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Resumo 

 

No final de uma operação de lingotamento contínuo do aço contido na da panela, uma 

estrutura denominada dreno forma-se na superfície do aço líquido, permitindo passagem da 

escória da panela para o distribuidor e causando perdas metálicas. Em uma usina de grande 

porte essas perdas podem somar 4t por corrida, o que representaria em torno de 90 mil 

toneladas de aço por ano. O presente trabalho usou a modelagem física e numérica para 

estudar a influência da configuração de diferentes sedes de vazamento de panela na altura 

crítica para a formação do dreno (HC). A configuração da sede de vazamento denominada 

modificada apresentou menor HC na maioria dos casos quando comparado com a sede de 

vazamento padrão. Este ganho pode representar redução de até 50% das perdas metálicas 

oriundas do processo de esvaziamento da panela de aço. A injeção de gás inerte também foi 

investigada e aumentou significativamente os valores do HC. O modelo numérico mostrou boa 

concordância com o modelo físico e foi utilizado como ferramenta para melhor compreensão 

do sistema. Um modelo físico utilizando água aquecida e com extração de calor na direção 

radial, capaz de induzir estratificação térmica durante os experimentos, também foi 

empregado. Os resultados foram consideravelmente diferentes, maiores valores de HC para a 

mesma vazão, daqueles dos testes isotérmicos e sugerem que a viscosidade da água é uma 

propriedade física importante quando se trata na formação do dreno no final do lingotamento 

do aço da panela. 
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Abstract 
 

At the end of a ladle draining operation a structure called drain sink can be observed at the top 

surface of the liquid steel allowing slag carry over from the ladle to the tundish and causing 

metallic losses. In a large size steel mill this metallic loss can be 4t per heat what represents 

around 90 thousand tons per year. In this study, the effect of different well block 

configuration on the critical height for drain sink formation (HC) was investigated using 

numerical and physical modeling. The so-called modified well block configuration showed 

lower HC in most of the cases when compared with the standard design. It could represent 

almost 50% of metallic lost savings during the continuous casting process. Inert gas injection 

was also investigated and its implementation resulted in increasing HC value. The numerical 

model has shown a good agreement with the physical model and was used as a tool to better 

understand the system. A physical model using hot water and a system for radial heat 

extraction, capable of building a thermal stratification during the experiments, was also 

investigated. It has shown that liquid viscosity is an important physical property that should 

be taken in consideration in non isothermal systems. 
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1. Introdução 

 

Soluções com baixo custo de investimento que tenham reflexo em aumento do rendimento 

metálico diluem o custo final de produção do aço, tornando a empresa mais competitiva 

diante de um mercado mundial com excesso capacidade instalada de quase 500 milhões de 

toneladas. Além disso, reduzem a emissão específica de CO2 por tonelada de aço produzido. 

Estudos mostram (SANTOS, 2006), (RIBEIRO, 2014), (LANGE, 2003), No final de uma 

operação de lingotamento contínuo do aço contido na da panela, uma estrutura denominada 

dreno forma-se na superfície do aço líquido, permitindo passagem da escória da panela para o 

distribuidor e causando perdas metálicas. Em uma usina de grande porte essas perdas podem 

somar 4t por corrida, o que representaria em torno de 90 mil toneladas de aço por ano. A 

passagem de escória para o distribuidor é algo indesejado devido à possibilidade da 

emulsificação da escória com o aço, o que acarreta em arraste de inclusões para o molde, 

deteriorando a qualidade do produto final. Não menos importante, a passagem de escória pode 

causar incidentes operacionais como o rompimento de pele. Por fim, pode provocar um maior 

desgaste dos refratários, causando uma redução no número de corridas possíveis no 

distribuidor, em curto prazo, e um aumento do custo específico dos refratários desse 

equipamento a médio e longo prazo. Portanto, conhecer os fenômenos que controlam a 

formação do dreno e a passagem de escória é de grande importância dentro do processo 

siderúrgico. 

É importante desenvolver a indústria, o que deve ser feito de forma eficiente e sustentável. O 

protocolo de Kyoto (ONU, 1998) e mais recentemente o acordo de Paris (ONU, 2015) são 

compromissos firmados entre uma série de nações ao redor do globo que visam redução das 

emissões de CO2 e outros gases formadores do efeito estufa de forma gradativa nas próximas 

décadas. O Brasil se comprometeu a reduzir, até 2025, no mínimo em 37% a emissão dos 

gases causadores do efeito estufa em relação aos níveis praticados em 2005, e 43% até 2030 

(Ministério do Meio Ambiente, 2016). O país é responsável por 2,48% de toda emissão de 

gases do efeito estufa do planeta (Ministério do Meio Ambiente, 2016). Segundo estudos da 

ONU (ONU, 2015), o efeito estufa é o grande responsável pelo aquecimento global, 

fenômeno esse observado através do aumento da temperatura média do globo terrestre no 
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último século, com consequências diretas no nível dos oceanos, e indiretas como no índice 

pluviométrico, ventos e eventos climáticos por todo o planeta. As consequências a longo 

prazo influenciam de forma direta na vida dos seres vivos. Essa importante iniciativa vem, 

portanto, se desdobrando em praticamente todos os segmentos da indústria.  

