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Resumo 

Na indústria extrativa, a operação de furação é fundamental para o desmonte de rocha. Os acessórios 

de furação, brocas, vara e outros componentes tiveram uma grande evolução no sentido de aumentar 

a sua eficiência e os seus tempos de vida, diminuindo o desgaste. Existem diversos tipos de bits de 

perfuração, cada um usado em diferentes trabalhos. Ao longo de tempo, foram otimizados de modo a 

tornarem-se mais duradouros e a aumentar a sua eficiência. 

O seu desgaste vai depender de fatores litológicos, mecânicos e humanos. Relativamente aos 

primeiros, estão condicionados principalmente pelo tipo de litologias onde se opera e do espaçamento 

entre falhas e fraturas. Já no que diz respeito aos segundos, o tipo de máquina utilizada e a sua potência 

é primordial. E por fim, depende do operador que controla o jumbo de perfuração e que define a rotação 

e precursão a que o jumbo opera. Esta variável está associada à experiencia do operador bem como à 

sua sensibilidade. 

É, então importante conhecer o seu tempo de vida, que se traduz no número de metros que, em média, 

se consegue furar com cada bit (m/bit). Ao ser definido esse valor, será possível um melhor 

planeamento dos stocks, bem como futuros investimentos. 

Assim, ao longo deste trabalho realizaram-se diversas medições e ensaios laboratoriais, de modo a 

determinar o tempo de vida dos bits de furação numa determinada litologia. Procedeu-se ainda à 

comparação dos dados obtidos com outros integrados em diversas biografias. 
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Abstract 

In extractive industry, especially in mining, the use of drilling bits is essential to facilitate and speed up 

the exploration process. There are several types of drilling bits, each used in distinct types of work. Over 

the years, these bits have been optimized to become more durable and increase their efficiency. 

Their wear will depend on lithologic, mechanical and human factors. The first factor is mainly conditioned 

by the type of lithologies where it operates and the spacing between failures and fractures. As far as the 

second factor is concerned, the type of machine used and its power is very important. And finally, it 

depends on the operator who controls the drilling jumbo as he is the one who defines the rotation and 

the percussion to which the jumbo operates. This variable is associated with the operator experience as 

well as his sensitivity. 

It is therefore important to know its lifetime, which translates into the number of meters that can be drilled 

for each bit (m/bit). By defining this value, a better inventory planning, as well as future investments, will 

be possible. 

So, throughout this dissertation several measurements and laboratory tests were carried out, in order 

to determinate the life time of the drilling bits in a given lithology. It was also compared the data obtained 

with other data from several biographies. 
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1. Introdução 

Com a evolução da ciência e da tecnologia, os recursos minerais passaram a ter um papel fundamental. 

Todos os objetos que fazem parte do nosso dia a dia refletem de forma crescente as exigências de 

exploração destes recursos. Estes são necessários não só como fonte de energia e matérias primas, 

mas também para a produção das máquinas industriais que fazem parte do processo produtivo. Assim, 

tornou-se vital otimizar os processos de exploração, desenvolvendo máquinas e utensílios que os 

facilitem e agilizem.  

Com o desenvolvimento de ligas metálicas mais fortes, começou-se por desenvolver os martelos 

pneumáticos manuais (figura 1), para pequenas produções. Atualmente, utilizam-se máquinas muito 

mais robustas e eficientes, os jumbos de perfuração com martelos hidráulicos, cujos ritmos de 

perfuração são muito mais elevados, realizando furos de pequeno diâmetro onde são colocados os 

explosivos para provocar o desmonte da rocha (Persson, 1994). 

 

Figura 1 - Martelo pneumático manual (Fonte: Persson, 1994). 

Os jumbos de perfuração (figura 2) são máquinas que sofreram uma grande evolução num curto espaço 

de tempo. Atualmente são utilizados em larga escala, quer na indústria extrativa (minas), quer na 

engenharia civil (desenvolvimento de túneis). Estes oferecem um enorme conforto e segurança ao 

operador e existem jumbos que podem ser manuseados por controlo remoto a partir da superfície. 

Estas máquinas são muito potentes. Possuem braços equipados com um ou mais martelos hidráulicos, 

bits e varas que permitem furar a rocha por rotação e percussão. 

 

Figura 2 - Jumbo de perfuração (Fonte: Atlas Copco). 
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O bit de perfuração é o componente que é instalado na extremidade dos braços do jumbo e que 

fragmenta a rocha, para que seja criado o vazio onde depois será colocado o explosivo. Este tipo de 

furação pode ainda ser utilizado para a realização de furos com vista à instalação de sustimento. 

É importante conhecer a forma como se dá o desgaste dos bits e os processos que conduzem à sua 

perda de eficácia e força de penetração na rocha, de modo a poder estimar o seu tempo de vida útil e, 

assim, fazer previsões económicas, em termos de stocks e controlo de custos. 

1.1. Objetivo 

O objetivo desta dissertação é estudar a influência de diversos fatores relacionados com o maciço 

rochoso no desgaste dos bits e avaliar como se pode estimar o seu tempo de vida. Pretende-se então 

saber o valor aproximado do número de metros que cada bit é capaz de furar (m/bit) e se os valores 

obtidos se assemelham a valores que se encontram tabelados. Estas tabelas relacionam diversos 

índices obtidos laboratorialmente através da análise das propriedades físicas da rocha, com o número 

médio de metros furados por bit nesse mesmo tipo litológico. 

Assim, pretende-se determinar o índice que apresenta resultados mais precisos bem como aquele que 

é mais fácil implementar e que exibe uma boa correlação com o tempo médio de vida do bit medido. 

1.2. Estrutura da dissertação 

Esta dissertação é composta por cinco capítulos. 

No primeiro capítulo – Introdução – ir-se-á proceder a uma breve contextualização histórica da evolução 

das máquinas de perfuração e seus acessórios de exploração mineira, sendo também referido o 

objetivo da presente dissertação. 

No segundo capítulo – Enquadramento Teórico – serão abordados os contextos teóricos publicados 

por diversos autores sobre a perfurabilidade das rochas, a constituição dos jumbos de perfuração e os 

equipamentos utilizados na perfuração. Será também realizada, mais extensivamente, uma descrição 

dos vários tipos de bits, os diversos fatores que promovem o seu desgaste bem como os métodos 

utilizados para avaliar o seu tempo de vida. 

No terceiro capítulo – Caso Prático – vai ser descrita a localização geográfica do local onde este estudo 

foi desenvolvido, a descrição da empresa que explora o local e a caraterização geológica da área e da 

frente de trabalho. Serão ainda explanadas as metodologias adotadas no trabalho de campo e em 

laboratório, bem como uma descrição dos equipamentos utilizados em ambas as situações. 

No quarto capítulo – Resultados e Discussão – serão apresentados todos os resultados obtidos através 

da aplicação das metodologias definidas e a sua correlação com os resultados de estudos de autores 

cujas obras/artigos foram consultados. 

No quinto capítulo – Considerações Finais – apresentar-se-ão as conclusões do trabalho desenvolvido, 

a descrição das dificuldades encontradas e sugestões que poderão ser aplicadas em trabalhos futuros. 
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2. Enquadramento teórico 

Neste capítulo será feita uma breve referência à perfurabilidade das rochas, uma pequena descrição 

dos jumbos de perfuração e de outros equipamentos utilizados na perfuração e, por fim, vão ser 

descritos, com maior detalhe, os diversos processos que contribuem para que os bits de perfuração 

sejam desgastados ao longo do tempo e o tipo de desgaste causado. Também serão abordados os 

diversos índices criados para relacionar a média de metros furados por bit com diversos parâmetros de 

desgaste. 

2.1. Perfurabilidade 

A perfurabilidade das rochas encontra-se altamente dependente não só da natureza da rocha, mas 

também da distribuição dos seus componentes minerais, segundo Dinis da Gama (1977). Este autor, 

define perfurabilidade como sendo “a resistência que a rocha oferece à penetração de uma broca em 

condições padrão”. 

No entanto Thuro (1997a) apresenta uma definição mais abrangente. Para este autor, a perfurabilidade 

é o resultado da influência que diversos parâmetros têm, não só na velocidade de perfuração, mas 

também no desgaste do equipamento que realiza esse trabalho. 

Os três principais parâmetros considerados por este autor são: 

• Rocha e Maciço Rochoso: É importante realizar um estudo exaustivo das propriedades 

mecânicas da rocha e do maciço rochoso, da sua composição e das condições em que se 

encontra (grau de alteração, tipo de estruturas que apresenta).  

• Equipamento de Perfuração: Existem diversos equipamentos de perfuração, todos com 

potências diferentes e, assim, com velocidades e forças de avanço também diferentes.  

• Processo de trabalho: Realizar uma boa manutenção dos equipamentos permite que existam 

menos paragens devido a avarias. Também é importante ter um bom sistema de apoio durante 

a realização da perfuração, pois diminui-se o tempo de paragens devido a falha de material 

(bits ou varas partidos, por exemplo) ou para reparações em caso de avaria. 

Podemos assim constatar que a operação de perfuração não se encontra totalmente dependente do 

maciço rochoso e da sua composição, mas também do tipo de equipamentos usados e de toda a 

logística organizada à volta desta atividade, de modo a diminuir o seu tempo de realização.  

Sendo a perfurabilidade influenciada por múltiplos parâmetros, esta não pode ser medida através de 

um único teste ou de um só índice. Assim, foram desenvolvidos vários testes e ensaios para a estimar.  

A medição da força de Compressão Uniaxial é universalmente utilizada, mas a medição de parâmetros 

como a tensão, o conteúdo em quartzo, velocidade das ondas p e porosidade das rochas, também 

podem ser usados para prever a perfurabilidade. Existe ainda uma grande variedade de testes 

empíricos como a medição do Índice de Abrasividade de Cerchar, da Energia Específica e do Drilling 
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Rate Index (DRI), com os quais também é possível obter valores indicadores da perfurabilidade. (Yarali 

& Soyer, 2011). 

Os conhecimentos acerca da perfurabilidade de um maciço rochoso são ainda muito importantes para 

se proceder à escolha do melhor método de escavação, dos equipamentos, da previsão do ritmo de 

perfuração, do tempo de vida das ferramentas e para estimar os custos de perfuração. 

Contudo, o estudo da perfurabilidade, por si só, não é suficiente. Seguidamente, será exposto um 

exemplo que retrata a importância do estudo da perfurabilidade e do tempo de vida dos bits 

O estudo apresentado, publicado por Thuro em 1997b, ocorreu durante a construção de um túnel em 

Altenberg, na Alemanha. Como se pode observar através da figura 3 e pela tabela 1, o tempo de 

execução das diversas operações descriminadas, aumentou drasticamente da fase de planeamento 

para a etapa de construção. A única etapa que não seguiu esta tendência foi a de limpeza. 

 

Figura 3 - Tempo previsto e tempo obtido na construção do túnel (Adaptado: Thuro, 1997b). 

Tabela 1 - Comparação dos tempos previstos e dos tempos obtidos durante a construção do túnel (Adaptado: 
Thuro, 199b). 

Comparação Fase de planeamento Fase de construção 

Velocidade de furação 2,5 m/min 1,3 m/min 

Duração do ciclo 4,2 h 8,4 h  

Performance do avanço 13,3 m/dia 7,6 m/dia 

Tal situação deveu-se a uma falha na fase de planeamento, mais precisamente durante a caraterização 

do maciço rochoso, o que se repercutiu na perfurabilidade. Á medida que os trabalhos foram 

avançando, atingiu-se um conglomerado composto maioritariamente por quartzo, xisto e uma rocha 

vulcânica que se encontrava muito alterada. Nesta zona a resistência à compressão uniaxial das rochas 

variava entre 0 MPa (rocha vulcânica alterada) e 250 MPa (quartzito). Por este motivo, os tempos do 

ciclo de perfuração aumentaram, uma vez que as varas ficavam presas no maciço, os furos que foram 
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sendo realizados colapsavam, os furos de descarga do fluído de limpeza dos bits entupiam, assim 

sendo, as condições para a realização da perfuração e de detonações, eram más. 

Podemos assim concluir que um estudo detalhado que proporcione o conhecimento das características 

do maciço rochoso, da velocidade de perfuração e do tempo de vida dos bits in situ fará com que seja 

possível prever com maior precisão a perfurabilidade do maciço. Relativamente ao tempo de vida dos 

bits, existem índices que relacionam diversas propriedades das rochas com o seu tempo de vida, como 

se poderá constatar no subcapítulo 2.9 da presente dissertação. 

O desenvolvimento do diagrama apresentado na figura 4, permite a associação da velocidade de 

perfuração com o tempo de vida dos bits o que, por sua vez, possibilita a previsão da perfurabilidade, 

consoante as características do terreno.  

 

Figura 4 - Diagrama de classificação da perfurabilidade (Adaptado: Thuro, 1997b). 

Devido à importância do estudo do tempo de vida dos bits de modo a que seja possível obter-se 

diagramas de perfurabilidade mais completos, ao longo desta dissertação serão abordados todos os 

conceitos teóricos referentes aos fatores que potenciam o seu desgaste e como aumentar o seu tempo 

de vida. 

