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RESUMO 

 

Os moinhos verticais vêm se consolidando como a melhor opção nas aplicações de 
remoagem de minérios. Isso se deve ao fato de serem os equipamentos que 
apresentam menor consumo energético nessas operações. Apesar de já serem 
largamente utilizados, alguns aspectos relacionados à sua prática operacional ainda 
são desafiadores. Nesse contexto, destaca-se a avaliação e previsão do desgaste do 
revestimentos da espiral do moinho. As espirais se encontram num ambiente muito 
agressivo, impossibilitando a instalação de sensores específicos para a previsão do 
seu desgaste. O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um método indireto 
de monitoramento das condições do revestimento da espiral, baseando-se na análise 
de variáveis elétricas e vibracionais monitoradas por um sistema externo de controle 
e segurança da usina. A avaliação do comportamento dessas variáveis ao longo da 
vida útil do revestimento da espiral pode ser utilizada na composição de um indicador 
confiável da condição do revestimento, a partir de uma análise empírica. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Vertimill, Remoagem, Desgaste de revestimentos, Método 
indireto, Espiral. 

 

INDIRECT METHOD TO FORECAST LINERS WEAR 
ON VERTICAL STIRRED MILLS 

 
ABSTRACT 

 

Vertical stirred mills have been consolidated as the best option in ore regrinding 
applications. This is because it presents less energy consumption in these operations. 
Although vertical mills are widely used, some aspects related to their operational 
practice are still challenging. In this context, stands out the evaluation and prediction 
of the screw wear that is responsible for the revolving movement inside the mill. The 
screw is in an aggressive environment, being impossible to install local sensors to 
measure the wear. The present work proposes the development of an indirect method 
for monitoring conditions of the mill screw, based on the analysis of electrical and 
vibrational variables. The evaluation of these variables over the lifecycle of the screw 
can be used in the composition of a reliable indicator of the screw condition, from an 
empirical analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O cenário atual da indústria mineral contempla a instabilidade do mercado mundial e 
a crescente redução de teores e qualidade dos materiais disponíveis para 
beneficiamento. Nesse contexto, a redução dos custos de produção e a necessidade 
do aumento da produtividade são demandas constantes nos empreendimentos do 
setor mineral. Dentro da sequência de beneficiamento mineral destacam-se os 
processos de cominuição, especialmente a moagem e remoagem. Estudos apontam 
que esses processos representam de 3% a 4% do total de energia consumida no 
planeta (MELERO, CANO, et al., 2014). Esse alto consumo energético é justificado 
pelas grandes capacidades com que esses moinhos são construídos e principalmente 
pelo fato de o processo de cominuição ser altamente ineficiente. O processo de 
remoagem é normalmente realizado em moinhos de bolas e moinhos verticais, sendo 
este último um equipamento de aplicação mais recente. O trabalho utiliza como 

referência o VertimillTM VTM-1500, fabricado pela Metso. Embora a metodologia a ser 
desenvolvida possa ser aplicada em outros tipos de moinhos verticais, outros 
equipamentos não serão discutidos nesse momento. 

 

Apesar da larga utilização de moinhos verticais, alguns aspectos operacionais ainda 
são desafiadores. A literatura sobre o assunto aborda principalmente a modelagem 
matemática do equipamento, o consumo de energia, o uso de simulações 
computacionais e o escalonamento a partir de testes em escala piloto (HEATH, 
KEIKKALA  e  LEHTO,  2016)  (MAZZINGHY,  SCHNEIDER,  et  al.)   (MAZZINGHY, 
LICHTER, et al., 2017) (MAZZINGHY, 2012). Nesse contexto, destaca-se a avaliação 
e previsão do desgaste do revestimentos da espiral do moinho. A determinação do 
momento de troca do revestimento é de extrema importância, uma vez que a atividade 
demanda a parada e o descarregamento do equipamento, além da mobilização de 
uma equipe de manutenção e equipamentos dedicados à essa atividade. Somado à 
esses fatos, o custo de troca do revestimento também apresenta quantias 
expressivas. Embora esse assunto seja de extrema importância, o desgaste do 
revestimento só é abordado na literatura do ponto de vista da modelagem da moagem 
ou da potência do equipamento (RADZISZEWSKI, 2015) (HEATH, KEIKKALA e 
LEHTO, 2016) (RADZISZEWSKI e MOORE, 2016). 

