
Aplicações de Poliureia na Mineração 

Feipur 2016 

09 de Novembro de 2016 



Agenda 

Sobre a FCC Nukote 

A tecnologia da poliureia 

Aplicações na Mineração 

 



A Nukote é líder global em poliureia e está 

presente em todos os continentes 



Na América Latina, possui uma parceria técnica e 

operacional com a FCC 

3 
 

Plantas produtivas 

BR (RS, BA) e UY 

 

50 
 

Milhões de Kg de  

capacidade produtiva 

anual 

60 
Doutores, mestres 

Técnicos e pesquisadores 

Desenvolvendo novas  

tecnologias  

 
Do faturamento vem de  

produtos criados há menos  

de dois anos 

 

30% 
Números de produtos 

disponíveis 

 

2000 
Faturamento  em milhões  

de reais em 2015 

 

400 



Com reconhecimento global, destaca-se pela 

experiência e acompanhamento de cada projeto 

projeto 

 

Especificação 

Detalhamento e 

procedimentos 

Fornecimento de 
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Qualificação de  

aplicadores 

Soluções 
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Suporte  

técnico 
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Poliureia 

Mas o que é, afinal? 



Insensível à  

umidade 

 

 

É um elastômero resultado da ação entre 

dois componentes 

Elevada durabilidade  

Com baixa redução de    

propriedades  

 

 Reação muito  

rápida  
(cura ao toque em 

 menos de 2 min) 

 

 Aplicada  

por  

spray 

 

 

Altos índices de  

performance  

conjugados 

 

 Alta espessura  

em uma só  

camada 

 

 



Propriedades 

 
o Alta elasticidade – até 1.000% 

 

o Alta resistência à tração 

 

o Alta resistência à abrasão 

 

o Alta resistência à corrosão 

 

o Alta resistência química 

 

 

o Alta resistência ao impacto 

 

o Rápida aplicação e liberação 

      usualmente em minutos ou horas 

 

o Aplicação em alta espessura  

     e em uma só camada 

 

o Impermeabilidade 

 

o Fácil reparo e manutenção 

 

 

A poliureia, diferentemente de outros 

sistemas de revestimentos, 

 atinge propriedades  

Incomparáveis 



Tipos de poliureias 

As poliureias podem ser agrupadas em função de sua natureza 

química: 

 

 

Aromáticas 

o Puras 

o Híbridas 

 

 

Alifáticas Aspárticas 



As formulações são desenvolvidas de acordo com 

a necessidade  

Poliureias 

puras 

Nukote HT 

Nukote HAR 

Nukote ST 

Nukote AL 

Nukote PA 

Nukote BG  

Nukote LP 

Nukote BL 

Nukote JF 

Híbridos 
Nukote XT 

Nukote XT+ 

Nukote CG 

Nukote BM 

Nukote BMF 

Nukote ETC 

Nukote FP 

Nukote FR123 

Especialidades 
Metalshield 

Chemshield 

Marineshield 

Intumescent 

Fire Rated 

Expanded 

Complementos 
Auto Deck 

Auto Deck S 

Deckote 

Primers-16 

A Nukote conta com 73 variações de poliureias e 23 pedidos de patentes. 



Principais formulações Nukote - Mineração 

Alongamento 

Tração 

Abrasão 

Dureza 

Característica  

Principal 

ST 

450% 

27 Mpa 

 

15 mg 

45 Shore D 

Geral 

HAR 

325% 

25 Mpa 

 

0,8 mg 

45 Shore D 

Alta abrasão 

XT+  /  HCR 

50% 

10 Mpa / 21 MPa 

 

15 mg 

50 Shore D 

Alta Resistência 

química 



Principais formulações Nukote (cont.) 

ST-M 

450% 

30 Mpa 

 

8 mg 

45 Shore D 

Mineração 

PA 

60% 

23 Mpa 

 

35 mg 

65 Shore D 

Sistema Pintura 

CG 

250% 

20 Mpa 

15 mg 

60 Shore D 

Estruturas Civis 

Alongamento 

Tração 

Abrasão 

Dureza 

Característica  

Principal 



Nukote HAR 

o Sistema de poliureia com teflon incorporado 

o Baixa retenção superficial de particulados 

o Baixo atrito 

o Alta resistência a abrasão 

o Teste Miller / SAR (Slurry Abrasion Response): 

o Aço 27% Cromo = 78 

o Nukote HAR = 21 

 

 