2.2. Jumbo de perfuração, componentes de perfuração e desgaste 

na operação de perfuração 

Como anteriormente foi referido, os jumbos de perfuração são um dos equipamentos mais importantes 

para a realização de explorações a nível subterrâneo. Estes movimentam-se com rodas, possuem um 
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chassi metálico e utilizam um motor a diesel. Têm ainda acoplado um sistema para armazenamento do 

cabo elétrico e da mangueira de água. Encontram-se equipados com colunas de perfuração (entre uma 

a quatro) que funcionam hidraulicamente. Na figura 5, pode ser observado o esquema de um jumbo de 

perfuração e respetivos componentes. 

 

Figura 5 - Esquema de um jumbo de perfuração (Adaptado: http://www.desmonte.com.br). 

As grandes forças de rotação e percussão geradas pelo jumbo são transmitidas ao longo dos vários 

constituintes envolvidos na perfuração (figura 6): do encabadouro (1), através das varas (3) e respetivas 

uniões (2) até aos bits (4) que, por sua vez, fragmentam a rocha.  

 

Figura 6 - Aço de perfuração (Fonte: Jimeno, 2003). 

Todos estes elementos, ao longo da atividade de perfuração, estão sujeitos a desgaste, não só devido 

à sua grande utilização, mas também à resistência oferecida pelo maciço. Alguns destes componentes 

podem quebrar-se durante a atividade ou ficar danificados, não permitindo a continuação da atividade 

de perfuração, sendo necessário proceder à sua substituição o mais rapidamente possível. Apesar de 

todos estes componentes sofrerem desgaste, os bits de perfuração serão os elementos que irão 

apresentar um desgaste mais intenso, uma vez que se encontram em contato direto com o maciço 

rochoso. 

Assim, sendo um elemento fundamental na perfuração, é importante realizar o estudo do tempo de vida 

dos bits, de modo a que seja possível prever o trabalho que, em média, deverão executar nas diversas 

litologias em que poderão operar. Desta forma, será possível prever o momento em que necessitarão 

de ser substituídos, diminuindo o tempo total de perfuração.  

2.3. Caraterísticas dos bits 

O aparecimento do bit de perfuração está relacionado com o desenvolvimento dos jumbos. Os primeiros 

bits de perfuração que apareceram na indústria extrativa foram os bits em cruz (figura 7). Estes ainda 

são usados, em pequena escala, mas foram substituídos gradualmente por bits de botões (figura 8). 
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Figura 7 - Bit em cruz (Fonte: 
http://www.globalsources.com). 

 

Figura 8 - Bit de botões (Fonte: http://www.made-in-
china.com). 

Os bits de botões apresentam um grau de eficácia e de agressividade muito superior. São constituídos 

por botões de carboneto de tungsténio soldados num corpo de ferro e possuem furos para passagem 

de água para a limpeza do fundo do furo (furos de descarga). O número de botões por bit, a sua 

composição e geometria pode variar conforme o tipo de trabalho a que se destinam (Plinninger, 2008). 

Um esquema do bit e os seus componentes pode ser observado na figura 9. 

 

Figura 9 - Esquema do bit de furação e seus constituintes (Adaptado: Plinninger, 2008). 

O carboneto de tungsténio é uma liga composta por tungsténio e carbono. Este composto apresenta 

uma dureza de 9,0 na escala de Mohs e um ponto de fusão bastante alto. Devido às suas 

características, este composto metálico é utilizado para o fabrico de diversos componentes, 

nomeadamente ferramentas de corte, munições, equipamentos cirúrgicos e de joelharia. 

2.4. Tipos de botões dos bits 

Existem quatro tipos principais de botões que se podem encontrar nos bits de perfuração (tabela 2) 

(Mitsubishi Materials Corporation, 2015): 
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Tabela 2 - Tipos de botões dos bits e suas principais características (Fonte: Mitsubishi Materials Corporation, 2015). 

Tipo de Botão  Características 

Esférico 

 

• Forma esférica; 

• Tem baixas taxas de penetração; 

• Apresenta maior resistência ao 

desgaste. 

Semi-Balístico 

 

• Forma de semi-bala; 

• Tem taxas de penetração moderadas; 

• Apresenta uma resistência moderada ao 

desgaste; 

• Recomendado para rocha com dureza 

média e moderadamente abrasiva. 

Balístico 

 

• Forma de bala; 

• Tem altas taxas de penetração; 

• Apresenta baixa resistência ao 

desgaste; 

• Recomendado para rocha baixa dureza. 

Cónico 

 

• Forma de um cone; 

• Tem taxas de penetração muito altas; 

• Apresenta muito baixa resistência ao 

desgaste; 

• Recomendado para rocha com dureza 

baixa a média. 

Na figura 10, é possível observar a relação entre a taxa de penetração na rocha de cada tipo de bit de 

perfuração e a sua resistência ao desgaste. 

 

Figura 10 - Resistência ao desgaste dos diferentes tipos de bits de perfuração em relação à sua taxa de 

penetração na rocha (Adaptado: Mitsubishi Materials Corporation, 2015). 

2.5. Interação entre bit e rocha 

A forma do botão do bit é fundamental para a sua penetração na rocha, como se pode ver na figura 11. 

Os botões balísticos apresentam uma maior penetração na rocha em comparação com os botões 
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esféricos, mas em ambos os casos é possível ter boas velocidades de furação. À medida que os botões 

vão sendo desgastados, a sua forma geométrica altera-se ficando rasos. Assim, a sua taxa de 

penetração na rocha diminui e aumenta o risco de ficarem danificados (figura 12). Este processo pode 

também ter como consequência a danificação de outras partes do bit de perfuração, como o 

alargamento dos furos de descarga (Plinninger, 2008). 

 

Figura 11 - Forma do bit e a forma da sua penetração na superfície (Adaptado: Plinninger, 2008). 

 

O processo de furação resultante da interação bit-rocha, pode ser observado através da análise da 

figura 13. Os bits ao contactarem a rocha vão induzir-lhe um novo estado de tensão, o que provoca a 

sua destruição. Como resultado do forte impacto do bit sobre a rocha, distinguem-se quatro 

mecanismos de destruição: forma-se uma zona com uma fina camada de pó (número 1); desenvolvem-

se também fraturas radiais com origem na zona de impacto (número 2); como as forças aplicadas pelos 

bits sobre a rocha são elevadas, quando as fraturas geradas se encontram mais ou menos paralelas à 

Figura 12 - Variação do risco de dano dos botões e da taxa de penetração do bit na rocha em função do aumento do desgaste 

dos botões (Adaptado: Plinninger, 2008). 
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superfície da rocha, originam a libertação de fragmentos da rocha (número 3). Um quarto mecanismo 

relaciona-se com a frequência e intensidade do impacto dos bits sobre a rocha, assim como, a sua 

rotação e ação de limpeza dos furos o que permite uma velocidade de penetração muito alta, grandes 

forças de compressão e de corte (Thuro & Spaun, 1996). 

No fim deste processo, o bit é retirado do furo e a água de lavagem ajuda na remoção do material solto 

que ainda se encontra no seu interior. 

 

Figura 13 - Processo de furação (Adaptado: Thuro & Spaun, 1996). 

Assim conclui-se que, de modo a rentabilizar o trabalho é fundamental atender ao estado geral dos bits. 

A eficiência do trabalho produzido por estes é altamente influenciada pelas condições em que se 

encontram. Pode-se assim observar que, no mecanismo de furação são aplicadas grandes forças de 

corte, devido à rotação do bit, bem como grandes forças de compressão. 

2.6. Fatores que influenciam o desgaste 

O desgaste é a perda de material da ferramenta ou utensílio em utilização. Esta perda pode ser 

microscópica ou macroscópica. 

No contexto da indústria mineira o desgaste dos materiais de furação “pode ser definido como um 

processo de perda contínua de material da superfície do bit de perfuração devido ao contacto mecânico 

e ao movimento relativo do bit sobre a superfície rochosa” (Plinninger, 2008). 

São vários os fatores que promovem o desgaste dos bits (figura 14): O tipo de máquina, já que existe 

uma vasta gama de marcas de máquinas no mercado, com diferentes potências, forças de avanço do 

martelo e velocidades de rotação, como já referido. As próprias características do bit são um fator 

importante para o seu desgaste, ou seja, a sua composição, número, forma dos botões e também o 

seu número de furos de descarga. O fator humano é muito importante, pois cada operador controla o 

jumbo de forma diferente, consoante a sua sensibilidade e experiência. É ainda necessário que seja 
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realizada uma boa manutenção da máquina. E finalmente, os fatores mais preponderantes no seu 

desgaste são os geológicos, ou seja, o tipo de material onde é necessário operar (composição mineral 

e tamanho dos grãos), as suas diferentes estruturas (descontinuidades, falhas e fraturas), o grau de 

alteração e os níveis de tensão do maciço (Plinninger, Spaun e Thuro, 2002). 

 

Figura 14 - Fatores principais que influenciam o desgaste dos bits. 

Na tabela seguinte observa-se, mais detalhadamente, os parâmetros que influenciam cada um destes 

três fatores que promovem o desgaste dos bits. 

Tabela 3 - Fatores principais que influenciam o desgaste dos bits (Adaptado: Plinninger, Spaun e Thuro, 2002). 

Geologia Ferramentas e Máquinas Fator Humano 

Propriedades da rocha 

• Composição mineral 

• Dureza da rocha 

• Tamanho do grão 

• Forma do grão 

Características das ferramentas 

• Composição do carboneto de 
tungsténio 

• Forma dos botões 

• Número de botões 

• Composição do aço 

Manutenção 

Características das 
descontinuidades 

• Espaçamento; 

• Orientação; 

• Abertura; 

• Rugosidade. 

Fluido de limpeza 

• Tipo de fluído 

• Número e geometria dos furos 
de limpeza 

• Pressão do fluído 
 

Manuseamento 
das ferramentas 

Nível de alteração da rocha Velocidade de rotação e avanço 
Métodos de 
apoio 

Água no maciço Temperaturas  

Composição do maciço rochoso 

• Homogéneo / Heterogéneo 
  

Estado de tensão 

• Direção da tensão 

• Nível de tensão 

  

Desgaste 
do Bit

Geologia

Fator 
Humano

Ferramentas e 
Máquinas
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Numa abordagem mais científica, o desgaste pode ser descrito através da equação de Archard 

(equação 1).  

 

𝑉 = 𝑘
𝑃𝑥

3𝐻
                                                     Equação 1 

Onde: 

V – Volume perdido através de desgaste; 

K – Coeficiente de desgaste; 

Px – Força aplicada;  

H – Dureza do material. 

 

A equação de Achard é um modelo simples que descreve o desgaste através da fricção. Assim, 

considera-se que o volume perdido através do desgaste é proporcional à força aplicada (PX) e 

inversamente proporcional à dureza do material (H), relacionados através de um coeficiente de 

desgaste (K) (Efsing & Olsson, 2013). 

O K é uma unidade adimensional e quanto maior for este valor, maior será a taxa de desgaste. O valor 

de referência do K para o carboneto de tungsténio é de 1*10-6 (Wear Control Handbook, 1980). 

Nos subcapítulos seguintes vão ser descritos os principais tipos de desgaste dos bits. 

2.6.1. Desgaste por adesão 

O desgaste por adesão ocorre quando uma superfície sólida desliza sobre outra causando o seu 

desgaste e criando fraturas por corte. Este, é caracterizado pela formação de camadas escamosas 

(figura 15) (Efsing & Olsson, 2013). 

Este fenómeno, também ocorre quando o bit opera sobre o maciço rochoso. 

 

Figura 15 - Ilustração do desgaste por adesão (Adaptado: Efsing & Olsson, 2013). 
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2.6.2. Desgaste abrasivo 

Este tipo de desgaste ocorre devido à interação entre o bit, a rocha e as partículas mais pequenas que 

se vão soltando da rocha (figura 16).  

 

Figura 16 - Ilustração do desgaste por abrasão (Adaptado: Efsing & Olsson, 2013). 

A taxa de desgaste abrasivo é a razão entre a dureza da rocha e a dureza do bit. Analisando o gráfico 

da figura 17 conclui-se que, quando a rocha que se encontra a ser furada apresenta uma menor dureza 

do que o bit, ocorre um desgaste mais lento do bit. Mas quando a rocha apresenta uma dureza superior 

à do bit, o desgaste do bit aumenta. Este aumento é drástico quando a dureza da rocha é superior à 

do bit em 20% (Plinninger, 2008). 

 

Figura 17 - Relação entre a taxa de abrasividade e a razão entre a dureza da rocha e o bit (Adaptado: Plinninger, 

2008). 
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Outro processo de desgaste por abrasão deve-se ao impacto de partículas soltas resultantes da 

destruição da rocha na superfície do bit, chamada abrasão por impacto (figura 18). Este tipo de erosão 

abrasiva é altamente influenciada pelas propriedades da partícula, bem como as do bit, pela velocidade 

das partículas e pelo seu ângulo de impacto neste. A erosão aumenta quando o existe um aumento do 

ângulo de impacto e da velocidade da partícula (Efsing & Olsson, 2013). 

