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Relatório Técnico RP 0314  

BELZONA 
RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO 

DAS CÉLULAS DE FLOTAÇÃO  
 

CLIENTE: Processadora de Minério - Pedra Branca do 

Amapari-AP. 
 

DATA DA APLICAÇÃO: 26/09 a 02/10/2013. 
 

SITUAÇÃO DA APLICAÇÃO:  
Desgastes na superfície interna das células de flotação e 

caixas de transferência, sendo que em algumas áreas, o 

revestimento anterior havia descolado e/ou deteriorado, 

chegando a alguns locais até furar o substrato metálico. 
 

PROBLEMA: 
As áreas internas das células de flotação apresentavam 

desgastes principalmente gerados por abrasão, ocorrendo 

também erosão e corrosão, em função da própria 

natureza operacional do equipamento. Era necessária a 

utilização de uma tecnologia eficiente e rápida, 

possibilitando a revitalização das células de flotação, 

através da aplicação de produtos Belzona® em áreas 

localizadas. 
 

PRODUTOS:  
Belzona®1311 – Ceramic R-Metal. 

Belzona®1321 – Ceramic S-Metal. 

Belzona®1812 – Ceramic Carbide FP. 
 

PREMISSAS: 
Substrato: Aço Carbono (algumas áreas revestidas com 

revestimento de borracha) 

Fluido: Polpa de minério de ferro 

Temperatura: Ambiente (≤ 40°C) 

Área total  500,0 m² (sendo áreas internas parciais e 

aleatórias, das células 01 a 14)  
  

MÉTODO DE APLICAÇÃO: 
As áreas definidas pela inspeção da Contratante foram 

preparadas com jato abrasivo seco. Após limpeza com 

desengraxante, os produtos Belzona®1311 e 

Belzona®1321 foram aplicados nas seguintes áreas: calha 

da borda e calha radial. Sendo que o Belzona®1311 foi 

utilizado para adoçar/suavizar desgastes e o 

Belzona®1321 foi utilizado para revestir estas áreas, 

neste caso em 2 (duas) camadas de 250-375 µm por 

camada. O produto Belzona®1812 foi aplicado nas 

seguintes áreas: tubo vertical, fundo inclinado, caixa de 

transferência e ponto localizado do costado. 

Belzona®1812 foi aplicado com espessura de 4,0 a 6,0 

mm. 
 
4. Superfície da caixa preparada com jato. 

 
 

FOTOS: 
 

1. Vista geral externa das células de flotação. 

 

2. Revestimento da calha com Belzona®1321.  

 
3. Área revestida com Belzona®1812. 

 
4. Áreas revestidas com Belzona®1812. 
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