Na indústria siderúrgica, para cada tonelada de aço produzido são emitidos para a atmosfera, 

em média, 1000 kg de CO2. Dentre todos os processos de produção de aço, a rota Alto forno – 

Convertedor a oxigênio é a que mais polui o meio ambiente conforme apresentado na Figura 

1-1 (M. KUNDAK, 2008). 

 

 

Figura 1-1: Emissão de CO2/t  de aço para diversas rotas siderúrgicas. 

 

A recente recessão econômica brasileira, que teve seu pior momento histórico no início de 

2016, com queda de 5,8% no PIB (Trading Economics, 2016) em relação ao ano anterior, 

derrubou o consumo interno de aço para níveis de 2006, com 18,2 milhões de toneladas, uma 

queda de 14,4% mostrado na Figura 1-2 (BRASIL, 2016).  
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Figura 1-2: Evolução do crescimento do PIB brasileiro entre 2014 e 2017. 

 

O setor opera atualmente com 68% da capacidade instalada. A produção interna de aço está 

estagnada a valores de 2007 como mostra a Figura 1-3. 

 

 

Figura 1-3: Produção nacional de aço bruto. 

 

Para melhorar o resultado das empresas produtoras, é necessário um incremento na produção 

para redução da capacidade ociosa das usinas siderúrgicas. Uma das saídas a curto e médio 

prazo seria o aumento do nível das exportações, o que de fato vem ocorrendo, atingindo 

patamares superiores a 2006 com mais de 15,4 milhões de toneladas de produtos acabados e 

semi-acabados exportados em 2017, como pode ser observado na Figura 1-4 

(ASSOCIATION, 2017).  
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Figura 1-4: Exportação brasileira de aço acabado e semi-acabado. 

 

Entretanto, o preço da placa de aço FOB no mercado internacional variou em 2016 entre 100-

330 US$ a tonelada, preços esses que são os mais baixos desde a grande crise do sub-prime 

americano em 2008 que derrubou o preço das commodities em todo o mundo como mostrado 

na Figura 1-5 (ECONOMICS, 2017). 

 

 

Figura 1-5: Preço internacional de placa aço semi-acabado 
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Esse preço, em muitos casos, não cobre o custo de fabricação de aço nas siderúrgicas 

nacionais, que sofrem com uma malha logística ineficiente, alta carga de impostos e elevados 

custos com energia. Portanto, a busca para o aumento da produtividade e eficiência nas usinas 

siderúrgicas nacionais nunca foi tão importante na história recente do país, seja para uma 

maior competitividade no mercado internacional, seja para cumprir as metas de emissão de 

CO2 firmadas no protocolo de Paris. 

As usinas siderúrgicas usam de artifícios para minimizar a passagem de escória, tais como 

dispositivos de detecção como o AMEPA (KATO, 1992) ou sistemas físicos que detectam a 

vibração da válvula longa durante a passagem do aço. Tanto em um sistema como no outro, é 

inevitável que ao final do lingotamento, um residual de aço permaneça no fundo da panela 

sem que o mesmo passe para o distribuidor e vire produto final. Essa sobra de aço pode variar 

de acordo com a velocidade de lingotamento e parâmetros geométricos da panela e da sede da 

válvula de vazamento. Na Figura 1-6 pode-se observar que na Usina A essa sobra de aço 

pode chegar a mais de 4t por corrida. 

 

 

Figura 1-6: Sobra média de aço por corrida para diversas panelas de aço. 

 

Esse subproduto, não lingotado, deverá ser reprocessado para virar carga sólida e retornar 

como sucata para o refino primário. Considerando o custo de um aço comum para construção 

civil como sendo na faixa de 1200 reais/t e o custo da sucata no mercado atual por volta de 
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500 reais/t, para uma usina de grande porte onde já foi citado que as perdas metálicas anuais 

no fim do lingotamento podem chegar a 90.000t temos que o custo anual seria em torno de 

(1200reais/t - 500reais/t) x 90.000t/ano = 63 milhões de reais/ano. Portanto, vários esforços 

surgiram (SANTOS, 2006), (LANGE, 2003), no intuito entender o fenômeno de formação do 

vórtice e de reduzir a sobra de aço no final do lingotamento, bem como a passagem de 

escória. 

Já são bastante difundidas as técnicas de simulações fluidodinâmicas de processos 

metalúrgicos com o uso de modelos físicos. Na maioria das vezes são modelos que 

representam fielmente o equipamento industrial, porém em escala reduzida. O fluido utilizado 

para modelar o aço líquido costuma ser a água. Isso porque a viscosidade cinemática da água 

na temperatura ambiente é similar a viscosidade cinemática do aço na temperatura de 1600oC. 

Essas condições permitem o modelamento de processos com baixo custo e ainda na 

temperatura ambiente, algo extremamente vantajoso quando comparado com as altas 

temperaturas de processo na siderurgia, alto custo para se fazer experimentos e ainda, o fato 

do aço ser opaco. Por tanto, o interesse em se conhecer os mecanismos de formação do 

vórtice durante o esvaziamento da panela de aço, durante a etapa de lingotamento contínuo 

pode levar ao aperfeiçoamento do sistema atual com o intuito de postergar a sua ocorrência, 

reduzindo a sobra de aço no fim do lingotamento da panela e ainda, minimizando a passagem 

de escória para o distribuidor, o que pode contribuir para a qualidade final do produto 

lingotado. 