 
De acordo com o fabricante, a troca desse revestimento deve ser realizada 
periodicamente de seis a doze meses. No entanto, o desgaste é dependente de 
diversos parâmetros, cuja variabilidade pode influenciar diretamente a eficiência do 
processo. Outro fato interessante sobre o desgaste da espiral é que ele não ocorre de 
forma homogênea, sendo mais intenso nas partes mais externas e inferiores. 

 
A Figura 1 mostra no lado esquerdo um revestimento com intenso desgaste na parte 
interior e no lado direito a mesma espiral com a parte inferior substituída por um 
revestimento novo. Medições em campo indicam um desgaste máximo de 
aproximadamente 32,9%, em uma seção em que o revestimento novo possui diâmetro 
de 7390 mm e o instalado encontrava-se com 4956 mm. Devido à essa diminuição 
de área, passou a ocorrer acúmulo de material na parte inferior do moinho, 
prejudicando o processo de moagem. 
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Figura 1 - Detalhe da espiral responsável pelo movimento dos corpos moedores 

 

 

A substituição da parte inferior por um revestimento novo, mostrado no lado direito da 
figura, proporcionou o aumento de abrangência de área para arraste do material, 
eliminando o problema de acúmulo de material. A parte superior da espiral não 
apresentou desgaste representativo, não sendo necessária a substituição. 

 
Simulações computacionais também apontam para uma heterogeneidade do 
desgaste. ALLEN e NORIEGA (2011) propuseram uma simulação tridimensional do 
moinho vertical, em que a espiral foi decomposta em várias camadas, formadas por 
seções circulares denominadas ‘layers’. A simulação partiu de modelagens DEM 
(Discrete Element Method) e SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics). Toda a 
simulação foi realizada considerando-se um VTM-650WB em condições normais de 
operação. A partir da simulação os autores apresentam um gráfico que modela a 
intensidade da potência de cisalhamento ao longo da posição radial de uma seção da 
espiral, concluindo-se que esse comportamento é exponencial. O gráfico apresentado 
na Figura 2 confirma que a energia de cisalhamento é mais expressiva nas 
extremidades externas das seções circulares, assim como nas seções inferiores. Uma 
vez que o cisalhamento é a causa principal do desgaste da espiral, conclui-se que o 
desgaste também será mais intenso nessas regiões. 

 

Figura 2 - Simulação computacional da energia de cisalhamento ao longo da espiral. Adaptado 
de (ALLEN e NORIEGA, 2011) 
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Do gráfico verifica-se que o desgaste não se dá de forma linear, ou seja, uma seção 
que apresenta 50% de desgaste não está na metade da sua vida útil. Isso ocorre 
porque a diminuição do diâmetro de uma seção ocasiona uma redução exponencial 
da potência de cisalhamento, o que faz com que o desgaste se dê em um ritmo mais 
lento a medida que a espiral reduz o seu diâmetro. 

 