Teste Miller / SAR 



Outras Formulações 

o BG   Aplicação manual (alongamento 1.000%) 

 

o BLM   Contenção de explosão 

 

o FR   Resistente a fogo (classe 1) 

 

o HT   Tubulações 

 

o JF   Preenchimento de juntas 

 

o ST pw    Água potável 

 

o Primers / Reparos / Complementos 

 

 

 



- Equipamento faz a mistura dos componentes 

automaticamente com registro 

- Medição de espessura garante homogeneidade 

- Holiday garante zero defeito e estanqueidade 

- Ensaio de Pull-off garante aderência 

- Registro da aplicação e amostras testemunho garantem 

rastreabilidade 

Controle de Qualidade de Aplicação 



- Os sistemas Nukote somente são aplicados por 

empresas treinadas e certificadas 

- Corresponsabilidade na garantia 

Controle de Qualidade de Aplicação 



Conjunto de equipamento de aplicação 

8.Compressor With ref drier 

1. Graco Reactor EXP/HXP-2 

2. Mangueiras aquecidas 

3. Mangote aquecido 

4. Pistola Fusion 

5. Bombas de transferência 

6. Agitador para lado B 

7. Mangueira de recirculação 

e secador 

8. Compressor com secador 

refrigerado 

 



Itens principais do equipamento 

Pistola de aplicação Dosadora hot-spray 



Revestimentos de alta espessura com sistemas de poliureia e 

híbridos de poliureia/poliuretano - Requisitos de desempenho 

 

 Definição da tecnologia dos materiais 

 Parâmetros de controle de qualidade 

 Parâmetros de aplicação 

NBR 16545:2016 
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Principais Clientes 

KCGM (Super Pit): (GOLD) 

St Ives Goldfields Operation WA 

(GOLD) 

Goldfields Ghana (GOLD) 

Centerra Gold Kumtor Kyrgyzstan 

(GOLD) 

Oceana Gold NZ operation (GOLD) 

Allied Gold Simberi PNG and Solomon 

Islands (GOLD) 

Diorro Kambalda WA (GOLD) 

Alcoa Pinjara WA  (Bauxite) 

CSBP Western Australia (Ammonium 

Nitrate, Sodium Cyanide, Fertilizers. 

Barrick Gold: Lake Cowal (Gold), 

Kownowna Belle, Porgera  

BIS (Sulphur, Ammonia Sulphate)  

Newcrest Lihir PNG (GOLD) 

Minara WA Nickel processing 

Norilsk Nickel:  Black Swann, Emily 

Anne,  

FMG Fortescue Mining Group/  

Portman/ARG (Iron ore bulk cartage)  

 



Principais Desafios na Mineração 

o Erosão com ataque químico 

 

o pH Variável 

 

o Abrasão 

 

o Impactos 

 

o Corrosão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Retração e expansão térmica 

 

o Exposição ao UV 

 

o Programação de manutenção 

 

o Meio-ambiente 

 

o Tempo de parada 

 

 



Espectro de Aplicações 

Tanques de 
Processo 

Minas e 
Processamento 
Mineral  

Fechamento de Minas 
Manutenção 
Outros 

Abrasão / 
Corrosão 

Contenção 
Primária e 
Secundária 



Aplicações 



Aplicações em Processo com Histórico 

•CIL / CIP 

•Tanques de Lixiviação Ácida Sob 

Pressão 

•Floculação 

•Colunas de Extração 

•Espessadores 

•CCP 

•Células de Flotação 

 

 

 

 

 

•Tanques de Estocagem 

•Reatores / Ciclones / Lavadores 

•Estatores e Agitadores 

•Funis e Calhas 

•Contenção Primária e Secundária 

•Impermeabilização de Lagoas / 

Pilhas de Lixiviação 



Alta solicitação em Moinhos de Bola / Sag 

• Formulações com resistência ao impacto que suportam mais 

abusos sob abrasão constante. 

 

• Indicadores de desgaste para planejamento de manutenção 

 

• Espessura de 1 mm a 50 mm em uma única aplicação 

 

• Apenas uma junta de aplicação, com adesão superior à junta de 

borracha. 