A evolução na velocidade de processamento dos computadores permitiu recentemente o 

desenvolvimento de softwares comerciais para simulação de sistemas fluidos. O nome que se 

deu a técnica de simular processos industriais vem do inglês “Computational Fluid 

Dynamics” (Simulação Fluido Computacional) – CFD. Tendo em mãos um modelo físico é 

possível usá-lo para calibrar a simulação feita no software do mesmo modelo. Dessa forma, 

ao atingir a validação do modelo numérico, ter-se-á em mãos a possibilidade de fazer 

alterações geométricas ou de processo de uma forma ainda mais rápida e barata sem o 

malefício das variações experimentais.  
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Com o foco na redução no custo de fabricação do aço e nas emissões de CO2 o presente 

projeto tem como objetivo geral propor um modelo de sede de vazamento que reduza a 

quantidade de aço na panela no momento de formação do vórtice, aumentando assim o 

rendimento metálico nessa etapa de fabricação. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 

• Propor um modelo físico em escala que seja capaz de representar os fenômenos 

decorridos durante a drenagem da panela de aço – sistema isotérmico; 

 

• Propor um modelo físico em escala que seja capaz de representar os fenômenos 

decorridos durante a drenagem da panela de aço – sistema com perda térmica; 

 

• Simular fisicamente um caso real de drenagem de panela nos dois modelos 

construídos; 

 

• Validar o modelo numérico a partir dos resultados encontrados no modelo físico para 

um sistema isotérmico; 
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3. Revisão Bibliográfica 

 

3.1. Lingotamento Contínuo 

 

O lingotamento contínuo é a última etapa de processamento do aço dentro de uma aciaria, 

logo após as etapas de refino primário e refino secundário, que são as etapas que darão ao aço 

líquido a composição química do produto final e na temperatura desejada pra o 

processamento seguinte. É nessa etapa que ocorre a solidificação do aço para uma forma 

geométrica simples e que será posteriormente conformada mecanicamente a quente e a frio. 

Por isso, os produtos do lingotamento contínuo são chamados de semi-acabados e são 3 os 

principais: 

 

• Placas – Seção retangular de espessura 200-250mm e largura de 1000 a 2500mm; 

 

• Blocos – Seção quadrada, retangular ou circular de espessura 200-400mm e largura de 

200-500mm; 

 

• Tarugos – Seção quadrada ou circular de 120-160mm; 

 

Existem ainda outras variações menos comuns, como o formato chamado de perfil que seria 

basicamente um semi-acabado para ser conformado mecanicamente em vigas do tipo “I” ou 

“H”. Por último, e ainda mais incomum tem-se o lingotamento de tiras finas onde a espessura 

final lingotado pode chegar a 50 mm. A Figura 3-1 ilustra todos esses tipos de dimensões 

máximas. 
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Figura 3-1: Tipos de produtos semi-acabados do lingotamento contínuo. 

 

O que irá determinar qual tipo de produto semi-acabado a usina irá produzir está diretamente 

ligada ao seu produto final. Quanto mais próximo geometricamente esses dois forem, menores 

serão os custos com conformação mecânica e, geralmente, menor será o seu valor agregado. 

 

3.1.1. Distribuidor 

 

O aço vaza por um canal existente no fundo da panela dentro de um equipamento chamado 

distribuidor. Nesse canal é feito o controle de fluxo do aço a partir de um mecanismo 
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chamado válvula gaveta. Ele consiste de um sistema hidráulico ou elétrico para 

movimentação de uma placa refratária deslizante em relação à outra. Essas placas deslizantes 

possuem um furo cada. Ao coincidir esses furos, é permitida a passagem do aço e a medida 

que é feito o estrangulamento a passagem do mesmo é restringida, controlando assim a sua 

vazão final. Uma série de refratários faz parte desse sistema de vazamento, como pode ser 

visualizado na Figura 3-2. Em seguida, após passar pelo sistema de vazamento, o aço segue 

em direção ao distribuidor passando pela válvula longa. Como o próprio nome diz, válvula 

longa é um refratário que tem o formato de um tubo de grande diâmetro com uma “cabeça” na 

parte superior que serve de encaixe com a válvula inferior de panela na torre giratória da 

máquina de lingotamento contínuo. As principais funções desse refratário são: 

 

• Evitar reoxidação do aço que estaria em contato com o ar atmosférico; 

 

• Evitar pick up de nitrogênio; 

 

• Reduzir as perdas térmicas do jato de aço para a atmosfera; 

 

• Maior segurança operacional evitando respingos de aço; 

 

 

Figura 3-2: Conjunto de refratários responsáveis pelo sistema de vazamento do aço. 

 



 

Algumas usinas, que possuem panelas de média ou baixa capacidade (abaixo de 100

toneladas) e que não possuem na sua gama de produtos aços com maiores restrições de

qualidade, podem abrir mão do uso desse tipo de refratário. Nesse caso, o aço passa da panela 

para o distribuidor formando um jato aberto e sem proteção.

esquemática a visão geral do sistema panela 

 

Figura 3-3: Esquema geral do processo de lingotamento contínuo.

 

São diversas as funções do distribuidor e podem ser listadas abaixo

 

• Distribuir, da forma mais homogênea possível,

ele será solidificado; 

 

• Servir de pulmão para o processo contínuo de solidificação do aço durante a troca de 

panelas; 

 

• Homogeneizar termicamente e quimicamente o aço

Algumas usinas, que possuem panelas de média ou baixa capacidade (abaixo de 100

) e que não possuem na sua gama de produtos aços com maiores restrições de

qualidade, podem abrir mão do uso desse tipo de refratário. Nesse caso, o aço passa da panela 

para o distribuidor formando um jato aberto e sem proteção. A Figura 3-

esquemática a visão geral do sistema panela – distribuidor – molde.  