 

Figura 18 - Erosão por impacto (Fonte: Efsing & Olsson, 2013). 

A temperatura também tem um papel importante na promoção do desgaste do bit, uma vez que, devido 

ao seu aumento, resultante do trabalho de furação, o bit aquece diminuindo o seu grau de dureza. 

Desta forma, os danos causados pelos diferentes tipos de abrasão no bit aumentam consideravelmente 

(Plinninger, 2008). 

Assim, pode-se concluir que o desgaste abrasivo dos botões de tungsténio, bem como do corpo do bit, 

está condicionado pela dureza da rocha onde se encontra a operar, aliado a um aumento de 

temperatura do bit, resultante desse trabalho, tornando o metal mais suscetível ao desgaste. 

2.6.3. Desgaste por corrosão 

Todos os trabalhos de furação são acompanhados pela aplicação de água, uma vez que esta ajuda na 

remoção do material fraturado. Tem também uma função de lubrificação diminuindo o efeito do 

desgaste através da erosão e por fim, ainda funciona como líquido de refrigeração, arrefecendo o 

sistema. Mas com a presença deste líquido, também ocorre desgaste devido à corrosão. No entanto, 

esta é desprezada, uma vez que o desgaste do material é tão rápido que não permite que seja visível 

qualquer vestígio de desgaste por corrosão (Efsing & Olsson, 2013). 

2.7. Tempo de vida dos bits 

O tempo de vida dos bits é afetado por diversos fatores, como já foi assinalado. É, então, importante 

determinar a quantidade de metros furados até se encontrarem inoperacionais devido ao desgaste. Foi 

assim criada por Thuro, em 1996, uma tabela (tabela 4) que classifica a taxa de desgaste, em função 

do tempo de vida de bits (m/bit) com diâmetro compreendido entre 43 mm e 48 mm. 
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Tabela 4 - Classificação da taxa de desgaste para bits de diâmetro entre 43 mm e 48 mm (Adaptado: Plinninger, 

2008). 

Taxa de desgaste Tempo de vida do bit (m/bit) Caracterização do tempo de vida 

Muito baixo > 2000 Muito alto 

Baixo 1500 – 2000 Alto 

Moderado 1000 – 1500 Moderado 

Alto 500 – 1000 Baixo 

Muito alto 200 – 500 Muito baixo 

Extremamente alto < 200 Extremamente baixo 

 

Através desta tabela podemos concluir que, associados a elevados valores de metros furados (acima 

dos 2000 metros) as taxas de desgaste dos bits são muito baixas, logo o seu tempo de vida é muito 

alto. Inversamente, para curtas distâncias furadas (inferiores a 200 metros) o desgaste do bit é 

extremamente alto e consequentemente, o seu tempo de vida extremamente baixo. 

A partir de vários dados recolhidos por Puhakka, em 1997, e publicados pela empresa SandviK, foi 

desenvolvida uma outra tabela (tabela 5) que apresenta o tempo de vida para bits de 45 mm e 51 mm 

de diâmetro, bem como dos restantes componentes de furação: varas e encabadouros. 

Tabela 5 - Classificação da taxa de desgaste para bits de diâmetro de 45 mm e 51 mm, varas e encabadouros 

(Adaptado: Puhakka, 1997). 

Componentes 

Rocha macia (m) Rocha dura (m) Rocha dura (m) 

Não abrasiva Abrasividade média Muito abrasiva 

Bits de 45 mm 600 – 1000 250 – 400 100 - 200 

Bits de 51 mm 1000 – 1500 500 – 600 175 – 250 

Varas 1200 – 2500 1200 – 2500 1200 – 2500 

Encabadouros 2000 - 3000 2000 - 3000 2000 – 3000 

 

Para a indústria mineira é importa prolongar o mais possível o tempo de vida dos bits. Segundo o 

manual de utilizador que acompanha a máquina de afiar bits da Atlas Copco, é proposto que a sua 
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substituição ocorra quando o desgaste apresentado corresponde a um terço do diâmetro do botão do 

bit (figura 19). 

O fim de vida do bit pode acontecer por três motivos. Primeiro, quando o diâmetro da sua cabeça é 

igual ou inferior ao diâmetro do seu corpo. Esta situação deve-se à grande quantidade de metros 

furados ou a grandes tensões aplicadas no bit pelo maciço. Segundo, quando existe a rotura do bit o 

que pode acontecer a qualquer momento, independentemente dos metros furados. Esta situação deve-

se às grandes tensões exercidas sobre o bit ou à falha do mesmo, por exemplo, deficiência de fabrico. 

Por fim, quando ocorre um desgaste excessivo da cabeça do bit, os botões partem-se e soltam-se. Tal 

pode suceder, por exemplo, se no processo de perfuração existir o contacto entre o bit e um cabo que 

tenha sido instalado para sustimento, numa fase anterior da exploração. 

De modo a retardar o fim de vida do bit procede-se a afiações dos botões do mesmo (figura 20). Desta 

forma, podem voltar a ser obtidos bons níveis de penetração na rocha, mantendo-se semelhantes as 

características iniciais dos botões e do bit. 

 

 

Figura 19 - Diâmetro recomendado para alteração do 

bit (Fonte: Atlas Copco). 
 

Figura 20 - Máquina de afiar bits (Fonte: Atlas 

Copco). 

 

 

2.8. Classificação dos tipos de desgaste 

Num dos seus estudos, Plinninger registou e documentou o desgaste ocorrido em diversos bits de 

modo a classificar os diferentes tipos de desgaste. Assim, criou a seguinte tabela (tabela 6). 
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Tabela 6 - Caracterização do tipo de desgaste dos bits (Adaptado: Plinninger, 2008). 

Tipo de Desgaste Esquema de Desgaste Abreviatura Descrição 

Sem Desgaste 

 

BB-0 Bit novo, sem desgaste 

Desgaste Abrasivo 

 

BB-A1 
Desgaste “normal” - Desgaste uniforme do 
bit. O bit foi mudado a tempo 

 

BB-A2 
Desgaste predominante do corpo do bit. Os 
botões do bit poderão cair. 

 

BB-A3 
Queda dos bits, devido ao desgaste da 
solda. Que une os bits ao corpo do bit. 

 

BB-A4 
Desgaste do diâmetro: Os botões e o corpo 
do bit são desgastados nas paredes. 

 

BB-A5 
Desgaste continuo do diâmetro: Redução 
grande do diâmetro, os botões laterais são 
todos desgastados. 

Desgaste devido a 
Rotura do Material 

 

BB-F1 Falha interna dos botões, estes partem-se. 

 

BB-F2 
Queda dos botões, devido a falha na 
soldadura. 

 

BB-F3 Rotura do corpo do bit. 

Desgaste Térmico  BB-T 
Desgastes semelhantes aos tipos A e F. 
Devido ao aumento de temperatura podem 
ser observadas cores específicas. 

Tipos Especiais e 
Mistos de Desgaste 

 

BB-Sp1 
Desgaste total do bit. O bit foi mudado 
tarde. O processo do seu desgaste é quase 
impossível de classificar. 

 

BB-Sp2 

Alargamento dos furos de lavagem, o que 
pode levar à queda dos botões. Ocorre 
devido à combinação de vários tipos de 
desgaste. 
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O tipo de desgaste apresentado pelos bits, assemelha-se a uma impressão digital, pois através deste, 

pode-se inferir as caraterísticas do local onde estiveram a operar e tipo de material que encontraram. 

Posteriormente, poderemos constatar que o tipo de desgaste mais observado no caso em estudo, foi o 

do desgaste abrasivo, correspondente aos tipos BB-A1 e BB-A4. 

2.9. Métodos aplicados para avaliação do tempo de vida dos bits 

Existem diversos testes e ensaios para relacionar a abrasividade da rocha com o tempo de vida dos 

bits. Ao longo deste subcapítulo, serão abordados alguns conceitos teóricos acerca dos seguintes 

índices: 

• Bit Wear Index (BWI), Índice de Desgaste do Bit; 

• Cerchar Abrasivity Index (CAI), Índice Abrasivo de Cerchar; 

• Vickers Hardness Number of the Rock (VHNR), Dureza de Vickers; 

• Equivalent Quartz Content (EQC), Conteúdo Equivalente de Quartzo; 

• Índice de Desgaste de Schimazek; 

• Rock Abrasivity Index (RAI), Índice de Abrasividade da Rocha.  

Apesar de serem referidos neste subcapítulo, não serão apresentados resultados finais para o Índice 

de Degaste do Bit e para o Índice de Desgaste de Schimazek, já que não foi possível realizar os ensaios 

laboratoriais para a obtenção dos valores necessários ao seu cálculo. Também não foram encontradas 

correlações matemáticas entre estes índices e os outros estudados. 

2.9.1. Índice de Desgaste do bit (BWI) 

O BWI é um teste usado para prever o desempenho de diferentes métodos de escavação. O cálculo 

deste índice baseia-se na realização de três testes diferentes (o “Britlleness Test”, o "Siever´s Miniature 

Drill Test" e “Abrasion Value”). Por apresentar algumas fraquezas, estão a ser desenvolvidas formas 

de o substituir por outros (Plinninger, 2008). 

2.9.2. Índice Abrasivo de Cerchar (CAI) 

É um dos índices mais utilizados para investigar a abrasividade das rochas. O processo de obtenção 

deste índice é simples e rápido. Baseia-se na medição do desgaste ocorrido num ponteiro de metal 

quando risca uma amostra de rocha. O CAI é normalmente usado para inferir o desgaste apresentado 

por diversas ferramentas de corte. O gráfico representado na figura 21 relaciona o tempo médio de vida 

do bit com o CAI (Plinninger, 2008). 

A regressão proposta por Plinninger em 2002 resulta do estudo da correlação linear entre o CAI e o 

tempo médio de vida dos bits de 15 conjuntos de amostras. 

Por ser um índice cujos valores são muito fácil e rapidamente obtidos, desenvolveram-se fórmulas que 

os correlacionam com os valores dos índices apresentados a seguir. 
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Figura 21 - Relação entre o tempo de vida do bit e o CAI (Adaptado: Plinninger, 2008). 

Foi proposta uma classificação de abrasividade, por Thuro e Plinninger em 1998, de acordo com os 

valores do CAI (tabela 7). 

Tabela 7 - Classificação da abrasividade da rocha através CAI (Adaptado: Thuro e Plinninger, 1998). 

ÍNDICE ABRASIVO DE CERCHAR CLASSIFICAÇÃO 

0.3 – 0.5 Não abrasivo 

0.5 – 1.0 Ligeiramente abrasivo 

1.0 – 2.0 Abrasividade média a abrasivo 

2.0 – 4.0 Muito abrasivo 

4.0 – 6.0 Extremamente abrasivo 

2.9.3. Dureza de Vickers (VHNR) 

O VHNR é um índice utilizado para se determinar a dureza dos minerais constituintes da rocha. Este 

teste consiste em comprimir contra a superfície de um mineral uma pirâmide de diamante. De seguida, 

medem-se as diagonais da figura gravada na amostra resultante dessa compressão e, é aplicada uma 

fórmula (equação 2), a partir da qual se calcula a dureza de Vickers. O valor final do VHNR é calculado 

a partir do cálculo da média das diversas durezas dos diferentes minerais constituintes da rocha. 
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𝑉𝐻𝑁𝑅 = 1.854 ∗
𝐹

𝑑2
                                             Equação 2 

Onde: 

VHNR – Dureza de Vickers; 

F – Força aplicada durante a realização do ensaio de Vickers; 

d – Média das diagonais medidas. 

 

Este método é adequado para prever o tempo de vida do bit. Assim, Plinninger em 2008, adotou e 

melhorou o gráfico da figura 22 proposto por Johannessen, Jacobsen, Ronn e Moe em 1995. 

 

Figura 22 - Relação entre o tempo de vida do bit para diferentes diâmetros e o VHNR (Adaptado: Plinninger, 

2008). 

 Este índice pode ser correlacionado com o CAI através da aplicação da equação 3. (Tamrock, 1999) 

 

𝐶𝐴𝐼 =
𝑉𝐻𝑁𝑅

145
                                                    Equação 3 

Onde: 

CAI – Índice de Abrasividade de Cerchar; 

VHNR – Dureza de Vickers.  
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2.9.4. Conteúdo Equivalente de Quartzo (EQC) 

Para se calcular o EQC, é necessário serem realizados ensaios laboratoriais mais exigentes de modo 

a inferir a composição mineralógica da rocha (tipos de minerais e as suas quantidades). O gráfico obtido 

para este índice (figura 23) também apresenta valores aceitáveis do tempo de vida dos bits, embora 

não seja realizado nenhum ensaio mecânico na rocha. Com este gráfico é possível prever o tempo de 

vida daqueles, em diferentes tipos de litologias. (Plinninger, 2008) 

 

Figura 23 - Relação entre o tempo de vida do bit e o EQC (Adaptado: Plinninger, 2008). 