 

• Retorno ao serviço imediato 

 



Alta solicitação em Moinhos de Bola / Sag 

• Rápida aplicação, medida em horas e não em dias 

 

• Pode ter sua espessura aumentada em moinhos antigos, onde o 

desgaste já está presente 

 

• Facilmente reparável em situações de dano 

 

• Sem desgaste sob anel de areia após 5 anos de serviço (injeção) 

 

• Fácil acesso para inspeções não destrutivas de soldas 

 

• Sem necessidade de primers para aderências de 7 Mpa 

 

• Aplicações com primer para aderências acima de 12 Mpa 



Moinhos de Bola / Sag 



Múltiplos Abusos em Tanques de Processo 

• CIL / CIP / Lixiviação Cianídrica / Extração/ Células de Flotação / 

Colunas / Espessadores/ Tanques de Acúmulo de Água de 

Processo / Hiper Salinidade / Etc. 

Abrasão / Corrosão / Erosão /Contração / Expansão Térmica 

Corrosão ácida, alcalina e atmosférica. Devido ao processamento de 

produtos químicos necessários na extração de minerais valiosos, 

juntamente com a natureza abrasiva do processo de tanques de lodo, a 

contração e expansão térmica e corrosão pelos cloretos é com efeito 

exigência para seleção de qualquer revestimento para tanques de 

processamento mineral. 



Processamento Mineral – CIP / CIL 

Lake Cowal Barrick Gold 

Parkes NSW: 
 

Tanques CIL em operação por 18 

meses originalmente revestidos 

com Sistema Epoxi. Uma 

combinação de  expansão 

térmica, erosão e  abrasão causou 

a falha dos tanques em um curto 

período de tempo. Nukote foi 

usado para substituir o 

revestimento interno com 

indicador de desgaste de 4,5 mm 

em 2007. Última inspeção em 2010 

do primeiro tanque de 9, não 

apresentou nenhuma perda de 

espessura ou falha reportada. 10 

anos de garantia total. 

Ainda se recuperou os agitadores 

e hélices.  



Processamento Mineral – CIL / CIP 

• St. Ives Gold 

• Simberi Gold 

• Allied Gold 

• Kwanona Belle 

• Porgera (BG) 

• Kumtor 

• Paddington 

• KCGM 
Todos começaram com epóxi 

tradicional ou  tanques 

revestidos com borracha que são 

comuns na construção de novos 

CIL/CIP, mas devido à 

combinação de contração e 

expansão térmica e  condições 

corrosivas variáveis,  todos 

foram alterados para 

Revestimento Nukote com 

indicador de desgaste.       



Outras aplicações de processo 

RCR trommel Screen Nukote ST-M 6mm internal 

Piso Tanque – Concreto verde - HLT / EP-2 / Nukote ST 2.5mm 



Outras aplicações de processo 

Conteção sulfúrica e 

cáustica 

Nariz cônico do espessador de 

6mm a 50mm para desgaste e 

garantia de proteção. 

Raspadores e braços com 6mm  

Calhas e lavadores CIL 

Proteção / Vedação 

Peneiras 



Aplicações em Transporte na Mineração 

 Vagões Ferroviários: 

 - Belly Dumpers 

 - Vagões planos 

 - Vagões laterais 

 - Vagões tanques de líquidos 

 

 - Minério de ferro 

 - Carvão 

 - Concentrado de Niquel 

 - Bauxita 

 - Ácido Sulfurico 

 - Concentrado de Cobre 

 - Gipsita 

 - Enxofre 

 - Sal 

 

 

- Rodoviários: 

- - Basculante lateral 

- - Basculante trazeiro 

- - Containers 

- - Caixas 

- - Tanques de líquidos: 

 

- - Minério de ferro 

- - Carvão 

- - Concentrado de Níquel 

- - Concentrado de Cobre 

- - Grãos 

- - Cimento 

- - Sal 

- - Enxofre 



Seleção de Produtos no Transporte de 

Cargas 

 Nukote ST-M e HAR: Alta Abrasão, controle de corrosão e reduzido carry 

back Carvão/ Areias/ Sal/ Grãos 

 

 Nukote ST e ST-M: Corrosão, abrasão, baixo e alto PH e aplicações 

gerais de erosão. Acabamento liso vítreo para reduzir o carry back. Minério 

de ferro / Concentrado de Níquel/ Concentrado de cobre/ Bauxita/ 

ambientes de Alto Sulfeto/ Cimento/ Enxofre/ Fertilizantes/ Tanues de 

líquidos 

 

 Nukote CG: “Grau Comercial”  CG é uma hibrida de Poliureia e 

Poliuretano. CG é um revestimento protetivo de corrosão de baixo custo e 

é ideal para ambientes sem agressão química 

 

 Chemshield: Alta resistência química em altas temperaturas. Ácidos 

concentrados, solventes e álcalis. Dureza de até 132 Rockwell B.  