: Esquema geral do processo de lingotamento contínuo. (RIBEIRO, 2014)

São diversas as funções do distribuidor e podem ser listadas abaixo (SINGH e KORIA, 1993)

, da forma mais homogênea possível, o aço da panela para os moldes, onde 

de pulmão para o processo contínuo de solidificação do aço durante a troca de 

Homogeneizar termicamente e quimicamente o aço líquido; 
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Algumas usinas, que possuem panelas de média ou baixa capacidade (abaixo de 100 

) e que não possuem na sua gama de produtos aços com maiores restrições de 

qualidade, podem abrir mão do uso desse tipo de refratário. Nesse caso, o aço passa da panela 

-3 mostra de forma 

 

(RIBEIRO, 2014). 

(SINGH e KORIA, 1993): 

o aço da panela para os moldes, onde 

de pulmão para o processo contínuo de solidificação do aço durante a troca de 
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• Facilitar a flotação e remoção de inclusões; 

 

Para tanto uma série de recursos, em temos de montagem refratária, pode ser usada afim de se 

modificar o escoamento metálico de aço dentro do distribuidor com o intuito de otimizar as 

funções descritas acima (SILVA, 1992). Vale ressaltar que a configuração de distribuidor é 

uma solução bem específica de cada usina e que está intimamente ligado aos tipos de refino 

anteriores, tamanho das corridas (capacidade da panela de aço) e características químicas e 

mecânicas desejadas no produto final. Na Figura 3-4 pode ser observado um esquema geral 

que mostra os possíveis modificadores de fluxos que podem estar presentes em um projeto 

refratário de distribuidor. 

 

 

Figura 3-4: Visão esquemática do processo de lingotamento contínuo e modificadores de 

fluxo do distribuidor. (RIBEIRO, 2014). 

 

São vários os fenômenos que ocorrem no distribuidor, e a Figura 3-5 (HOLAPPA, 1993) 

mostra de forma esquemática alguns deles. Durante uma seqüência de lingotamento contínuo, 

um mesmo distribuidor pode receber até algumas dezenas de corridas para serem lingotadas. 
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A cada corrida lingotada, inevitavelmente, ocorre a passagem de escória da panela para o 

distribuidor devido a formação de vórtice ou de dreno, fenômenos esses que serão explicados 

com detalhe posteriormente. Quanto maior for esse volume de escória, maiores serão as 

chances de ocorrer arraste de escória do distribuidor para o molde, através do fluxo 

descendente. Se essa escória proveniente da panela de aço tiver concentrações, ainda que 

baixas, de FeO e MnO, o alumínio dissolvido no aço irá entrar em contato com essa escória e 

será oxidado, formando inclusões endógenas que se não forem flotadas para a escória irão 

para o molde e com grandes chances de virarem inclusões no produto final. E ainda, se a 

composição química dessa escória não for compatível com o revestimento refratário do 

distribuidor, ocorrerá um desgaste químico, além do desgaste físico, que será uma potencial 

fonte de inclusões exógenas caso não tenham a oportunidade de flotar e serem absorvidas pela 

escória. Esse alto desgaste refratário irá ainda limitar o número de corridas possíveis no 

distribuidor, podendo causar um afastamento prematuro de operação do mesmo ou até um 

acidente operacional, caso esse desgaste atinja camadas mais internas do revestimento até 

chegar a carcaça metálica. Portanto, é de extrema importância evitar a passagem excessiva de 

escória da panela para o distribuidor, durante a etapa de esvaziamento. 

 

 

Figura 3-5: Descrição dos fenômenos ocorridos no distribuidor (HOLAPPA, 1993). 
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3.1.2. Molde 

 

A última etapa do lingotamento contínuo que será tratado nesse texto é o resfriamento do aço 

e sua conseqüente solidificação no molde. O molde possui o formato geométrico bastante 

semelhante ao produto semi-acabado. Ele é geralmente feito de cobre e é resfriado com um 

grande volume de água, tudo isso para maximizar a extração de calor entre o aço líquido e o 

mesmo. É essa extração que irá permitir a solidificação do aço nas proximidades das paredes 

no molde, formando uma “pele” que tem resistência mecânica suficiente para conter a porção 

líquida no interior e ainda resistir ao esforço de extração do veio e de oscilação do mesmo. 

Essa oscilação também tem a função de evitar o agarramento do aço nas paredes. Outro 

agente importante que tem a mesma função é o pó fluxante. Adicionado na superfície líquida 

do molde, o pó fluxante tem a função de proteger a superfície do aço contra a oxidação, captar 

inclusões que tiveram a oportunidade de flotar e lubrificação do molde. A Figura 3-6 mostra 

com detalhes os principais fenômenos que ocorrem no molde. 

 

 

Figura 3-6: Esquema dos fenômenos dentro de um molde de lingotamento contínuo de placas 

- catálogo interno da RHIMagnesita. 
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3.2. Deflexão da Superfície 

 

A deflexão da superfície ou da interface líquido principal - sobrenadante com conseqüente 

formação de uma estrutura tipo funil ocorre necessariamente devido a dois fenômenos 

visualmente parecidos, mas fisicamente bem distintos: vórtice e dreno. A seguir são 

detalhados como cada um ocorre. 