Este gráfico foi desenvolvido a partir da correlação entre o EQC de 42 amostras recolhidas em 8 

projetos de túneis e o correspondente tempo médio de vida dos bits. (Thuro e Plinninger, 2003). 

O EQC é obtido através da aplicação da seguinte fórmula (equação 4). 

 

𝐸𝑄𝐶 = ∑ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 ∗ 𝑆𝑖                                                Equação 4 

Onde: 

EQC – Conteúdo Equivalente de Quartzo; 

A – Quantidade do Mineral; 

S – Abrasividade de Rosiwal. 
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O valor da Abrasividade de Rosiwal, necessário para os cálculos anteriores, pode ser obtido através 

do gráfico da figura 24. Este valor encontra-se bem correlacionado com a dureza da Mohs. Assim, 

sabendo a composição mineralógica da rocha, é possível saber a dureza dos diferentes minerais e a 

correspondente Abrasividade de Rosiwal. 

 

Figura 24 - Gráfico para obtenção da Abrasividade de Rosiwal (Adaptado: Thuro, 1997a). 

O EQC também pode ser correlacionado com o CAI através de uma expressão (equação 5) obtida por 

Moradizadeh, Cheshomi, Ghafoori e TrighAzali em 2015, especificamente para rochas metamórficas 

(tipo de rocha onde se realizaram os trabalhos práticos desta dissertação). 

 

𝐶𝐴𝐼 = 0,728 + 0,056 ∗ 𝐸𝑄𝐶                                      Equação 5 

Onde:  

CAI – Índice Abrasivo de Cerchar; 

EQC – Conteúdo Equivalente de Quartzo. 

 

Este índice e o VHNR apresentam uma grande limitação já que a resistência apresentada pela rocha é 

desprezada. Por exemplo, uma areia quartzítica e um quartzito metamorfizado com um elevado valor 

de Compressão Uniaxial, irão apresentar o mesmo valor para estes índices (Plinninger, 2008). 

2.9.5. Índice de Desgaste de Schimazek  

Este índice foi desenvolvido por Schimazek e servia para prever o desgaste dos bicos das roçadoras 

em minas de carvão. Posteriormente Ewendt melhorou-o o que possibilitou a sua aplicação a todo o 
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tipo de rochas utilizando o Ensaio de Compressão Pontual. Os resultados obtidos através da aplicação 

deste índice (figura 25), mostraram ser mais fiáveis do que os resultados obtidos através da utilização 

do EQC. (Plinninger, 2008) 

Neste caso, é necessária a realização de ensaios laboratoriais mais exaustivos, não só para se 

determinar a composição e quantidade mineralógica da amostra (tal como no EQC), mas também 

determinar o tamanho médio do grão. É ainda necessário obter-se o valor do Ensaio de Compressão 

Pontual da amostra para o cálculo deste índice 

O Índice Modificado de Schimazek (Fmod) é obtido através da aplicação da fórmula representada pela 

equação 6 (Ramamurthy, 2010). 

 

Fmod= 𝐸𝑄𝐶 ∗ Is(50) ∗ √∅                                        Equação 6 

Onde: 

Fmod – Índice Modificado de Schimazek; 

EQC – Conteúdo Equivalente de Quartzo; 

Is(50) – Valor do Ensaio Pontual; 

∅ – Tamanha Médio dos Grãos. 

 

 

Figura 25 - Relação entre o tempo de vida do bite e o Índice Modificado de Schimazek (Adaptado: Plinninger, 

2008) 
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2.9.6. Índice de Abrasividade da Rocha (RAI) 

É um índice utilizado universalmente desde 2002 pois apresenta valores muito aceitáveis para o tempo 

de vida dos bits. Deve ser aplicado principalmente em rochas duras. O valor deste índice resulta do 

produto do valor do EQC da rocha (multiplicação entre a Abrasividade de Rosiwal com a Quantidade 

do Mineral) com o seu valor de Resistência à Compressão Uniaxial (equação 7) (Plinninger, 2010). 

 

𝑅𝐴𝐼 = ∑ Ai. Si. CS𝑛
𝑖=1                                               Equação 7 

Onde: 

RAI – Índice de Abrasividade da Rocha; 

A – Quantidade do Mineral (%); 

S – Abrasividade de Rosiwal; 

CS – Valor da Compressão Uniaxial (MPa). 

 

Mas, tal como nos índices EQC e de Schimazek, a obtenção do valor do RAI implica ensaios 

laboratoriais para a determinação da composição mineral. No entanto, em vez de se utilizar o valor do 

Ensaio Pontual como no Índice de Schimazek, é utilizado os valores da Compressão Uniaxial da 

amostra. 

Schumacher, em 2004, a partir de vários ensaios consegui desenvolver uma fórmula onde é possível 

correlacionar o CAI com o RAI (equação 8). (Plinninger, 2010) 

 

𝐶𝐴𝐼 = 0.9√𝑅𝐴𝐼
3

                                                 Equação 8 

Onde: 

CAI – Índice Abrasivo de Cerchar; 

RAI – Índice de Abrasividade da Rocha. 

 

Foi ainda publicado, por Plinninger em 2002, uma classificação da abrasividade da rocha tendo em 

conta os valores obtidos através deste método (tabela 8) e um gráfico que correlaciona os valores deste 

índice com o tempo de vida dos bits (figura 26). 
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Tabela 8 - Classificação da abrasividade da rocha pelo RAI (Adaptado: Plinninger, 2010). 

RAI CLASSIFICAÇÃO 

<10 Não abrasivo 

10 – 30 Ligeiramente abrasivo 

30 – 60 Abrasivo 

60 – 120 Muito abrasivo 

>120 Extremamente abrasivo 

 

 

Figura 26 - Relação entre o tempo de vida do bit e o RAI (Adaptado: Plinninger, 2008). 
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3. Caso Prático 

Neste capitulo, inicialmente, proceder-se-á á apresentação da empresa onde foi realizado o trabalho 

de campo, a sua localização geográfica, bem como uma caraterização geológica sumária do local onde 

decorreram os trabalhos. 

Tendo em conta os objetivos definidos nesta tese, será fundamental obter o número de metros que os 

bits de furação são capazes de furar numa situação real. Assim, procedeu-se ao acompanhamento do 

avanço de uma frente de trabalho integrada no couto mineiro da Sociedade Mineira de Neves Corvo 

SA (SOMINCOR).  

Para a recolha dos dados necessários, realizou-se o acompanhamento de um jumbo de perfuração, da 

Empresa Portuguesa de Obras Subterrâneas (EPOS), que é responsável pelo avanço das frentes do 

Departamento de Desenvolvimento da SOMINCOR. Este jumbo foi adquirido pela EPOS há pouco 

tempo e encontra-se em fase de testes, laborando numa única frente de trabalho. Realiza furos com 

5,3 metros de profundidade e tem a capacidade de armazenar todos os dados relativos à furação. 

Seguidamente, será descrita a metodologia aplicada para a recolha dos dados do trabalho de campo e 

laboratoriais. Também será realizada a descrição de todos os equipamentos utilizados. 

De modo a obter os dados pretendidos para uma futura comparação com os valores tabelados, foi 

necessário proceder ao planeamento do trabalho de campo, bem como do trabalho desenvolvido em 

laboratório.  

Numa primeira fase, na mina da SOMINCOR, foram realizadas diversas medições, nomeadamente a 

distância furada por cada bit de furação, os diâmetros, alturas e pesos de cada bit em cada uma das 

fases da sua vida. Bem como a recolha de amostras de rochas para serem utilizadas em ensaios 

laboratoriais. 

Numa segunda fase, foram realizados diversos ensaios laboratoriais no Laboratório de Geomecânica 

do Instituto Superior Técnico de modo a poder-se correlacionar os dados obtidos com a bibliografia 

consultada. 

3.1.  Descrição da empresa e localização da mina 

A mina da SOMINCOR pertence ao grupo canadiano da Lundin Mining. Este é um grupo que explora 

recursos minerais. Tem, atualmente, operações ativas no continente americano, a mina da Candelaria 

no Chile e Eagle Mine nos Estados Unidos. No continente europeu explora, as minas de Freeport Cobalt 

e Zincgruvan na Finlândia e Suécia, respetivamente, e a mina da SOMINCOR em Portugal. 

A mina da SOMINCOR localiza-se a na Zona do Baixo Alentejo, na Faixa Piritosa Ibérica, a cerca de 

220 quilómetros a su-sudeste de Lisboa, no concelho de Castro Verde, distrito de Beja (figura 27). 
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Figura 27 - Localização geográfica da Mina da SOMINCCOR (Fonte: http://somincor.yellowpages.pai.pt). 

Esta mina foi constituída em 1980 após terem sido descobertas, em 1971, anomalias gravimétricas de 

parte do jazigo. Posteriormente, concluiu-se que se tratava de depósitos de sulfuretos maciços com 

quantidades economicamente viáveis de cobre e zinco. 

Atualmente, são extraídos estes minérios a partir da exploração de 5 maciços mineralizados: Neves, 

Corvo, Graça, Zambujal e Lombador. Foi ainda descoberto um novo jazigo denominado por Semblana. 

3.2. Caracterização geológica de Neves-Corvo 

Como já foi referido, esta mina encontra-se na Faixa Piritosa Ibérica situada, na Zona Sul Portuguesa. 

Através da observação da sua coluna estratigráfica (figura 28) pode-se observar que na sua base se 

encontra o Grupo Filito-Quartzito, composto essencialmente por xistos negros e quartzitos (Carvalho & 

Ferreira, 1993; Oliveira, Pereira & Pacheco, 2003). 

Por cima desta formação encontra-se o Complexo Vulcano-Sedimentar, que se divide no Complexo 

Vulcano-Sedimentar Inferior e no Complexo Vulcano-Sedimentar Superior. No Complexo Vulcano-

Sedimentar Inferior observa-se, de baixo para cima, uma primeira unidade constituída por rochas 

vulcânicas básicas, originadas pelo episódio vulcânico mais antigo da região. De seguida, encontra-se 

uma unidade composta por rochas vulcânicas ácidas. O Complexo Vulcano-Sedimentar Superior é 

composto pela Unidade Tectónica Intermédia, que é constituída pelas Formações de Grandanços, 

(composta por xistos siliciosos com nódulos carbonatados), de “Borra de Vinho”, (composta por xistos 

verdes e violetas), de Godinho (constituída por xistos siliciosos e tufitos) e pela de Brancanes, (onde 

podem ser encontrados xistos negros argilosos, piritosos e grafitosos) que se repetem ciclicamente até 

à última camada antes da superfície (Carvalho & Ferreira, 1993; Oliveira, Pereira & Pacheco, 2003). 
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Finalmente, perto da superfície encontra-se a Formação de Mértola, pertencente ao grupo do Flysch 

do Baixo Alentejo, constituída por xistos argilosos e grauvaques. Esta formação também separa o 

Complexo Vulcano-Sedimentar Inferior do Complexo Vulcano-Sedimentar Superior (Carvalho & 

Ferreira, 1993; Oliveira, Pereira & Pacheco, 2003). 

 

Figura 28 - Coluna estratigráfica de Neves-Corvo (Fonte: Carvalho & Ferreira, 1993). 
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3.3. Descrição geológica da frente acompanhada 

A frente de trabalho que foi acompanhada situa-se na área do Lombador, no nível 570, 

aproximadamente a 600 metros da superfície (figura 29). 

É composta maioritariamente por filito quartzítico (figura 30). Esta rocha formou-se a partir de 

metamorfismo regional e exibe um baixo grau de metamorfismo. Apresenta cor cinzenta, foliação e 

uma granulação muito fina. Tem bastante quartzo de segregação, o que indica que se encontra próximo 

de uma falha de formação. 

 
Figura 29 - Zona de trabalho que foi acompanhada, LS0570GAC. 

 
Figura 30 - Amostra de filito 

quartzítico. 

 

O local de trabalho integra-se no Grupo Filito-Quartzítico da coluna estratigráfica de Neves-Corvo que 

data do Devónico Superior. Esta formação, que se encontra assinalada com a seta vermelha na figura 

31, faz fronteira na parte superior com o Complexo Vulcano Sedimentar Inferior e é composta por xistos 

negros intercalados por quartzitos (Oliveira, Pereira & Pacheco, 2003). 

 

Figura 31 - Corte geológico da área de Neves e do Lombador, com a zona acompanhada assinalada com uma 

seta vermelha. 
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3.4. Descrição dos equipamentos utilizados para recolha dos dados 

de campo 

Foram utilizados diversos equipamentos para se proceder à recolha dos dados e ao seu posterior 

tratamento. 

3.4.1. Jumbo de Perfuração 

Para a realização dos trabalhos de desmonte foi utilizado o jumbo de perfuração L2C, da marca Atlas 

Copco equipado com duas colunas de perfuração (figura 32). Como se pode ver pela figura 33, este 

jumbo encontra-se equipado com um computador de bordo que utiliza um software desenvolvido para 

auxiliar e facilitar a furação aumentando a precisão na realização dos furos. Esta máquina pode operar 

em modo automático e assim contribuir para o aumento da produtividade. O sistema regista os tempos 

de realização de cada furo, bem como a velocidade média de furação.  