Exemplos de Aplicação 

Tancagem em Container 6200 m2 em16 dias/ Enxofre Canadense Amarelo 

Brilhante / Agregado de Enxofre Elementar/ Sulfato de Amonia (Amsul)  



Transporte Rodoviário 

ST vítreo usando formulação 

lenta em conjunto com sistema 

epóxi de alta espessura para 

prevenir bordas vivas em portas 

e deobradiças. Solucionou um 

grande problema em 

basculantes lateriais com 

reduzido carry back e excelente 

proteção 



Objetivos: 

 Reduzir o carry back 

 Histórico de 75% de redução em média 

 Proteção contra corrosão e erosão 

 Alta resistência química para transporte de 

carvão e enxofre 

 Aumento da vida útil do vagão 

 Espessura pode ser recomposta por uma fração 

do custo de implantação  

Aplicação em Vagões de Minério 



Principais Desafios 

Corrosão 

 

Erosão 

 

Ataque químico Elevado carry-back 

 

Manutenção / Down time 

 

Menor vida útil 



Características Requeridas do Revestimento 

o Resistência ao Impacto 

 

o Resistência a abrasão 

 

o Resistência ao Salt Spray 

 

o Resistência ao 

descolamento catódico 

 

o Resistência ao QUV 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Acima de 20 J 

 

o Resistência química  

 

o Alta elasticidade 

 

o Superfície lisa não aderente 

 

o Aplicação rápida 

 

o Cura rápida 

 

 

 

 

 



Benefícios 

o Perda de metal paralisada 

 

o Aplicação no site do cliente 

em instalação temporária 

 

o Parada do vagão < 2 dias 

 

o Não é necessário repintar a 

parte externa do vagão 

 

o Mais rápido e mais barato do 

que refazer a chaparia 

 

 

 

 

 

 

 

o Possibilidade de transportar 

materiais mais agressivos 

 

o Flexibilidade para optar por 

vagões construídos com aços 

menos nobres 

 

o Reaplicável, de forma que 

apenas com uma inspeção 

periódica o vagão pode durar 

indefinidamente 

 



Aplicação - Preparo de Superfície 

 Jateamento SA 2 ½ 

 

 Perfil de ancoragem de 90 microns 

 

 Aplicação direta ao metal 

 

 



Aplicação do Revestimento 

 Nukote ST-M 

 

 Espessuras: 

 

 3 mm geral 

 

 4 – 5 mm nas bordas 

 

 Opção para identificador de 

desgaste com aplicação em 

duas cores sobrepostas 

 

 



Estrutura de Aplicação 

Instalação temporária com: 

 

 04 Bicos de Jateamento 

 

 02 Conjuntos de Aplicação 

 

 01 Compressor / Secador 

 

 Dois times 3 + 3 

 

 Controle de Qualidade 

 Capacidade de revestimento: 

 

04 vagões de 60 / 70 m2 por dia 



 Somente quando ocorrer perda de espessura superior a 1 

mm 

 Procedimento: 

 Jateamento leve 

 Aplicação de IC Prime para fusão das camadas 

 Aplicação da nova camada 

 Tempo de execução: < 1 dia 

Manutenção Preventiva 



 Ocorrerá quando o revestimento sofrer uma agressão 

pontual 

 Procedimento: 

 Jateamento leve ao redor do problema 

 Aplicação de IC Prime para fusão entre camadas 

 Aplicação da nova camada 

 Tempo de execução: 2 horas 

 

Manutenção Corretiva - Oficina 



 Ocorrerá quando o revestimento sofrer uma agressão 

pontual, com correção no campo 

 Procedimento: 

 Lixamento da área ao redor do problema 

 Aplicação de IC Prime para fusão entre camadas 

 Aplicação da nova camada com pistola de 

cartuchos 

 Tempo de execução: 2 horas 

Manutenção Corretiva - Campo 



o Vagões revestidos com mais de 14 anos de 

operação 

 

o Mais variados tipos de vagões (GDT, GDE, 

GDU, Belly Dumpers, etc.) 

 

o Minério de Ferro, Cobre, Carvão, Enxofre, 

Bauxita, etc. 

Experiência Nukote 



Vagões de Minério 



Vagões de Minério 



Contato 

Hamilton Nogueira 

Cel: (11) 97322-5875 

(11) 3901-1777 

nukote.com.br 

fcc.com.br 

hamilton.nogueira@fcc.com.br 


