierarquia de desempenho e transferibilidade para a prática, as quais serão analisadas
através do progresso do desgaste nos ensaios efetuados pelas retas de diminuição do diâmetro com o tempo . A inclinação
destas retas é a taxa de desgaste em cada caso.
Das análises metalográficas realizadas, até o momento, podemos verificar que, o efeito dos carbonetos na resistência
ao desgaste depende da "abrasividade" do minério e que a relação dureza do material sobre dureza da matriz mostrouse como um fator extremamente importante para as diferentes amostras de bolas. Estudos mais detalhados estão em
andamento.
Os ensaios em moinhos de bolas mostram, até o momento, boa reprodutibilidade e capacidade de ordenar ligas de acordo
com o desempenho contra o desgaste. O potencial de transferibilidade dos resultados dos ensaios de laboratório para a
prática será analisado levando-se em conta os respectivos diâmetros dos moinhos.
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