 

Figura 32 - Jumbo L2C da Atlas Copco. 

 

Figura 33 - Sistema de controlo do 
jumbo e computador de bordo. 

De modo a tornar o processo mais eficiente, é possível fixar certos parâmetros considerados ótimos 

para a furação de cada frente. Dadas as características litológicas da frente que foi acompanhada, 

estabeleceram-se os seguintes valores: 

• percussão - 190 bares;  

• velocidade de rotação - 200 rpm (o que equivale a valores entre os 30 e 50 bares); 

• força de avanço - 65 bares.  

Assim, a única variável considerada foi a velocidade de furação. 

3.4.2. Bits 

Os bits utilizados para a realização da furação são os bits 37, também da marca Atlas Copco. Estes 

bits são esféricos com 9 botões (3 botões com 9 mm de diâmetro no centro do bit e 3 pares de dois 

botões à sua volta com 10 mm), têm ainda 4 furos de descarga (3 no centro do bit e um na lateral), 

apresentam um diâmetro catalogado de 51 mm e pesam cerca de 1 Kg (figura 34 e 35). 
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Figura 34 - Bit 37 da Atlas Copco com 9 botões 
esféricos e 3 furos de descarga. 

 

Figura 35 - Bit 37 da Atlas Copco com 51 mm. 

3.4.3. Paquímetro 

O paquímetro (figura 36) foi utilizado para a realização de todas as medições necessárias do diâmetro 

e da altura dos bits analisados. O erro de leitura deste paquímetro é de ± 0,05 milímetros. 

 

Figura 36 - Paquímetro. 

3.4.4. Balança 

Com este aparelho procedeu-se à pesagem dos bits, de modo a acompanhar a variação do seu peso 

ao longo da sua utilização. O erro de leitura da balança é de ± 0,1 gramas (figura 37). 

 

Figura 37 - Balança. 



33 
 

3.4.5. Afiador de bits 

Foi também utilizado o equipamento de afiação de bits da marca Atlas Copco. Os bits são introduzidos 

no centro deste equipamento e com a ajuda de uma mó é realizada a sua afiação (figura 38). 

 

Figura 38 - Máquina de afiação de bits. 

3.5. Diagrama de Fogo 

O diagrama de fogo corresponde ao plano que define a quantidade de furos que serão necessários 

realizar, assim como, a sua localização. O diagrama de fogo utilizado para a furação das frentes, 

encontra-se representado pela figura 39. 
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Figura 39 - Diagrama de fogo para uma galeria de 6 metros por 6 metros (Adaptado: Relatório do jumbo de 

furação). 

Como podemos observar neste diagrama existe um total de 87 furos, dos quais, 15 são de soleira, 

representados pela cor a verde escuro; 23 de contorno, a azul; 32 de alargamento, a laranja e, por fim, 

17 furos de caldeira, marcados a azul claro. 3 destes últimos furos, a cor-de-rosa, posteriormente são 

alargados com um bit de maior diâmetro. 

Apesar do plano de furação apresentar 87 furos, por vezes poderão ser realizados mais alguns, devido 

a imprevistos que podem ocorrer durante a realização da furação. 

3.6. Fim de vida dos bits 

Foi consultado o Engenheiro responsável pelo controlo do aço da mina sobre o critério utilizado, nesta 

empresa, para definir o fim de vida dos bits. Assim, na SOMINCOR, os bits passam a ser rejeitados 

quando: 

• O diâmetro da sua cabeça é menor que 45 mm; 

• Perda de dois botões laterais consecutivos; 

• Perda de dois botões do conjunto do meio; 

• Perda de um botão lateral e outro do meio, quando estes se encontram um à frente do outro. 

3.7. Trabalho de campo 

Para a realização dos trabalhos de campo, utilizaram-se um conjunto de quatro bits de furação, 

fornecidos pela EPOS (figura 40). 

 

Figura 40 - Bits cedidos pela EPOS. 

Estes foram numerados de 1 a 4 e antes de serem utilizados foi feita a medição dos seus diâmetros, 

alturas e pesos iniciais (figuras 41, 42 e 43). 
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Figura 41 - Medição do diâmetro 
inicial. 

 

Figura 42 - Medição da altura inicial. 
 

Figura 43 - Medição do 
peso inicial. 

Depois destas medições, foram instalados os bits 1 e 2 no jumbo de furação, como se pode ver na 

figura 44. Quando este par se encontrava inoperacional era substituído pelos bits 3 e 4. Este processo 

repetiu-se até aos bits ficarem completamente inoperacionais. 

 

Figura 44 - Bit instalado no braço do jumbo. 

De seguida, deu-se inicio à perfuração. O conjunto de bits foi sendo substituído por outro quando o 

operador do jumbo assim o determinou. Cronometrou-se o tempo que demorava a fazer cada furo, e 

procedeu-se ao registo do número de furos realizados por cada bit. No fim da furação foi realizado o 

seu registo fotográfico. 

Após a sua utilização, já na superfície, procedeu-se à afiação dos bits e, posteriormente, foram 

fotografados e realizaram-se as medições do novo diâmetro, altura e peso. Pode ser observado na 

figura 45, um diagrama com a sequência metodológica aplicada. 
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Figura 45 - Ciclo de atividades. 

Foi feita a análise dos registos de furação do jumbo, onde constam os valores do tempo e dos metros 

furados. Foram excluídos os valores mais baixos já que correspondiam a momentos de limpeza do furo 

em que, ao ser retirada a vara de furação e ao voltar a ser inserida no mesmo furo, o sistema da 

máquina contabiliza como sendo a realização de um novo furo. Na figura 46, observa-se um exemplo 

desta situação: no quadrado laranja temos o valor em centímetros do suposto furo e a vermelho o 

tempo que a vara demorou ao voltar a entrar no furo já feito. Sendo assim, estes valores, não 

correspondem a uma furação real. 

 

Figura 46 - Extrato do relatório do jumbo com indicação de valores eliminados (Adaptado: Relatório do jumbo de 

furação). 

Por fim, foram registados, em Excel, todos os valores até aqui obtidos. Nesta aplicação, foram 

calculadas as variações do diâmetros, altura e peso de cada bit e ainda os metros que, teoricamente, 

cada uma destas peças deveria realizar (produto entre o número de furos por 5,3 metros o que 

corresponde à capacidade máxima de furação do jumbo). Este procedimento foi estabelecido como 

Furação

Cronometragem e 
Contagem de Furos

Registo 
Fotográfico

Afiação

Registo 
Fotográfico

Medições
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referência de controle. Registaram-se também os metros reais furados por cada bit (valores fornecidos 

pelo relatório da máquina). Estes valores, embora se aproximassem do valor teórico (5,3 metros), 

poucas vezes o atingiram, pois, o computador do jumbo, pode começar a contar os metros do furo 

antes do momento em que o bit entra em contacto com a rocha. Assim, quando é atingido o fim de 

curso do braço do jumbo, é interrompida a furação. Finalmente calculou-se a média dos metros furados 

por cada bit (figura 47). 

Este processo foi repetido ciclicamente até ao fim de vida de cada bit.  

 

Figura 47 - Exemplo dos dados anotados em Excel. 

3.8. Trabalho laboratorial 

Em laboratório, foram utilizadas as amostras de rocha recolhidas na frente acompanhada. Com estas 

procedeu-se a ensaios para a obtenção do Índice de Abrasividade de Cerchar (CAI), de Compressão 

Pontual, Compressão Uniaxial e de Difração de Raios X. 

3.8.1. Ensaio laboratorial para obtenção do CAI 

Este ensaio laboratorial foi realizado aplicando o Teste Standard ASTM D7625-10. Segundo esta 

norma, deve ser utilizado o equipamento de West, representada pela figura 48.  
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Para a concretização deste ensaio, foi colocada uma amostra da rocha naquele equipamento e 

seguidamente foram realizados 5 riscos com cerca de 10 mm e em diversas direções. Para tal, utilizou-

se um ponteiro próprio no qual se aplicou uma força de 70 N.  

 

Figura 48 - Equipamento de West utilizado para a realização do ensaio de Cerchar. 

O desgaste provocado no ponteiro foi medido com o auxílio de uma lupa (figura 49) ligada ao 

computador que utiliza o software ISM-PRO, o qual não só permite observar a imagem captada com 

grande ampliação, mas também a realização de medições. Foram realizadas duas medições por 

ponteiro (figura 50). 

 

Figura 49 - Microscópio utlizado 

para medição do desgaste. 

 

Figura 50 - Exemplo do desgaste ocorrido no ponteiro. 

Como a amostra é de um filito quartzito que apresenta xistosidade, foram realizadas um total de 10 

medições em duas amostras. Num plano paralelo à xistosidade foram realizadas 5 medições e outras 
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5 num plano perpendicular à mesma. No final foi calculado o CAI para cada um dos planos, sendo o 

índice final a média dos dois índices calculados. 

3.8.2. Ensaio de Compressão Pontual 

O Ensaio de Compressão Pontual, foi realizado com bases no método sugerido pela International 

Society for Rock Mechanics (ISRM) de 1978. Para tal foi utilizado o aparelho da marca ELE (figura 51). 

 

Figura 51 - Equipamento utilizado no Ensaio de Compressão Pontual. 

Este ensaio consiste na colocação de um provete (figura 52) no meio dos dois cones opostos do 

aparelho, é-lhe aplicada uma carga até provocar a sua rotura (figura 53) e procede-se ao registo desse 

valor. Este ensaio foi realizado em 7 provetes tendo-se calculado o valor Is(50) para cada uma das 

amostras e, finalmente, o seu valor médio. 

 

Figura 52 - Provete utilizado no Ensaio de 
Compressão Pontual. 

 

Figura 53 - Provete após o Ensaio de Compressão 
Pontual. 

 



40 
 

3.8.3. Ensaio para obtenção do valor de Compressão Uniaxial 

Este ensaio também foi realizado com base no método sugerido pela ISRM de 1978. Assim, foi utilizada 

uma prensa hidráulica da marca Form+Test (figura 54). 

 

Figura 54 - Equipamento utilizado para a realização do Ensaio de Compressão Uniaxial. 

Foram utlizados 5 provetes com uma altura de cerca de 120 mm e um diâmetro aproximado de 44 mm. 

Todos estes provetes apresentavam uma direção segundo a estratificação, uma vez que não foi 

possível preparar provetes com a direção perpendicular a esta.  

O ensaio consistiu em comprimir uma amostra aplicando-lhe uma força com uma velocidade entre 0,7 

e 1 kN/s até esta fraturar. A força em que ocorre a rotura do provete foi registada (figura 55). Por fim, 

calculou-se a força de Compressão Uniaxial, segundo a equação 9, para cada uma das amostras e 

seguidamente o seu valor médio. 

 

𝐶𝑆 =
𝑃

𝐴
                                                          Equação 9 

Onde: 

CS– Valor da Compressão Uniaxial; 

P – Força de Compressão; 

A – Área Transversal da Secção. 
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Figura 55 - Provete fraturado. 

3.8.4. Difração de Raios X (DRX) 

Os ensaios de difração de raios x realizados no Laboratório de Mineralogia e Petrologia do IST 

permitem, “identificar e avaliar qualitativamente os minerais constituintes da rocha em estudo. Utilizou-

se para isso o difratómetro XPERT-PRO da PANalytical, com fonte de Cu e filtro de Ni. O detetor usado 

foi o X´Celerator. As condições experimentais incluíram uma tensão de 40 kV, intensidade corrente de 

35 mA, um passo de 0.05°2θ e um tempo de contagem de 100 s. O varrimento foi efetuado entre os 5 

e os 70°2θ” (Pereira, 2017). 
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4. Resultados e discussão 

Ao longo deste capítulo será feita a apresentação dos resultados obtidos, quer no trabalho de campo, 

quer laboratorialmente e o estudo da sua correlação com os ensaios existentes, bem como o registo 

das conclusões. 

4.1. Resultados de campo 

Com o trabalho de campo procedeu-se à recolha de dados que podem ser encontrados no anexo I. 

Como já referido, realizou-se a medição da altura, diâmetro e peso de cada um dos quatro bits utilizados 

neste estudo, bem como dos correspondentes metros furados. Dos registos fazem parte as medições 

efetuadas no momento de cada afiação. Assim, “0 afiações” corresponde às medidas do bit na fase 

inicial.  

São apresentados os gráficos relativos à evolução das medidas dos diferentes parâmetros analisados 

e respetivas médias, bem como o registo fotográfico da evolução dos bits ao longo da sua utilização. 

4.1.1. Bit 1 

O total de metros furados pelo bit 1 foi de 543,61 metros. 

De modo a facilitar a leitura e análise dos dados foi realizado o gráfico da figura 56, onde é apresentada 

a perda percentual da altura, diâmetro e peso ao longo do processo de furação do bit 1. As medições 

realizaram-se no início do trabalho com este bit, nos momentos correspondentes às diferentes afiações 

realizadas e no seu fim de vida. 

