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TESTES DE DESEWENHO DE CORPOS MOEDORES ATRAVfS DE IMJSTRAS MARCADAS
G.S. Maia 1 ;

2

L.A.F. Barros

G.C. Cor re a '

Este trabalho ap re senta a experi ência da FOSFERTIL na r ea liz ação de testes
com corpos moedores através de amostras marcada s , indicando me todo l ogia apli
cada, discutindo os res ultados obtidos e benefícios gerados.

GRINDING MEDIA TESTS THROUGH MARKED SAMPLES

This paper presents the experi ence of FOSFERTIL in carring out test s of ev aluation ofgri nding med ia through marked samples, showing
the methodol ogy
used discussing the results abtained and the benefit s reached.

1 - Chefe do Setor de Desenvol vimento Tecno lóg ico
2 - Chefe da Divisão de Beneficiamento Mineral
3 - Chefe da Di vi são Técnica

FOSFERTIL S/A - Complexo de Mineraçao de Tapira
Fazenda Boa Vi s ta - Rodovia MG 34 1 - KM 25
38.185 - TAPIRA - MG
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INTROOUÇAO

Os custos opera cionai s de moage~ são sempre os maiore s na composição de
custos de uma plant a de tratamento de minérios.
No ca so específi co do Complexo de Mineração de Tapira da FOSFERTIL 5/A, os
custos de co r pos moedores correspondem a aproximadamente 45 % do custo de
moagem.
A neces s idade de se obt er produtos de moagem dentro das especificações
desejadas a um custo i ndust rial compatível, levou a FOSFERTIL a desenvolver
programas de mel hori a de qualidade dos corpos moedores utilizados junto aos
seus fo r necedo re s tradicionais.
O desenvol viment o cJe novos fornecedores, fomentando a concorrência, também
tem traz i do bons fruto s para a FOSFERTIL, uma vez que produtos de boa quall
dade tem si do fo r necidos a preços mais compatíveis.
A ut i li zação de um novo corpo moedor requer uma ava liação prévia
de
desempenho onde possam ser analisados consumo específico, índice de quebras ,
deformação, etc.
Es ta avaliação é realizada através de t es tes que quando bem conduzidos,
propi ci arão uma ma ior segurança ao operador de instalação de moagem, garantindo a el e conhecimento prévio do desempenho deste insumo quando em utilização indu st ri al (1).

AVALIAÇAO DO DESEWENHO DE CORPOS MOEDORES

A mo a ge~ é uma operação onde in~meras var i áveis estão envolvidas e
a
maio ria delas difíce i s ou até mesmo i mpos s í veis de s erem con trolados.
Assim, testes para avaliação de corpos moedores devem ser realizados preferenc-i almente onde se j a possível reproduzir as condições normais da moagem ,
ou seja , no mo inho industrial em sua operação normal.
Ne s te ca so, há duas possibilidades. A primeira seria a colocação de uma ca~
ga teste complet a em um moinho que operasse em paralelo com outro em condições idênticas utilizando a carga moedora usual.
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Embora es t e método aprese nte os r esu lt ados mai s próximos da realidade ,
é
extremamen te oner oso , envo lvendo manu seio de gr andes mas sas e em caso
de
res ult ados negativos , bast ante defic it ári o , sendo po r t anto , invi~v el quan do se trat a de moinhos de grande porte.
A segunda pos sibilidade cons iste na coloca ção de um l ot e de amos tr as devidamente marcadas no moi nho em operação normal, acompa nhando
o
desgast e
através da pesagem de amos tr as co lhidas em sucessivos períoctos de con tro le
(2) (3).
As amost r as recir adas do moinho pe rmitem

ob se rvaç~o

de ocorrênci as

possívei s ano rmali dades como quebras , lascament os , desgas t e irregular
além do acompanhamento normal da carga moedor a existe~ te, objet i vando
trapo l ações e cnmoJraçôes de r esultados .

de
ex-

O mét odo de amo srras marcadas perm ite o conhecimen t o da lei de desgas te do
corpo moedor em pr ova com boa preci são .
Tem a vantagem de ser de bai xo custo , uma vez que uti li za pequena qu a~
tidade de ma teria l, o qu3 tamb ém impossib ilita comprometimen to
da carga
moedora ex ister1te, bem como elimina riscos de int erfe r ência na prod uç~o do
mo inho .
é
assumido que
Para a ava l iação do consumo de um corpo moedor em teste
" a redução do seu diâmetro é cons t ante e uniforme em fun ção ·do tempo
de
18Ç5o ou da produç§o do moinho '' (4) (5) , o qu2 matemati camente se tra/ 1/:

._!