 

3.2.1. Formação do vórtice 

 

A formação do vórtice depende necessariamente da existência de um campo rotacional no 

fluido nos estágios finais do dreno. Por sua vez, esse campo rotacional é influenciado pelos 

campos de velocidade presentes, sejam causados pelo tipo de enchimento da panela (vertical 

ou tangencial) seja por alguma movimentação causada por injeção de gases, agitação 

mecânica ou eletromagnética ou devido a gradiente térmico no fluido. O fator tempo também 

é muito importante, pois caso o tempo de esvaziamento da panela seja demasiado longo, esses 

campos iniciais presentes no começo do dreno da panela podem não existir mais ou não serem 

importantes o suficiente para gerar um campo rotacional no final do dreno. A Figura 3-7 

mostra no estudo de (SANKARANARAYANAN, 2002) que a velocidade inicial tangencial 

diminui com o tempo de espera antes da abertura da panela. 

 

 

Figura 3-7: Medição do decaimento da velocidade tangencial com o tempo de espera antes 

da abertura para dois diâmetros da panela: 1160mm e 995mm. (SANKARANARAYANAN, 

2002). 
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O autor (SANKARANARAYANAN, 1994) dividiu a formação do vórtice em 4 etapas, que 

podem ser visualizadas na Figura 3-8 e que serão detalhadas abaixo: 

 

a) Apesar do nível de líquido relativamente alto pode ocorrer a formação de um 

redemoinho ou uma pequena deflexão da superfície causada provavelmente devido a 

presença de um importante campo rotacional. 

 

b) Com o decréscimo do nível do fluido e o aumento da velocidade tangencial ocorre a 

formação de um pequeno vórtice na superfície cuja cauda aponta para o centro do furo 

de vazamento. 

 

c) O pequeno vórtice tende a crescer com o aumento do campo rotacional próximo ao 

canal de vazamento. 

 

d) Vórtice 100% desenvolvido. Nesse momento ocorre o arraste do fluido sobrenadante 

em conjunto com o fluido principal. 

 

e) No caso de um bombeamento, onde os 3 primeiros estágios são os mesmos. 
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Figura 3-8: Etapas do escoamento tipo vórtice (SANKARANARAYANAN, 1994). 

 

Abordando o efeito da velocidade tangencial inicial, (SANKARANARAYANAN, 2002) 

propôs a utilização de um número adimensional chamado de número de vórtice VN, que é a 

razão entre a velocidade tangencial inicial (Vϴ,i)  e a velocidade de saída da água (VOUT, i). O 

autor realizou uma série de experimentos variando o valor de VN, incluindo a variação do 

diâmetro da panela (495mm e 1160mm). Para aferir os resultados foi escolhido o parâmetro 

adimensional, a razão Hcr,vf / Hi ou seja, razão entre a altura crítica de formação do vórtice e a 

altura inicial do líquido. A Figura 3-9 exibe os resultados. 
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Figura 3-9: Fator adimensional de altura crítica em função do número adimensional VN, 

para D=495mm e 1160mm. (SANKARANARAYANAN, 2002). 

 

Pode-se observar que um pequeno aumento no valor de VN provoca um grande aumento na 

altura crítica de formação do vórtice, mostrando que a velocidade angular do fluido no 

momento do escoamento do mesmo até os instantes finais do dreno influencia diretamente  

esse fenômeno. (MAZZAFERRO, PIVA, et al., 2004) utilizaram um modelo de água para 

estudar o vazamento de uma panela em acrílico com diâmetro D=20cm, diâmetro da válvula 

de vazamento d=0,5cm situada em diferentes posições em relação ao centro (ɛ=2r/D). Um 

campo inicial rotacional de velocidades era obtido através do enchimento tangencial da panela 

de aço e pela aplicação de diferentes tempos de espera foram obtidos diferentes campos 

iniciais tangenciais V0. Uma balança foi empregada para determinar a vazão de água Q 

(cm3/s) em função do tempo. 

 

A Figura 3-10 ilustra o comportamento do vórtice em 3 situações: 

 

a) Para uma alta velocidade tangencial inicial e com a válvula de vazamento localizada 

no centro da panela, a formação do vórtice se deu nos estágios iniciais do vazamento 

(t=28s), o que pode ser percebido pela queda repentina da vazão, que segue em valores 

mais baixos e oscilantes devido a passagem de ar pelo orifício de saída. No final do 
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vazamento, a rotação residual não foi suficiente para sustentar o vórtice e então a 

superfície do fluido se tornou plana. Esse fenômeno ocorreu para uma altura crítica 

Hc≅ d. Com o final do vórtice o orifício da válvula encheu-se de água novamente e a 

vazão aumentou drasticamente por alguns segundos até a formação do dreno. 

 

b) Neste caso foi considerado as mesmas condições anteriores, porém, com uma 

velocidade tangencial inicial V0 bem menor (um tempo de espera muito maior). Nesse 

caso pode-se observar que não houve formação de vórtice e  portanto os valores de 

vazão seguem altos até a formação do dreno. 