 

Figura 56 - Variação percentual da perda de peso, diâmetro e altura do bit 1 ao longo do processo de furação. 
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No gráfico seguinte (figura 57) observa-se, a azul, os pontos que correspondem às velocidades médias 

das diferentes furações realizadas. As linhas vermelhas correspondem às médias dos conjuntos das 

velocidades médias das furações realizados antes de cada afiação. As linhas pretas assinalam os 

valores acumulados de metros furados até ao momento de cada uma das afiações. A ultima destas 

linhas, indica o número total de metros furados por este bit. 

No gráfico da figura 58, pode ser observado, a azul, as velocidades médias obtidas em cada etapa da 

furação e a laranja a sua linha de tendência. A preto, mais uma vez, assinala-se os metros realizados em 

cada uma das etapas da furação. Considera-se uma etapa o trabalho realizado pelo bit entre afiações. 

A equação y1 = - 0,0001x1 + 1,6498 representa a regressão linear das velocidades médias do bit 1. 

Figura 57 - Gráfico das velocidades médias dos furos realizado pelo bit 1 e correspondente média das velocidades médias nas diferentes 
etapas da furação. 
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Figura 58 - Velocidades médias em cada uma das furações e respetiva linha de tendência, para o bit 1. 

Na tabela 9 encontram-se os registos fotográficos do bit 1, após cada furação e afiação, desde o seu 

estado inicial até ao fim de vida. 

Tabela 9 - Evolução do bit 1. 

y = -0,0001x + 1,6498
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Através de uma análise comparativa com a caracterização dos tipos de desgaste dos bits, apresentada 

por Plinninger (subcapítulo 2.8, tabela 6) podemos ver que o bit vai apresentando um desgaste 

abrasivo. Este começa, como é de esperar, sem qualquer desgaste (BB-0), passando de seguida pelos 

tipos de desgastes BB-A1 e BB-A4. O seu fim de vida é marcado pela perda de 2 botões centrais, o 

que provavelmente se deveu a falhas da soldadura que une os botões ao seu corpo (BB-F2), talvez 

devido às diversas afiações realizadas que desgastaram a solda. 

Seguidamente serão apresentados os resultados relativos aos restantes bits. 

4.1.2. Bit 2 

Relativamente ao bit 2 foram registados menos dados já que num dos turnos um dos braços de furação 

do jumbo se encontrava avariado e este bit não pode ser utilizado. Noutra ocasião a vara de furação 

do jumbo partiu-se dentro do furo que se encontrava a realizar. Assim, não foi possível recuperá-lo e, 

deste modo não existem registos dos resultados finais deste bit. 

As figuras 59 e 60 correspondem às diferentes representações gráficas dos dados relativos a este bit. 

O total de metros furados pelo bit 2 foi de 462,35 metros. 

A linha de tendência das velocidades médias é expressa pela seguinte fórmula: y2 = 0,0001x2 + 1,5785 

 

Figura 59 - Variação percentual da perda de peso, diâmetro e altura do bit 2 ao longo do processo de furação. 
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Na tabela 10 observam-se os registos fotográficos do bit 2. 

Tabela 10 - Evolução do bit 2. 

     
Bit inicial 1ª Furação 1ª Afiação 2ª Furação 2ª Afiação 
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bit 

Figura 60 - Linha de tendência das velocidades médias das furações realizadas pelo bit 2. 
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O bit 2 foi o que teve um menor tempo de vida. Perdeu um botão central na terceira furação, o que 

sugere a hipótese de ter havido uma falha do próprio botão e não das diversas afiações (BB-F1), de 

resto, este bit apresentou um desgaste BB-A1 e BB-A4 (subcapítulo 2.8, tabela 6). 

4.1.3. Bit 3 

O total de metros furados pelo bit 3 foi de 594,83 metros, o que corresponde ao valor mais elevado de 

metros furados dos quatro bits estudados. 

Seguidamente, podem ser observados os gráficos 61 e 62 onde se representa a variação dos 

respetivos valores. Neste último gráfico pode observar que a equação da linha de tendência das 

velocidades médias do bit 3 é y3 = - 0,0001x3 + 1,6175. 

 

Figura 61 - Variação percentual da perda de peso, diâmetro e altura do bit 3 ao longo do processo de furação. 
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Na tabela 11 encontram-se os registos fotográficos do bit 3. 

Tabela 11 - Evolução do bit 3. 

      

Bit inicial 1ª Furação 1ª Afiação 2ª Furação 2ª Afiação 3ª Furação 

      

3ª Afiação 4ª Furação 4ª Afiação 5ª Furação 5ª Afiação 
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Figura 62 - Linha de tendência das velocidades médias das furações realizadas pelo bit 3. 
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O bit 3, foi aquele teve uma maior longevidade. Não apresentou perda de botões e o tipo de desgaste 

foi semelhante aos outros bits (BB-A1 e BB-A4) (subcapítulo 2.8, tabela 6). 

4.1.4. Bit 4 

O total de metros furados pelo bit 4 foi de 462,53 metros. 

Nas figuras 63 e 64 podem-se observar as representações gráficas dos valores relativos ao bit 4. A 

equação da linha de tendência das velocidades médias do bit 4 é y4 = - 0,0004x4 + 1,5639. 

 

Figura 63 - Variação percentual da perda de peso, diâmetro e altura do bit 4 ao longo do processo de furação. 
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Na tabela 12 observam-se os registos fotográficos do bit 4. 

Tabela 12 - Evolução do bit 4 

O bit 4 registou um desgaste normal, BB-A1 e BB-A4, mas no final do processo observavam-se os 

sinais de uma utilização excessiva: um grande desgaste do seu diâmetro e perda total dos botões 

centrais e laterais (BB-SP1) (subcapítulo 2.8, tabela 6). 

      
Bit inicial 1ª Furação 1ª Afiação 2ª Furação 2ª Afiação 3ª Furação 

      

3ª Afiação 4ª Furação 4ª Afiação 5ª Furação 5ª Afiação 
Fim de vida do 

bit 

Figura 64 - Linha de tendência das velocidades médias das furações realizadas pelo bit 4. 
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4.2. Análise global do desgaste dos bits 

Na tabela seguinte encontram-se registados todos os dados obtidos ao longo deste trabalho. 

Tabela 13 – Dados registados ao longo do trabalho de campo. 

 Bits 
0 

Afiações 
1 

Afiação 
2 

Afiações 
3 

Afiações 
4 

Afiações 
5 

Afiações 
Fim de 

vida 
Total 

Altura 

(mm) 

1 119,65 118,80 117,40 116,75 116,00 115,00 113,6  

2 119,65 117,85 116,85 116,5 - - -  

3 119,65 117,5 116,6 115,8 115,70 114,60 113,45  

4 119,65 117,5 116,6 115,8 115,70 114,60 113,45  

Perda da 

altura 

(%) 

1 0 0,71 1,88 2,42 3,05 3,89 5,06  

2 0 1,50 2,34 2,63 - - -  

3 0 1,80 2,55 3,22 3,30 4,22 5,18  

4 0 1,59 2,55 3,09 3,47 4,35 7,52  

Diâmetro 

(mm) 

1 52,75 50,5 49,25 49,05 48,70 47,10 44,5  

2 52,75 50,9 49,25 48,9 - - -  

3 52,75 50,60 49,3 48,75 47,70 45,95 43,85  

4 52,75 50,60 49,3 48,75 47,70 45,95 43,85  

Perda do 

diâmetro 

(%) 

1 0 4,27 6,64 7,01 7,68 10,71 15,64  

2 0 3,51 6,64 7,3 - - -  

3 0 4,08 6,54 7,58 9,57 12,89 16,87  

4 0 3,60 6,26 8,53 9,48 11,37 19,72  

Peso 

(g) 

1 992,2 958,3 927,5 914,4 898,8 852,1 795,5  

2 989,8 964,4 927,5 917,3 - - -  

3 992,3 954,2 923,00 903,8 882,2 820,9 775,2  

4 994,3 959,8 931,1 900,0 880,9 840,3 661,3  

Perda de 

peso 

(%) 

1 0 3,42 6,52 7,84 9,41 14,12 19,82  

2 0 2,57 5,81 7,32 - - -  

3 0 3,84 6,98 8,92 11,10 17,27 21,88  

4 0 3,47 6,36 9,48 11,41 15,49 33,49  

Velocidade 

média por 

etapa 

(m/min) 

1 1,61 1,46 1,68 1,96 1,61 1,36   

2 1,61 1,41 1,86 1,59 1,6 -   

3 1,55 1,39 1,74 1,96 1,46 1,33   

4 1,58 1,48 1,7 0,9 1,68 1,4   

Metros 

furados 

(m) 

1 98,61 97,92 109,15 62,50 122,96 52,47  543,61 

2 99,65 105,00 63,11 124,94 69,65 -  462,35 

3 129,76 112,78 113,51 76,94 115,78 46,06  594,83 

4 83,72 84,02 114,01 35,12 94,11 51,55  462,53 
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Na tentativa de encontrar um padrão de desgaste dos bits, calcularam-se as médias das alturas, 

diâmetros e pesos de todos os bits em cada etapa. Também foi calculada a média dos metros furados 

e das velocidades médias nas diferentes etapas. Estes dados podem ser consultados na tabela 14. 

Tabela 14 - Dados médios dos bits. 

 
0 

Afiações 
1 

Afiação 
2 

Afiações 
3 

Afiações 
4 

Afiações 
5 

Afiações 
Fim de 
Vida 

Média da altura (mm) 119,65 117,98 116,86 116,25 115,73 114,68 112,57 

Média da perda de 
altura (%) 

0 1,40 2,33 2,84 3,27 4,15 5,92 

Média do diâmetro 
(mm) 

52,75 50,71 49,31 48,74 48,05 46,60 43,57 

Média da perda de 
diâmetro (%) 

0 3,86 6,52 7,61 8,91 11,66 17,41 

Média do peso (g) 992,15 959,18 928,48 908,88 887,30 837,77 744,00 

Média da perda de 
peso (%) 

0 3,32 6,42 8,39 10,57 15,56 25,01 

Média da velocidade 
média (m/min) 

1,59 1,43 1,74 1,60 1,59 1,37  

Metros médios 
furados (m) 

102,94 99,93 99,94 74,87 100,63 50,03  

O gráfico da variação da perda média da altura, diâmetro e peso encontra-se na figura 65. 

 

Figura 65 - Variação percentual da perda média de peso, diâmetro e altura dos bits ao longo do processo de 

furação. 
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No gráfico da figura seguinte (figura 66), pode ser observada a tendência da média das velocidades 

médias. A equação que a traduz é: ym = - 0,0002xm + 1,6169. 

 

Figura 66 - Média das velocidades médias em cada uma das etapas de furação e respetiva linha de tendência. 

A média de metros furados pelos bits, ou seja, o tempo de vida médio foi de cerca 516 m/bit e a 

velocidade média foi de 1,55 m/min. 

Estes valores correspondem a um baixo tempo de vida dos bits e a sua taxa de desgaste é alta (tabela 

3). 

Finalmente, na tabela seguinte, podem ser observados os diversos tipos de desgastes apresentados 

pelos quatro bits utilizados, em diferentes momentos dos seus tempos de vida e classificados de acordo 

com a proposta de Plinninger (tabela 6 do subcapítulo 2.9). 

 

 

 

 

 

 

y = -0,0002x + 1,6169

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

0 100 200 300 400 500 600

m/min

m

Afiação 0 Afiação 1 Afiação 2

Afiação 3

Afiação 4

Afiação 5



55 
 

Tabela 15 – Classificação do tipo de desagaste dos bits segundo a classificação de Plinninger. 

Tipo de 
desgaste 

Esquema de desgaste de 
Plinninger 

Foto do bit Observações 

BB-0 

 

 

• Bit novo, sem desgaste. 

BB-A1 

 

 

• Desgaste “normal”. 

BB-A4 

 

 

• Desgaste do diâmetro; 

• Botões e corpo do bit 

desgastados nas paredes. 

BB-F1 

 

 

• Botões partem-se. 

BB-F2 

 

 

• Queda dos botões. 

BB-SP1 

 

 

• Desgaste total do bit. 
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4.3. Resultados laboratoriais  

Neste subcapítulo serão apresentados os dados recolhidos laboratorialmente através de diferentes 

ensaios que de seguida se descrevem. 

4.3.1. Índice de Abrasividade de Cerchar 

Nas tabelas 16 e 17, são apresentados os resultados das diferentes medições correspondentes ao 

desgaste dos ponteiros para as duas direções de xistosidade. Foram realizadas medições segundo o 

plano da xistosidade e também no plano perpendicular à xistosidade. 

Tabela 16 - Resultados medidos para o cálculo do CAI no mesmo plano da xistosidade. 

 Medições (mm) 

Medição 1 0,358 

Medição 2 0,358 

Medição 3 0,119 

Medição 4 0,238 

Medição 5 0,324 

Medição 6 0,324 

Medição 7 0,341 

Medição 8 0,341 

Medição 9 0,289 

Medição 10 0,256 

CAI Médio 2,95 

CAI Corrigido 3,40 

Tabela 17 - Resultados medidos para o cálculo do CAI na perpendicular á xistosidade. 