0

k

/1/

,: t.

rliãmetro do corpo moedo r
tempo de ope r aç~o
constante de desgaste
Este princ ipio é total mente aplicável nos casos dese ~v olvido s na FOSFER
TI L, tendo s ido comprovada sua apli cabi li da j e con forme most r ado em tr aba lho
anteri or dos au t ores (1 ) , dev e ~d J ser discut ido novamente em tópi co post erior do presente trabalho .
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o conhecimento

da lei de desgas te de um corpo moedor é· de grande importéncia no dimens ionamento de cargas moedoras, cálculo de recarga s , avaliação e projeçã o de consumos , ex t rapolações para condições
semelhantes
e
conheciment o do desempenho de r evest imento s (1) (6).

TESTES COM CORPOS MOEDORES NA FOSFERTIL
Atual mente , a Fo sfértil vem operando em seu Complexo de Mineração de T~
pi r a/MG nove moinho s t ubulare s , s endo doi s moinhos de barras de 11' x 20'
de 1.500 HP cada , cinco moinhos de bolas de 13,5' x 2J ' de 2 . 500 HP cada ,
um
além de doi s mo i nho s de bolas p3ra remoagem do concentrado fosfático,
10 ' x 10 ' de 500 HP e outro 10' x 16' de 600 HP.
Es t es moinhos geram um consumo mensa l de 120 tonelada s de bola s e 120 tonedesenvolvidos
para
l adas de barras, valores que just ificam os esforços
r eduz i -los .
Os tes t es com corpos moedor es são bas tante sens íveis, refletindJ qualque r problema com o materi al em teste,bem como sendo influenciado pelas condições operacionais do moinho utilizado.
Desta forma, o lot e para t est e deve apresentar uma uniformidade de tamanho,
em que a vari ação do peso entre as peças individualmente seja a menor possíve l. Também deve ser considerada a homogeneidade quanto a es feri c idade
ovalização, r eba rba s de fundição e canal de vazamento (1) (7).
A homogeneidade do m3t e rial qua nto às carac t erísticas físi co-químic as deve
s er el evada.
O mo inho p3ra r eali zação dos teste s deve apresentar boa estabili dade de ali
mentação de minério e cons,Jmo energético, carga moedora equilibrada e madur a e revesti mento s em boas cond lçõos .
Embor a os es tu jos de desgaste de corpos moedores (4) tenham s i do desenvolvidos para bol as , a Fos fér tiJ t em extrapolado este princípio para barras
e cylpebs com bons r esultado s .
Em funç ão da qu3nti daje de peças para pos sibilitar a coleta de amostras em
mei o à carga moedora, sãJ utilizados para testes de bolas e cylpebs lotes de
2 tonel adas e p3ra barra s 12 t onela das.
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Duração de teste é função do corpo moedor, cuja velocidade de desga s te i;ldi cará até que ponto as provas podem ser identificada s dentro do moinho.
Contudo, os t empos mínimos aceitos para va l idade de teste são da ordem
de
1.500 horas para bol as e barras e 900 horas pa ra cylpebs .
As amostras pa ra teste são marcadas at r avé s de furo s com di âmetr o ne 5 mm
profundidade aprox imada de 20 mm.

e

Em algumas ocasiões já foram real i zados na Fosfér ti J t es t es com corpos
moedores de diâmetros superiores ao de r ecarga em substitui ção aos furo s de
identificação. Embora esta prática não influa no teste em si, cr.ia concJi ções
de comportamento diFerenciado em rel ação aos diâmetros usuai s dev.ido princi palmente à geometria dos revest imentos, podendo haver masca r amen to dos resul
t ados, exi gindo portunto, mai or controle operac i ona l.