 

c) Para avaliar a influência da excentricidade da válvula, esse experimento foi realizado 

sob as mesmas condições de “a”, porém com a válvula de vazamento situada na 

metade do raio da panela (ɛ=0,5). Pode-se observar que sob essas condições a 

formação do vórtice é mais tardia (t=96s) e a formação do dreno se deu no fim do 

vazamento e novamente com Hc≅ d. 
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Figura 3-10: Vazão de água em função do tempo para três condições: a) ɛ=0 e V0 alto b) ɛ 

=0 e V0 baixo c) ɛ =0,5 e V0 alto (MAZZAFERRO, PIVA, et al., 2004). 

 

Um resumo dos experimentos pode ser visualizado na Figura 3-11. Nela as alturas críticas HC 

são plotadas em função de V0 e excentricidade (ɛ) da válvula de vazamento. Pode-se observar 

que à medida que se aproxima a válvula da parede da panela (valores de ɛ próximos de 1) o 

valor de HC tende a reduzir drasticamente e o mesmo não sofre nenhum efeito de V0. Para 

ɛ=0,9, o valor de HC se mantém sempre próximo ao valor do diâmetro da válvula. Portanto, se 

for considerada uma panela com 200cm de diâmetro, 300cm de altura e um diâmetro de 



 

vazamento = 10cm seria necessário uma velocidade tangencial inicial maior do que 60cm/s 

para que o vórtice aparecesse. 

nas siderúrgicas, possui o sistema de vaza

e considerando-se ainda que o vazamento de aço vindo do convertedor ou do forno elétrico é 

sempre vertical e que sempre há um tempo de espera entre final de tratamento e inicio de 

lingotamento, (MAZZAFERRO, PIVA, 

formação de vórtice em panelas industriais durante o vazamento de aço líquido.

na Figura 3-11 a condição de não formação de vórtice para excentricidade de furo de 

vazamento = 0,9. 

 

Figura 3-11: Altura crítica Hc em função da velocidade inicial tangencial V

excentricidade de válvula de vazamento: círculo 

ɛ=0,9

 

3.2.2. Formação do dreno

 

Com o nível de líquido já próximo do fundo do 

estrutura tipo funil devido ao colapso da superfície

vazamento = 10cm seria necessário uma velocidade tangencial inicial maior do que 60cm/s 

para que o vórtice aparecesse. Como a grande maioria das panelas de aço líquido, empregadas 

sistema de vazamento localizado mais próximo a parede da panela, 

que o vazamento de aço vindo do convertedor ou do forno elétrico é 

sempre há um tempo de espera entre final de tratamento e inicio de 

(MAZZAFERRO, PIVA, et al., 2004) concluem que não deve ser esperado a 

formação de vórtice em panelas industriais durante o vazamento de aço líquido.

a condição de não formação de vórtice para excentricidade de furo de 

: Altura crítica Hc em função da velocidade inicial tangencial V

de vazamento: círculo ɛ=0, triângulo invertido ɛ=0,5, 

ɛ=0,9 (MAZZAFERRO, PIVA, et al., 2004). 

Formação do dreno 

de líquido já próximo do fundo do recipiente, ocorrerá 

devido ao colapso da superfície. Esse fenômeno ocorre
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vazamento = 10cm seria necessário uma velocidade tangencial inicial maior do que 60cm/s 

líquido, empregadas 

mento localizado mais próximo a parede da panela, 

que o vazamento de aço vindo do convertedor ou do forno elétrico é 

sempre há um tempo de espera entre final de tratamento e inicio de 

que não deve ser esperado a 

formação de vórtice em panelas industriais durante o vazamento de aço líquido. Em destaque 

a condição de não formação de vórtice para excentricidade de furo de 

 

: Altura crítica Hc em função da velocidade inicial tangencial V0 para uma dada 

ɛ=0, triângulo invertido ɛ=0,5, quadrado 

 formação de uma 

fenômeno ocorre porque o fluxo de 
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massa em direção ao canal de vazamento é menor do que o fluxo de massa no do canal de 

vazamento. A Equação 1, uma simplificação da equação de Bernoulli, permite inferir o nível 

de líquido a partir do qual o fluxo de massa em direção ao canal de vazamento estaria 

comprometido. 

 

� =  
�����  =>   � =  ��

���
����       1 

 

Onde Q representa a vazão de saída (m3/s), R o raio do furo de vazamento (m), h o nível do 

líquido (m) e g a constante gravitacional (m/s2). Entretanto esse é um modelo bem 

simplificado que considera somente a pressão hidrostática e a posição vertical. Se for levada 

em consideração a tensão superficial, irá ocorrer uma queda de pressão na superfície do 

líquido logo acima do orifício de saída se a superfície se deformar. Se isso for considerado, as 

velocidades em direção ao furo de saída podem aumentar. Na Figura 3-12 (KOJOLA N, 

2009) mostra a geometria utilizada pelo autor para criar um modelo analítico de previsão da 

altura crítica de formação do dreno. Nessa figura, R é o raio do orifício de saída, H a altura da 

superfície do líquido e h a altura vertical (ambas medidas a partir do fundo da panela). No 

momento 1 tem-se o esvaziamento normal do recipiente. Em 2, inicia-se o colapso da 

superfície e em 3, tem-se o dreno totalmente desenvolvido. A imagem 4 mostra a 

representação esquemática do modelo analítico que o autor usou para descrever o fenômeno. 

 

 

Figura 3-12: Croqui esquemático da formação da estrutura do dreno. 
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3.3. Fatores que alteram a formação do dreno 

 

Serão apresentados a seguir os fatores que alteram, ou não, a altura crítica de formação do 

dreno. 