 Medições (mm) 

Medição 1 0,409 

Medição 2 0,426 

Medição 3 0,170 

Medição 4 0,238 

Medição 5 0,579 

Medição 6 0,528 

Medição 7 0,324 

Medição 8 0,324 

Medição 9 0,681 

Medição 10 0,562 

CAI Médio 4,24 

CAI Corrigido 4,68 
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Foram calculados os valores dos CAIs Corrigidos já que a superfície onde se realizaram os ensaios 

resultou de um corte com serra. A partir destes, calculou-se o CAI final cujo valor aproximado é de 4,0. 

Este corresponde a uma abrasividade extrema. 

4.3.2. Ensaio de Compressão Pontual 

Este ensaio foi realizado para correlacionar o valor de Compressão Pontual obtido, com o valor da 

Compressão Uniaxial. Para tal aplicou-se a fórmula da equação 10, desenvolvida por Singh e Singh 

em 1993, com a finalidade de obter o valor da Compressão Uniaxial em quartzitos, a partir do produto 

do valor da Compressão Pontual com a constante 23,4 (Rezende, 2016). 

 

𝐶𝑆 = 23,4 ∗ Is(50)                                            Equação 10 

Onde: 

CS– Valor da Compressão Uniaxial; 

Is(50) – Valor Médio do Ensaio de Compressão Pontual. 

Os resultados deste ensaio encontram-se registados na tabela 18. 

Tabela 18 - Resultados obtidos para o cálculo do valor de Compressão Pontual. 

P (kN) De (mm) De
2 (mm) Is (MPa) Is(50) (MPa) 

5,4 44 1936 2,79 2,63 

9 44 1936 4,65 4,39 

4,4 44 1936 2,27 2,15 

5,6 44 1936 2,89 2,73 

1,5 44 1936 0,77 0,73 

3,9 44 1936 2,01 1,90 

1,4 44 1936 0,72 0,68 

Média    2,15 

O valor médio obtido do Is(50) foi de 2,15 e através da aplicação desta fórmula, obtém-se um valor de 

Compressão Uniaxial de 50,2 MPa.  

Este ensaio, só foi possível realizar através da aplicação da força na direção da xistosidade, uma vez 

que, quando utilizado o provete com a xistosidade perpendicular à força aplicada, este não entrava em 

rotura, mas desfazia-se, soltando lascas correspondentes às camadas do xisto. 
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4.3.3. Ensaio de Compressão Uniaxial 

Os resultados obtidos a partir dos diversos ensaios realizados para a obtenção da Compressão Uniaxial 

estão explanados na tabela 19. 

Tabela 19 - Valores do Ensaio de Compressão Uniaxial. 

Provete Diâmetro Médio (mm) A (m2) P (kN) CS (MPa) 

1 44,44 0,001551 38,99 24,13 

2 44,50 0,001555 34,74 22,34 

3 44,40 0,001548 30,35 19,60 

4 44,33 0,001544 44,22 28,65 

5 44,40 0,001548 29,22 18,87 

Média    22,34 

Tentou-se realizar este ensaio através da aplicação de uma força segundo o plano da xistosidade 

(figura 67) e outra perpendicular (figura 68). No entanto, ao serem preparados os provetes 

perpendiculares à xistosidade, estes partiam-se. Assim, só se conseguiu obter provetes na direção da 

xistosidade.  

Também com estes provetes surgiram problemas já que, ao aplicar a força, a rotura foi do tipo splitting 

(figura 69). A rocha, em vez de entrar em rotura, simplesmente separava-se consoante os seus planos 

de xistosidade. Assim, os valores obtidos correspondem à resistência desses planos e não ao valor da 

Compressão Uniaxial da rocha. Consequentemente, os valores de Compressão Uniaxial obtidos são 

relativamente baixos para este tipo de litologia, considerando-se que não são representativos do valor 

real da Compressão Uniaxial do filito quartzito estudado.  

 

Figura 67 - Força aplicada segundo o plano da 
xistosidade.  

 

Figura 68 - Força aplicada perpendicularmente ao 
plano da xistosidade. 
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Figura 69 - Rotura do tipo splitting. 

Dadas as dificuldades encontradas na concretização destes dois últimos ensaios (Compressão Pontual 

e Compressão Uniaxial), optou-se por adotar o valor de 85 MPa de Compressão Uniaxial. Este valor é 

a média das medições obtido pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em 1987, nos filitos 

quartzitos da mina de Neves - Corvo, cujos valores variam entre os 70 a 100 MPa (Torres & Gama, 

2005). 

4.3.4. Difração de Raios X 

Segundo o relatório em anexo II de Pereira, 2017, “de acordo com a observação macroscópica e à lupa 

binocular, a rocha corresponde a um filito quartzoso com veios quartzosos, por vezes mineralizados 

com pirite. Escolheu-se para análise uma porção da rocha sem veios de quartzo visíveis. Com base 

nas reflexões do difratograma (figura 70) conclui-se que os minerais constituintes fundamentais da 

rocha flítica são quartzo, ilite e clorite, confirmando-se assim as observações macroscópicas. A 

identificação das fases presentes foi efetuada com recurso ao software “High Score Plus”, recorrendo 

à base dados PDF2. 

Tendo em conta o “score” dos minerais presentes (tabela 20), o filito é claramente quartzoso.  

Considerando a intensidade relativa das reflexões principais, assim como os “scores”, os minerais 

argilosos (ilite e clorite) estão em proporção semelhante.” 

Com a identificação destas espécies minerais, é então possível obter as suas respetivas durezas, de 

acordo com https://mindata.org, e converter o seu valor para o da Abrasividade de Rosiwal, valor 

necessário para o cálculo do EQC e RAI. 

Assim pode-se concluir que: 

• A clorite apresenta uma dureza compreendida entre 2 e 3 na escala de Mohs, tendo-se 

assumido o valor de dureza 2, o que equivale ao valor de 0,00892 de Abrasividade de Rosiwal; 

• A ilite apresenta uma dureza compreendida ente 1 e 2, tendo-se assumido também valor de 

dureza 2 cuja Abrasividade de Rosiwal é semelhante à da clorite; 

• O quartzo apresenta a dureza 7 o que equivale ao valor de 1 na Abrasividade de Rosiwal. 
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Tabela 20 - Scores de cada composto identificado. 

Ref. Code Score Compound Name Chemical Formula 

00-046-1045 71 Quartz, syn SiO2 

00-026-0911 50 
Illite-2\ITM#1\RG 

ILITE 
(K, H3O) Al2Si3AlO10(OH)2 

00-029-0701 45 
Clinochlore-1\ITM#I#I#b\RG, ferroan 

CLORITE 
(Mg, Fe)6 (Si, Al)4O10(OH)8 

Outros valores necessários para o cálculo de vários índices é o da percentagem dos minerais 

constituintes da rocha onde este estudo se desenvolveu. O Professor Manuel Francisco, através de 

análise de várias imagens de fotografias da amostra (figura 71), inferiu que a constituição deste filito 

quartzítico é de cerca de 50% a 60% de quartzo e cerca de 40% a 50% de clorite e ilite em conjunto 

(constituintes argilosos). Para os cálculos a realizar, foram adotados os valores de 60% de quartzo e 

de 40% de ilite e clorite. Estes valores, no entanto, apresentam uma margem de erro considerável que 

resulta do método de análise utilizado. 

Figura 70 - Difratograma. 



61 
 

 

Figura 71 - Exemplo de imagem analisada para a definição da constituição mineralógica. 

4.4. Combinação dos resultados 

Seguidamente serão correlacionados os dados obtidos através do trabalho de campo e os índices 

calculados em laboratório. Assim, estes valores, foram registados nos gráficos desenvolvidos por 

diferentes autores referentes aos diferentes índices para a avaliação do tempo de vida dos bits. 

Considerou-se que o tempo médio de vida dos bits é sempre o mesmo, ou seja, aproximadamente 516 

metros. 

Os valores dos diferentes índices estão registados nos gráficos com pontos azuis. 

4.4.1. Correlação entre a média de metros furados e o Índice Abrasivo de Cerchar 

Nos ensaios laboratoriais, obteve-se um CAI de 4,0 e, como já foi referido, obteve-se uma média de 

516 m/bit. Registando estes dados na figura 72 obteve-se um ponto que coincide com os resultados de 

referência. 

 

Figura 72 - Relação entre o CAI e tempo médio de vida do bit. 
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4.4.2. Correlação entre a média de metros furados e a Dureza de Vickers 

Aplicando a relação estabelecida pela equação 3 foi possível calcular um valor aproximado de 580 para 

o índice VHNR e assim através do seu registo no gráfico da figura 73, verifica-se que o ponto se 

encontra entra as retas correspondentes aos diâmetros de 45 mm e 64 mm dos bits. 

 

Figura 73 - Relação entre o VHNR calculado a parir do CAI e tempo médio de vida do bit. 

4.4.3. Correlação entre a média de metros furados e o Conteúdo Equivalente de Quartzo 

Ao conhecer-se a constituição e percentagem mineral do maciço onde se desenrolou este estudo e 

aplicando a fórmula para cálculo do EQC (equação 4), obtêm-se o valor de 62,96% de EQC. No gráfico 

da figura seguinte (figura 74), pode ser observado que o ponto obtido se encontra muito perto da curva 

principal do gráfico. 

 

Figura 74 - Relação entre o EQC e tempo médio de vida do bit. 
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O gráfico da figura 75 apresenta o valor de EQC, alcançado através da aplicação da fórmula da equação 

5, que correlaciona este índice com o CAI, cujo resultado foi de 58,43%. Ao relacionar-se este valor 

com o tempo médio de vida dos bits, é possível observar que o ponto obtido não coincide com as retas 

do gráfico, no entanto, não se encontra muito longe da curva do principal. 

 

Figura 75 - Relação entre o EQC calculado a partir do CAI e tempo médio de vida do bit. 

4.4.4. Correlação entre a média de metros furados e o Índice de Abrasividade da Rocha 

Através da aplicação da equação 7, obteve-se o valor de 53,5 para o RAI. Registando este valor no 

gráfico da figura 76, pode-se ver que o ponto obtido se encontra próximo da curva principal do gráfico. 

 

Figura 76 - Relação entre o RAI e tempo médio de vida do bit. 
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Na figura 77 encontra-se o ponto que relaciona o tempo médio de vida dos bits com o valor do RAI 

calculado a partir da sua correlação com o CAI (equação 8). O resultado obtido foi de 87,8. Observa-

se que o ponto inserido no gráfico também não coincide com a curva, no entanto encontra-se próximo. 

 

Figura 77 - Relação entre o RAI calculado a partir do CAI e tempo médio de vida do bit. 

4.4.5. Correlação entre a média de metros furados e a média da velocidade de 

perfuração 

Finalmente, sabendo que a velocidade média de perfuração é de 1,55 m/min e que o tempo médio de 

vida do bit é de 516 metros, procedeu-se aos seus registos no diagrama (figura 78) tendo-se 

verificado que a perfurabilidade da rocha é muito baixa. 

 

Figura 78 - Ponto obtido no diagrama de classificação da perfurabilidade. 
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5. Considerações finais 

Neste capitulo final vão ser apresentadas as conclusões que resultaram do trabalho desenvolvido. Será 

feita uma abordagem das dificuldades encontradas ao longo da recolha dos dados e durante a 

realização dos ensaios laboratoriais e serão também elencadas algumas propostas para trabalhos 

futuros relacionados com este tema. 

5.1. Conclusões 

Com o trabalho desenvolvido foi possível concluir que: 

• O filito quartzito estudado é uma rocha bastante abrasiva o que se traduz numa taxa de 

desgaste alta dos bits e consequentemente num baixo tempo de vida dos mesmos; 

• Como é de esperar, a velocidade de perfuração vai diminuído ao longo do processo devido ao 

desgaste a que os bits vão sendo sujeitos. Tal pode ser observado através da linha de 

tendência, no gráfico das médias das velocidades médias em cada uma das etapas de furação, 

que é negativa, o que indica que a velocidade de furação tem tendência a diminuir; 

• Como também é de esperar, os bits vão perdendo massa, o que pode ser comprovado pela 

perda de cerca de 25% do seu peso, de 17% do seu diâmetro e 6% da sua altura, quando 

comparado com os valores iniciais. 

• Pode se observar que o ponto obtido no gráfico que relaciona o CAI e o tempo médio de vida 

do bit, se encontra bem ajustado pois coincide com a reta do gráfico; 

• O ponto obtido no gráfico do VHNR vs tempo médio de vida do bit também se encontra bem 

ajustado, apesar de ter sido utilizada a fórmula que correlaciona este índice com o CAI. O ponto 

obtido encontra-se entre as retas para bits de tamanho entre os 45 mm e os 64 mm, intervalo 

onde se inclui o tamanho dos bits utilizados (51 mm); 

• Nos dois gráficos do EQC, o do valor calculado a partir da respetiva fórmula e o do calculado 

através da sua correlação com o CAI, apresentam resultados aceitáveis e próximos. Os pontos 

obtidos em ambas as situações encontram-se próximos da reta principal do gráfico. Pode-se 

concluir que a correlação matemática existente é bastante boa.  

