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BELZONA REVESTE INTERNAMENTE 
FUNDO DA CÉLULA DE FLOTAÇÃO

CLIENTE
Mineradora, PA, Brasil

DATA DE APLICAÇÃO
Outubro, 2009

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO
Célula de flotação de 6,5 m de diâmetro e área do fundo de 33,2 m2.

PROBLEMA
Vazamento de polpa de cobre pelo fundo da célula de flotação devido 
à corrosão e pontos localizados com desgaste acentuado por abrasão.

PRODUTOS
Belzona 1311 (Ceramic R Metal)
Belzona 1321 (Ceramic S Metal)
Belzona 1812 (Ceramic Carbide)

SUBSTRATO
Aço carbono.

MÉTODO DE APLICAÇÃO
A aplicação foi realizada com base no Folheto do Sistema Know-How 
TCC-3. Primeiramente foi realizada lavagem do fundo da célula de 
flotação com remoção do resíduo de minério, preparação da superfície 
com esmerilhadeira elétrica, e limpeza da área a ser revestida. As áreas 
com desgaste acentuado foram reparadas com a aplicação de Belzona 
1812 a uma espessura de aproximadamente 3 mm para recuperar a 
espessura da superfície. Para as demais áreas do fundo da célula de 
flotação com desgaste, foi aplicado Belzona 1311. Em seguida, toda a 
área do fundo da célula de flotação foi revestida com Belzona 1321.

FATOS BELZONA
A recuperação e o revestimento do fundo da célula de flotação, 
utilizando Tecnologia Belzona, foram realizados em pouco tempo e com 
poucos funcionários; permitindo o rápido retorno do equipamento à 
operação; além de aumentar a vida útil do equipamento, protegendo-o 
contra a corrosão e abrasão da polpa de cobre. Após 6 horas da 
aplicação o equipamento foi liberado para operar.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS
1. Fundo da célula de flotação mostrando pontos de corrosão
2. Furos reparados com Belzona 1812
3. Furos reparados com Belzona 1311
4. Fundo da célula de flotação revestida com Belzona 1321
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