Da simulação apresentada, conclui-se que as simulações computacionais se 
apresentam como uma ótima ferramenta de modelagem e validação do 
comportamento dos moinhos verticais. Embora forneçam dados muito importantes na 
compreensão do problema, as simulações não são capazes de fornecer uma solução 
operacional para o problema do monitoramento do desgaste. O presente trabalho tem 
como objetivo preencher essa lacuna, através do desenvolvimento de um método 
indireto e preciso das condições da espiral, que possa ser facilmente usado no chão 
de fábrica. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Uma vez que as espirais encontram-se em um ambiente muito agressivo, não é 
possível a instalação de sensores para medição direta do desgaste. Outra forma de 
avaliar precisamente as condições do revestimento é o descarregamento completo da 
carga do moinho, permitindo a inspeção visual. Por questões operacionais essa não 
é uma prática viável, que só ocorre caso seja necessário o descarregamento do 
moinho por motivos severos. O desgaste do revestimento pode ser acompanhado a 
partir da avaliação da altura do leito de bolas no interior do moinho. Com o desgaste, 
ocorre a redução da massa total da espiral e da área em contato com o material, 
reduzindo também a potência elétrica do motor. Uma vez que o procedimento 
operacional é o de manter a potência elétrica constante através da reposição de bolas 
no moinho, o desgaste da espiral ocasiona o aumento no volume de bolas no interior 
do moinho. Assim sendo, condições de desgaste podem gerar condições críticas de 
enchimento, em que o material começa a se acumular na parte inferior do moinho sem 
que ocorra moagem efetiva. ALLEN e NORIEGA (2011) ilustram o aumento da altura 
de carga moedora em moinhos cuja espiral apresenta condições de desgaste. Na 
figura 3 houve troca da parte inferior da espiral no moinho da esquerda, já o moinho 
da direita não apresentou condições de desgaste e não foi necessária a troca. 

 

Figura 3 - Volume da carga de bolas do moinho: lado esquerdo sem condições de desgaste da 
espiral, lado direito a espiral desgastada (ALLEN e NORIEGA, 2011) 
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Desse fato, conclui-se que o monitoramento da altura da camada de bolas é uma 
forma de acompanhamento das condições de desgaste da espiral. No entanto, para a 
medição dessa altura também é necessária a parada do moinho, mas não seu 
esvaziamento. Embora essa seja uma maneira efetiva para acompanhamento do 
problema, não foram encontradas modelagens que relacionem a severidade do 
desgaste ao aumento da altura de bolas no interior do moinho, sendo essa uma 
avaliação que depende apenas da experiência do operador. Verifica-se então que não 
são encontrados métodos precisos de monitoramento das condições da espiral. Além 
disso, todos os métodos encontrados envolvem a parada do equipamento, uma 
condição indesejada. Dada essa lacuna de estudos e procedimentos em uma questão 
de extrema importância para os moinhos verticais, o objetivo principal do trabalho é o 
desenvolvimento de um método indireto de monitoramento das condições do 
revestimento da espiral. O estudo propõe uma análise baseada em variáveis elétricas 
e vibracionais. A execução de testes no equipamento e a avaliação do histórico dessas 
variáveis ao longo da vida útil do revestimento da espiral podem ser utilizadas na 
composição de um indicador confiável das condições do revestimento, a partir de uma 
análise empírica. O estudo será realizado no projeto Minas-Rio, que possui a maior 

instalação de remoagem do mundo utilizando moinhos VertimillTM. A instalação de 
remoagem é composta por dezesseis VTM-1500, e possui um sistema completo de 
monitoramento que permite o levantamento do histórico de dados necessário ao 
estudo, assim como a aquisição de novos dados em condições operacionais diversas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A escolha dos sinais de vibração e tensão resulta de uma avaliação prévia realizada 
durante o comissionamento dos equipamentos no Minas-Rio. Os resultados são 
apresentados a seguir. 

 
3.1. Potência Elétrica 

 

Durante o comissionamento do Minas-Rio, foram realizados ensaios para avaliação 
do comportamento da potência elétrica sob diversos enchimentos de bolas. Para isso 
foram realizadas medições usando um analisador de qualidade de energia durante o 
carregamento e o descarregamento do moinho. O resultado obtido é mostrado na 
Figura 4 com algumas possíveis aproximações polinomiais. 

 

Figura 4 - Relações gráficas e matemáticas entre a potência elétrica consumida e o enchimento 
de carga moedora para o moinho vertical VTM-1500 
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Embora a aproximação linear não apresente bons resultados para a carga a vazio do 
moinho, estudos apontam que a equação que relaciona o enchimento de carga 
moedora com a potência ativa do motor é linear (JANKOVIC, 1997) (NITTA S., 2006) 
(ESTEVES, 2015). Por isso a modelagem linear é considerada dentro de uma faixa 
de 30% abaixo da potência máxima do motor, como podem ser visto no lado direito 
da Figura 4. 