 

3.3.1. Fatores geométricos 

 

Estudos mostram (SANKARANARAYANAN, 2002), (KOJOLA, 2009) que a altura de 

formação do dreno é aproximadamente igual ao diâmetro da válvula de saída, e que não existe 

correlação direta entre o HC e o diâmetro da panela ou o formato do fundo da mesma (plano, 

inclinado ou com degraus). Entretanto, alguns autores mostram também que uma sola 

modificada pode reduzir a quantidade de aço retido na panela após a formação do dreno. Pode 

ser citado o exemplo de (SANTOS, 2006) que em seus experimentos implantou um rebaixo 

na região do furo de vazamento, como pode ser visto na Figura 3-13. Com esse artifício o 

autor foi capaz de reduzir o volume residual de líquido, após formação do dreno, para quase 

todas as vazões testadas (Figura 3-14). Isso se deve ao fato de que, para uma mesma altura 

crítica tem-se menos volume de água na panela. 

 

 

Figura 3-13: Rebaixo ao redor do furo de vazamento pra aumento do rendimento metálico 

(SANTOS, 2006). 

 

O mesmo já foi estudado por outros autores, como por exemplo (HEASLIP L, 2006). Neste 

estudo propõe-se uma solução pré-moldada de fundo de panela com rebaixo na região do furo 
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de vazamento. Esse tipo de artifício é comumente utilizado nos dias de hoje nas siderurgias e 

se prova efetivo no aumento do rendimento metálico na drenagem de panelas como mostrado 

por (LARES C, 2016).  

 

 

Figura 3-14: Volume retido após formação do dreno, para 3 vazões distintas, comparando 

fundo normal e fundo falso (rebaixo na região do furo de vazamento) (SANTOS, 2006). 

 

3.3.2. Vazão de saída 

 

A relação entre Hc e a vazão de saída durante o vazamento de um modelo de panela de aço foi 

amplamente estudada na literatura e a maioria dos autores concorda que um aumento da vazão 

de saída resulta em um aumento de HC, culminando assim num maior volume de líquido 

retido após formação do vórtice (SANTOS, 2006), (SANKARANARAYANAN, 2002), 

(HEASLIP L, 2006), (KOJOLA, 2009). 

 

3.3.3. Tipo de enchimento 

 

A forma de enchimento da panela irá influenciar a formação do dreno e consequentemente, o 

valor de HC somente se nos momentos finais do vazamento ainda existirem fluxos residuais 
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resultantes da etapa de enchimento. Esses fluxos sempre irão atuar no sentido de aumentar o 

valor de HC segundo (SANKARANARAYANAN, 2002). 

 

3.3.4. Fase sobrenadante 

 

O autor (KOJOLA, 2009) propôs em seus estudos dois modelos analíticos, baseados na 

equação de Bernoulli, para determinar a influência da presença de uma segunda fase 

sobrenadante e a espessura da mesma. O primeiro deles considera um volume de controle 

esférico e o segundo um volume de controle cilíndrico, que o autor denomina NMs e NMc 

respectivamente. A Figura 3-15 mostra de forma esquemática como esses modelos analíticos 

foram idealizados. Os resultados foram comparados com aqueles obtidos via simulação física 

em uma panela de acrílico com água sendo o fluido primário e diferentes tipos de óleo de 

silicone como fluido secundário. A relação viscosidade escória/aço varia entre 50-1500 

enquanto a relação de densidades varia em torno de 0,35 (SANKARANARAYANAN, 2002). 

Entretanto, fluidos que atingem a relação de viscosidade excedem a relação de densidade. 

Portanto, o autor ressalta que a intenção desse estudo não é representar um modelo perfeito de 

escória e aço nas condições industriais, mas sim fazer uma análise qualitativa. 

 

 

Figura 3-15: Modelo de controle de volume esférico e cilíndrico proposto por (KOJOLA, 

2009) 

 

Os resultados experimentais mostraram que um aumento da espessura e da densidade da fase 

sobrenadante aumenta o valor da altura de formação do dreno, ou HC. 
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Em outro estudo, também do mesmo autor (KOJOLA N, 2009), é desenvolvido um modelo 

analítico e numérico para avaliação da influência da energia interfacial entre as fases líquido 

principal e sobrenadante, sobre HC. Os resultados foram conflitados com o obtido a partir de 

simulação física tendo a água com fluido principal e o ar como fluido sobrenadante, com 

energia interfacial de 0,072N/m a 25°C (Figura 3-16). Como os resultados dos modelos se 

ajustaram bem com o resultado do modelo físico, os valores de energia interfacial foram 

extrapolados para até 2,5N/m, que é justamente o valor obtido experimentalmente entre um 

sistema aço líquido e alumina (MUKAI K, 2006). 

 

 

Figura 3-16: Efeito da energia interfacial na altura de formação do dreno (KOJOLA N, 

2009). 

 

A altura de formação do dreno decai exponencialmente com o aumento da energia interfacial. 

Segundo o autor, esse comportamento se deve ao fato de a energia interfacial reduzir a 

diferença de pressão existente entre a interface líquido/sobrenadante e a superfície logo acima 

do furo de vazamento da panela, retardando a formação do dreno. Ainda cita que para 

condições industriais, o efeito da energia interfacial pode reduzir HC em até 10%. 
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3.3.5. Gradiente térmico 

 

Em condições industriais, ocorrerá a formação de gradiente térmico no metal líquido, na  

panela, devido às perdas térmicas através do refratário e da carcaça metálica para o ambiente. 