CALCULO DO CONSUMO

Normalmente o cál cul o do con SLJmo de corpos moedores em test e con s i st e no
conhecimento da var ia ção superfici al total da carga moedo ra e su a di st ri bu ição, de onde se ca lcula o nómero de bo la s nas diversas fa i xa s • gra nu lom~tr i
cas, obtendo- se então os consumos.
Na F osf~ rtil é fei ta uma a ~apt a ção através de ,n(t odo grá fico onde , após
plo tada a evolução do diâme tro da bola em tes te em função do t empo , conside ra -se a mesma lei de desgaste para os demai s diâme tros componentes da carga
equ il ibrada existente no moinho (Fig. 1): Desta forma é pos sív el es t ipu la r a
evol ução de um colar de bolas em todos os diâmetros de uma car ga em equilíbri o .
Uma ve z determinado o col ar ex i s t ente ao final do t es te ca l cu l a - se
a
carga residual do moinho e por di fe r ença a quantidade de met al cons umido.
Muitas vezes quando se fa z esta r epre sentação ~ r áfi ca s~o obtidos se gmentos
de. re tas correspondentes a cada período de avaliação em lugar de uma reta
única.
Nes tes casos, é necessária a co rr eção do gráfico, tornando-o uma ret a única
de onde se po ss a ca lcular facilmente a cons tante K da lei de desgaste (equa ção / 1/).
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A correção é efe tuada ob tendo-se a reta que se ajus te da melhor forma em
substituiçãoaos segmentos , mantendo-se sob ela a mesma área total ant er ior '
obtendo-se ass im, um valor médio da consta nte K para todo o período de te ste .
A figura 2 mostra os gr á fico s , real e co rri gido , para doi s teste s com bo
las marcada3 rea li zados na Fos fértil.

RESULTADOS E COMENTARIOS

Pr i meiramente deve ser sa lientada a con fiabilidade dos tes tes exec utados .
Pa r a todo t este realizado na Fosférti l é ob tida a equaçãJ.da r eta de desga ste
do cor po moedor rel acionando a redução do diâmet ro com o tempo de op3ra ção e
calcul ada o índice de corre lação do s dados obtidos , que indicará a performance do tes t e.
Indices baixos indicarão fa lhas no teste ou problemas com o corpo moedor,
exigindo análises mais profundas.
Efeito do Diâmetro
u~ a primei ra constatação a ser coment ada é a confirmação
dos trab al hos
desenvolvidos pela ARMCO (4) referentes ao princíp io da uniformidade e cons tância da redução do diâmetro do corpo moedor em função do t empo , ind e pen de~
do do seu di âmetro inicial.
A fi gura 3 most ra a reta de desga s t e de dois tes tes r ealizados com bolas de
mesma s características, sendo a bola A em di âmetro de 70 mm e a B em diâmetro de 50 mm .
As re tas de desgast e apresentam declividades pratic am•onte igu >is conforme PQ
de ser visto em suas equações.

Bola A
Bola B
onde:

o

0,0025 t

+

71,5380

CC

0,9935

o

O,ü026 t

+

50,7926

CC

0, 9987
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O mesmo compo r tamento fo i obti~ J par a barr as e é mo s t r ado na f ig. 4, sendo os
diâmetros iniciais das bar r as C e D res pectivamente 100 e 90 mm.
As equa;ôes da s r eta s de desgas t e são :
Ba rra C

0

Bar ra O

0

0 , 0233 t
0 ,0229 t

Efeito da Compos ição

Qu í ~ica

+

+

10 1, 5867
88, 8472

CC

0 ,9999

CC

0, 9998

e Dureza

A f i gura 5 apresenta as re t as de desgaste de t estes r eal izados com barr as l ami nadas em aço SAE 1095 for neci das por um mesmo f abr i cant e , sendo que
al ém
a ba r ra F t eve adição ba l anceada de mi cro - elementos de l i ga (Cr e Mo)
de melhor co>trole de resf r iamento,
As re tas de desgast e evi de nciam uma
b?rra F, i ndi cando um consumo de 10
firmado a posterio r em uti l ização
As equações
Bar ra E
Barra F

o QU3 con feriu a ela uma dur eza ma i or.
níti da super iori dade de des empenho
da
a 15% a menor qu~ a ba r ra E, valor coni ndustr i al.