• O mesmo sucede para o gráfico que relaciona o tempo médio de vida do bit com o RAI. Este 

índice também foi calculado através da sua fórmula e da sua correlação como CAI. Ambos os 

pontos obtidos ficam relativamente próximos da reta principal do gráfico e a sua distância 

relativa não é muito significativa; 

• No diagrama de perfurabilidade, é possível concluir-se que o filito quartzito apresenta uma 

perfurabilidade muito fraca. 

O tempo médio de vida dos bits foi de 516 m/bit na litologia onde se desenvolveu este trabalho (filito 

quartzito). Este valor pode ser considerado bastante satisfatório pois correlacionando-o com os 

diversos índices que avaliam a abrasividade da rocha, verificou-se que os pontos obtidos se ajustam, 

com algum rigor, às retas dos modelos teóricos ilustrados nos gráficos.  
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Por fim, conclui-se que a metodologia para a obtenção do CAI foi a de mais fácil aplicação e os 

resultados obtidos são convergentes com os calculados utilizando outras metodologias. Para 

correlacionar este índice com o tempo médio de vida dos bits, não é preciso provetes com tamanhos 

específicos, como no Ensaio de Compressão Uniaxial, nem é necessário identificar a composição 

química da amostra, como no cálculo dos Índices EQC, Schimazek e RAI. Simplesmente é realizado 

um risco de 10 mm na rocha e é obtido o seu valor. Outro aspeto favorável prende-se com o facto deste 

índice ser facilmente correlacionado com outros três índices (VHNR, EQC e RAI) e os resultados 

dessas correlações matemáticas serem próximas dos valores calculados a partir das fórmulas dos 

respetivos índices. Pode-se inferir ainda que os resultados finais que foram alcançados através das 

metodologias aplicadas e os dados recolhidos, estão em consonância com a bibliografia pesquisada. 

Contudo, ao longo da realização desta tese foram surgindo diversas dificuldades. O maior 

constrangimento encontrado no trabalho de campo foi o facto de só se poder acompanhar o trabalho 

realizado pelo Jumbo L2C. Esta máquina só operou numa frente de trabalho, o que condicionou a 

recolha dos dados a um único tipo de geologia. Mas apesar deste percalço, como este jumbo procede 

ao registo de todos os dados relativos à furação, foi possível obter com muita precisão a quantidade de 

metros furados por cada um dos bits e assim, calcular com rigor, a média de metros furados. 

O trabalho foi frequentemente condicionado pela disponibilidade do jumbo. Atendendo ao ciclo de 

trabalhos normais da mina, este nem sempre estava disponível o que condicionou a quantidade de 

dados recolhidos.  

Já durante a realização dos ensaios laboratoriais outra dificuldade encontrada e já referida 

anteriormente, prendeu-se com a circunstância de as amostras de rocha recolhidas não possibilitarem 

a obtenção de valores aceitáveis quer para os ensaios de Compressão Uniaxial, quer para os de 

Compressão Pontual. Tal deveu-se, principalmente, à natureza da rocha estudada uma vez que esta, 

tratando-se de um xisto, exige a realização de ensaios em amostras que apresentem a xistosidade 

paralela e perpendicular. No entanto, não foi possível preparar provetes para serem ensaiados com 

forças perpendiculares à xistosidade, uma vez que estes se partiam antes de apresentarem um 

tamanho suficiente para a realização dos Ensaios de Compressão Uniaxial. Quando se realizou este 

ensaio com amostras com xistosidade orientada segundo o plano da força aplicada, verificou-se que a 

rotura da rocha foi do tipo splitting e não uma rotura por compressão do provete. 

Relativamente aos ensaios de Compressão Pontual, ao ser aplicada uma força de compressão sobre 

uma amostra de rocha cuja xistosidade lhe era perpendicular, ocorria a desagregação da amostra 

camada a camada. Já com a aplicação de uma força paralela à xistosidade foi possível obter a rutura 

da rocha. Assim, este ensaio foi válido, no entanto os valores obtidos, quando comparados com os 

valores fornecidos pelo Departamento da Mecânica das Rochas da SOMINCOR ou pelos da bibliografia 

consultada, concluiu-se que não são representativos do valor real da rocha estudada.  Assim decidiu-

se adotar os valores propostos pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

Outra dificuldade encontrada, prendeu-se com a afiação dos ponteiros utilizados na realização dos 

ensaios para a obtenção do CAI 
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Por fim, o único índice cujo valor não foi possível obter quer laboratorialmente, quer através de 

correlações matemáticas, foi o Índice de Schimazek. Para o cálculo deste índice seria necessário 

conhecer o tamanho médio dos grãos de minerais da rocha, o que foi inviável. 

Em relação ao VHNR, não foi possível utilizar o aparelho onde é realizado o ensaio para obter este 

valor. Assim, este índice foi calculado através da sua correlação matemática com o CAI.  

5.2. Trabalhos futuros 

No futuro, seria interessante aplicar a metodologia do presente trabalho no estudo do desgaste dos bits 

em litologias diferentes, bem como a realização de ensaios para a caraterização das rochas. Com a 

obtenção de informações mais diversificadas, seria possível determinar os tempos de vida dos bits para 

as diferentes litologias existentes na mina de Neves -Corvo. Seria também pertinente comparar os 

dados recolhidos e calculados com a bibliografia. Desta forma, o planeamento dos stocks dos materiais 

necessários, nomeadamente de bits de perfuração, poderia ser otimizado. 

Este mesmo estudo poderia ser concretizado limitando o número de furos a realizar por cada bit em 

cada etapa (entre afiações) com a finalidade de determinar se afiando os bits antes do seu desgaste 

atingir um ponto crítico poder-se-ia obter um aumento do tempo de vida útil dos bits. 
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Anexos 

Anexo I - Relatório Pereira, M. F., 2017 

Caracterização mineral ou das fases cristalinas presentes na rocha por difração de raios X (DRX) 

A difração de raios X (DRX) foi usada para identificar e avaliar qualitativamente os minerais constituintes 

da rocha em estudo. Utilizou-se para isso o difratómetro XPERT-PRO da PANalytical (Laboratório de 

Mineralogia e Petrologia do IST), com fonte de Cu e filtro de Ni. O detetor usado é o X´Celerator. As 

condições experimentais incluem uma tensão de 40 kV, intensidade corrente de 35 mA, um passo de 

0.05°2θ e um tempo de contagem de 100 s. O varrimento foi efetuado entre os 5 e os 70°2θ. 

De acordo com a observação macroscópica e à lupa binocular, a rocha corresponde a um filito 

quartzoso com veios quartzosos, por vezes mineralizados com pirite. Escolheu-se para análise uma 

porção da rocha sem veios de quartzo visíveis. Com base nas reflexões do difratograma conclui-se que 

os minerais constituintes fundamentais da rocha flítica são quartzo, ilite e clorite, confirmando-se assim 

as observações macroscópicas. A identificação das fases presentes foi efetuada com recurso ao 

software “High Score Plus”, recorrendo à base dados PDF2.  

 

Tendo em conta o “score” dos minerais presentes, o filito é claramente quartzoso.  Considerando a 

intensidade relativa das reflexões principais, assim como os “scores”, os minerais argilosos ( ilite e 

clorite) estão em proporção semelhante. 
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Ref. Code Score Compound Name Chemical Formula 

00-046-1045 71 Quartz, syn Si O2 

00-026-0911 50 Illite-2\ITM#1\RG 

ILITE 

( K , H3 O ) Al2 Si3 Al O10 ( O H )2 

00-029-0701 45 Clinochlore-1\ITM#I#I#b\RG, ferroan 

CLORITE 

( Mg , Fe )6 ( Si , Al )4 O10 ( O H )8 

 

Measurement Conditions:  (Bookmark 1) 

Dataset Name FILITO QUARTZOSO 

File name C:\X'Pert Data\Training\FILITO QUARTZOSO.xrdml 

Comment Configuration=PW3064/60, Owner=User-1, Creation date=3/2/2007 

4:22:01 PM 

      Goniometer=PW3050/60 (Theta/Theta); Minimum step size 

2Theta:0.001; Minimum step size Omega:0.001 

      Sample stage=Transmission Spinner PW3064/60; Minimum step size 

Phi:0.1 

      Diffractometer system=XPERT-PRO 

      Measurement program=Training1, Owner=User-1, Creation 

date=4/2/2007 11:10:47 AM 

Measurement Date / Time 7/13/2017 3:27:24 PM 

Operator Administrador 

Raw Data Origin XRD measurement (*.XRDML) 

Scan Axis Gonio 

Start Position [°2Th.] 4.0491 

End Position [°2Th.] 69.9491 

Step Size [°2Th.] 0.0500 

Scan Step Time [s] 99.4682 

Scan Type Continuous 

PSD Mode Scanning 

PSD Length [°2Th.] 2.12 
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Offset [°2Th.] 0.0000 

Divergence Slit Type Automatic 

Irradiated Length [mm] 3.00 

Specimen Length [mm] 10.00 

Measurement Temperature [°C] 25.00 

Anode Material Cu 

K-Alpha1 [Å] 1.54060 

K-Alpha2 [Å] 1.54443 

K-Beta [Å] 1.39225 

K-A2 / K-A1 Ratio 0.50000 

Generator Settings 35 mA, 40 kV 

Diffractometer Type 0000000011019195 

Diffractometer Number 0 

Goniometer Radius [mm] 240.00 

Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] 100.00 

Incident Beam Monochromator No 

Spinning Yes 

 

Main Graphics, Analyze View: (Bookmark 2) 
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Peak List: (Bookmark 3) 

Pos. [°2Th.] Height [cts] FWHM [°2Th.] d-spacing [Å] Rel. Int. [%] 

6.2592 785.34 0.1476 14.12101 4.72 

8.8461 1516.37 0.1476 9.99656 9.11 

12.5322 3802.19 0.1476 7.06332 22.83 

17.7481 747.26 0.1476 4.99756 4.49 

18.8571 1124.85 0.1476 4.70607 6.75 

19.8661 510.87 0.1968 4.46926 3.07 

20.8678 2425.26 0.1476 4.25694 14.56 

22.9035 292.98 0.1968 3.88299 1.76 

23.8396 392.84 0.1476 3.73259 2.36 

25.2272 3875.48 0.1476 3.53034 23.27 

26.6634 16653.10 0.1476 3.34335 100.00 

27.8732 602.18 0.1968 3.20092 3.62 

29.8791 700.44 0.1968 2.99045 4.21 

31.2553 531.21 0.1968 2.86184 3.19 

31.6874 763.76 0.1476 2.82380 4.59 

32.0211 404.66 0.1968 2.79513 2.43 

34.4506 729.62 0.2952 2.60337 4.38 

35.0440 1556.91 0.1968 2.56064 9.35 

35.9240 317.03 0.1968 2.49991 1.90 

36.5736 1950.78 0.1476 2.45699 11.71 

37.5467 644.58 0.1968 2.39552 3.87 

39.4978 1316.87 0.1476 2.28156 7.91 

40.3207 815.02 0.1968 2.23688 4.89 

42.4737 1672.43 0.1476 2.12834 10.04 

45.3562 1511.73 0.2460 1.99956 9.08 
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45.8189 987.30 0.1476 1.98044 5.93 

48.2864 425.57 0.1968 1.88484 2.56 

50.1668 2693.38 0.1968 1.81852 16.17 

52.8682 196.07 0.2952 1.73179 1.18 

54.8727 965.12 0.1476 1.67317 5.80 

55.3132 671.15 0.1476 1.66089 4.03 

55.8034 497.00 0.1968 1.64746 2.98 

59.0114 551.10 0.3444 1.56532 3.31 

59.5571 780.42 0.1476 1.55228 4.69 

59.9621 2717.72 0.1476 1.54276 16.32 

61.8379 669.04 0.2460 1.50039 4.02 

64.0155 524.36 0.1476 1.45451 3.15 

65.9145 291.71 0.4920 1.41713 1.75 

67.2034 660.12 0.3444 1.39305 3.96 

67.7280 1496.10 0.1476 1.38353 8.98 

68.3391 2076.85 0.2952 1.37264 12.47 

69.4337 606.34 0.3600 1.35254 3.64 

 

Pattern List: (Bookmark 4) 

Visi

ble 

Ref. Code Score Compound Name Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical Formula 

* 00-046-1045 71 Quartz, syn 0.000 1.015 Si O2 

* 00-026-0911 50 Illite-2\ITM#1\RG 

ILITE 

0.000 0.298 ( K , H3 O ) Al2 Si3 Al O10 ( 

O H )2 

* 00-029-0701 45 Clinochlore-

1\ITM#I#I#b\RG, ferroan 

CLORITE 

0.000 0.168 ( Mg , Fe )6 ( Si , Al )4 O10 ( 

O H )8 
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