 

Todo o estudo apresentado foi realizado para uma espiral nova, sem condições de 
desgaste. Entretanto, sabe-se que o desgaste da espiral também afeta a potência 
consumida pelo motor. Nesse ponto, destaca-se um dos grandes desafios do trabalho, 
que é o de indicar como a potência elétrica se relaciona com o desgaste da espiral. 
Uma vez obtida essa relação, a potência elétrica pode ser usada, em conjunto com 
outros indicadores, na construção de um indicador preciso das condições do 
revestimento.  Nesse ponto, propõe-se o uso da vibração como variável auxiliar. 

 
3.2. Vibração 

 
A proposta do uso do sinal de vibração é baseado em outras técnicas que utilizam 
análise espectral para analisar a resposta espectral de saída de um sistema às 
componentes do espectro de entrada. No presente caso a resposta de saída é a 
vibração do motor e os sinais de entrada são resultados da interação entre a espiral e 
a carga moedora. Dentre outras técnicas que utilizam o mesmo princípio de análise 
espectral são exemplos a manutenção preditiva de componentes elétricos e 
mecânicos de acionamento, métodos que utilizam análise espectral para medir o 
enchimento em moinhos de bolas e a detecção de cavitação em bombas 
(BACCARINI, 2005) (ESTEVES, STOPA, et al., 2014) (ESTEVES, 2016) (ESTEVES, 
STOPA, et al., 2015) (STOPA, 2011). Durante o comissionamento do projeto Minas 
Rio foram coletados sinais de vibração no motor, que encontra-se rigidamente 
acoplado à espiral através de um redutor planetário. Através do acoplamento a 
vibração causada pelo choque entre as bolas e o redutor é transmitida ao motor. 
Foram coletados dados de vibração em duas cargas diferentes, cujos espectros são 
mostrados na Figura 5. 

 

Figura 5 - Sinal de vibração no moinho vertical para diferentes níveis de cargas de bolas 

 

De acordo com os espectros apresentados verifica-se que existem componentes 
características à operação do equipamento, que se repetem em ambos os espectros. 
Dentre as componentes associadas ao acionamento elétrico e aos componentes 
mecânicos rotativos, outras também chamam atenção: as inferiores ao 60Hz, e a faixa 
em torno de 450Hz a 600Hz. Algumas características do espectro apresentado, em 
especial nas faixas  salientadas, podem  conter  informações  importantes  sobre  as 
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condições de moagem no interior do equipamento. Para tornar o estudo mais 
conclusivo, faz-se necessária a execução de mais medidas de vibração, sob 
diferentes condições operacionais. A avaliação dos resultados visa indicar como o 
espectro é alterado pela variação da carga e pelo desgaste do revestimento. 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Conclui-se que o desenvolvimento de um método voltado ao monitoramento das 
condições de desgaste do revestimento da espiral dos moinhos verticais é uma 
necessidade operacional. Além disso, o estudo e a modelagem do desgaste da espiral 
suprem uma lacuna na literatura sobre o assunto. Dada a necessidade do estudo, é 
proposto um método indireto de monitoramento a partir de variáveis que sofrem 
influência indireta das condições da espiral: a potência elétrica e a vibração. Para a 
escolha das variáveis foram realizados ensaios prévios, durante o comissionamento 
do Minas Rio. Os resultados obtidos indicam que o uso dessas duas variáveis, em 
conjunto com o histórico das medições do volume de bolas nos moinhos e das horas 
operadas dos revestimentos, pode fornecer as informações necessários ao 
desenvolvimento de um indicador preciso das condições do revestimento. 
Adicionalmente, podem ser utilizadas modelagens DEM para validação dos resultados 
obtidos. 
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