correspondentes a est as barras são :
0

0 ,0 227

+

89 , 5850

"CC

0, 9997

0

0 ,0080 t

+

88 ,8831

CC

0 , 9996

A f igura 6 mos tra Os re su lt ados de t estes com bolas em fer ro fundido bran co
de a l to cromo , com as seguintes caracter í st icas:
BOLA G

Teor de cr omo
Dur ez a super fi cia l (Rc)
Dureza núcl eo (Rc)

19
65
64

%

BQA

H

12 %
63
61

A bo l a G apresent ou um consumo 5 ~ % i nfe r ior em r el ação à bola H, lev ando a
Fosfért il a adotá - la como padrão de ut i li zação.

jj

'

I
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Problemas com Corpos Moedores Detectados no Teste

Uma das grandes vant agens do s testes com corpos moedores antes da utilizaç5o industrial "' a ooss ibilidade de se preve r possíveis problemas de fabri_
caç5o, além de possibilitar a monitoraç5o do cont r ole de qualidade do fabri cante.
No caso da bola I, c u~ as r et as de desgaste s 5 ~ mostradas na figura 7,
fo i
de
notada uma grande va r iaçêo de pes os das amostras colh idas nos per í odos
cont role, indicando comportamento di ferenc i ado das bolas durante o teste.
Uma análise mais cuidadosa possibilitou o agrupamento das bolas em duas
classes de compo r tamento, sugerindo problemas de t ratamento térmico. Através
de análi se metalográficas foi possível confi rmar as suspeitas inic i ai s
uma
vez que foi de tectado a lto índice de perlita em uma das classes.
Um segundo caso típico é relatado por Sinatora e Albertim ( 7) onde dura_c:
te o teste rea li zado na Fosfértil e acompanhado pe los autores, ocorreram vária s quebras e alto í nd i ce de desga s te irregular ocasionando deformações geQ
métricas.
De Gcordo com es t e e studo as quebra s t eriam sido origin3das por micr o tri ncas que se rropagavam a p3rtir dos furos de i dentificaçêo .
As de fo rmaç õ:es ser i arn de vido a deser1cont r os dos moldes , presença de
pequenos rech u p,;~, e nJ qu eb ra déis j unções da "árvore de bolas ".

Testes com Cylpebs
A partir de 1990 a Fosfér ti l t em

re aliza~J

test es com cy}pebs ligados.

Embor a <1 qualidade do cylpe b ligado seja bas tant e in ferior à das bola s
ou
cylpeb em ferro fundido branco com alto cromo ou em aço forjado, seu
baixo
preço pode leva r a ~~a economic i da de .
Outro s fato res t ais como o e feito no produt o da moagem , consumo
energético
do moinho , influência na capacidade de moa gem, etc, ainda se rêo est udados .
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CCKLUSOCS

Os teste s com co rpos moedor es marc ados sâo uma fer ramen ta imp orta nte na
avaliação destes i nsumos , possibilit ando an tever poss íveis prabl emas de qu~
lidade, reduzindo níveis de riscos oper ac iona is e pos si bilit ando aos forn ecedores desen vol vimento de produtos de me l hor qual idade, al ém de propici a r
desenvolvimento tecno lógico ao pessoal envolvi do .
Os benefícios adv inde s atrav és da realiz açâo des t es testes são bas ta nt e
significativos, tendo gerado p3ra a Fo s fértil em 1991 uma economi a de US$
700 mil de vido a redução de preços provocada pel o desenvolv i mento de novos
fornecedores e r~dução de consumo de bol as da fa ixa de 25 a 30 g/kw h p3ra
20 a 25 g/ kwh através da mel hori a de qualidade.
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