Essa estratificação será maior quanto maior for o tempo de espera da panela antes de iniciar o 

lingotamento, como pode ser observado na simulação numérica realizada por (DAVILA, 

2006) na Figura 3-17. Pode-se observar que o gradiente térmico passa de 10K para 34K 

quando o tempo de espera até o lingotamento aumenta de 15 para 60min. A maior perda 

térmica está concentrada nas paredes da panela, mesmo local onde o gradiente térmico é 

maior. Esse gradiente térmico é suficiente para prover forças de empuxo no fluido e, portanto, 

provocar a movimentação do mesmo. No início do lingotamento, com nível elevado de aço 

líquido na panela, são observados longos fluxos de recirculação verticais. Entretanto, quando 

o nível de aço líquido começa a se tornar baixo, esses fluxos se tornam horizontal/circular 

originando sementes por onde nos últimos estágios do lingotamento irão formar vórtices. Esse 

empuxo é o suficiente para provocar o aumento da altura crítica para formação do dreno 

segundo (MORALES R D, 2013). 

  



 

Figura 3-17: Estratificação térmica do aço dentro de uma panela de aço para 4 diferentes 

tempos de espera: a) 15min, b) 30min, c) 45min e d) 60min 

 

 

3.3.6. Modificadores de fluxo

 

Dispositivos anti-vórtice foram experimentados por 

experimental que simula a condição industrial de uma usina siderúrgica

presença de campos rotacionais forçados devido a forma de

de espera até o lingotamento. Foram testados 2 disposições diferentes para os anteparos "anti

vórtice" como mostrado na Figura

 

: Estratificação térmica do aço dentro de uma panela de aço para 4 diferentes 

tempos de espera: a) 15min, b) 30min, c) 45min e d) 60min (DAVILA, 2006)

Modificadores de fluxo 

vórtice foram experimentados por (SANTOS, 2006), 

experimental que simula a condição industrial de uma usina siderúrgica

presença de campos rotacionais forçados devido a forma de enchimento da panela e o tempo 

de espera até o lingotamento. Foram testados 2 disposições diferentes para os anteparos "anti

Figura 3-18. 
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: Estratificação térmica do aço dentro de uma panela de aço para 4 diferentes 

(DAVILA, 2006). 

, em uma condição 

experimental que simula a condição industrial de uma usina siderúrgica, ou seja, sem a 

enchimento da panela e o tempo 

de espera até o lingotamento. Foram testados 2 disposições diferentes para os anteparos "anti-
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Figura 3-18: Anteparo Anti-Vórtice disposição A (esquerda) e B (direita) (SANTOS, 2006). 

 

Como pode ser observado no gráfico da Figura 3-19 os anteparos "anti-vórtices" não foram 

capazes de reduzir a altura de formação do dreno, pelo contrário, houve um aumento desse 

valor, culminando num aumento do volume retido dentro da panela após formação do dreno. 

 

 

Figura 3-19: Resultados de volume de água retido após formação do dreno para diferentes 

vazões em 3 condições: Sem anteparo, com anteparo A e com anteparo B (SANTOS, 2006). 
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Por sua vez (SATO, 2007) simulou em um modelo de escala 1:3 e na presença de óleo de 

silicone como camada sobrenadante e conseguiu reduzir a quantidade de líquido primário 

retido após a formação do dreno. A técnica empregada foi de utilizar um disco sobrenadante 

logo acima do canal de vazamento, como mostrado na Figura 3-20. Seu design foi inspirado 

no trabalho de (STEFFEN R, 1987) que estudou a influência da passagem de escória com 

modelos físicos de panelas com tampões e gavetas. 

 

 

 

Figura 3-20: Dispositivo anti-vórtice testado por (SATO, 2007). 

 

3.3.7. Injeção de ar 

 

A injeção de ar foi o artifício estudado por (LANGE M, 2003) com o intuito de redução da 

altura de formação do dreno. Para tanto, 4 pontos de injeção foram estabelecidos nas 4 

extremidades da sede de vazamento em um modelo de água. As dimensões do modelo não 
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foram especificadas no seu estudo, mas um gráfico comparativo entre a situação com injeção 

de ar e sem injeção de ar pode ser observado na Figura 3-21.  

 

 

Figura 3-21: Altura de inicio de formação do dreno num modelo em água para sede de 

vazamento com e sem injeção de ar (LANGE M, 2003). 

 

Foi possível obter uma redução da altura de formação do dreno de 160mm para 60mm. 

Também foi realizado um teste em escala industrial onde o autor compara 3 campanhas de 

panela com a sede de vazamento normal com uma campanha de panela com a sede 

denominada CSB (Clean Steel Block) ou sede de vazamento para aços limpos. Nesse teste 

industrial foi possível uma redução da perda metálica de valores em torno de 16kg/t de aço 

bruto para em torno de 3,9kg/t aço bruto (Figura 3-22). Na Figura 3-23 é possível ver uma 

foto do CSB. 

  



 

Figura 3-22: Resultados do teste industrial com o CSB 

 

Figura 3-23: Foto do CSB utilizado no 

  

: Resultados do teste industrial com o CSB (LANGE M, 2003)

 

: Foto do CSB utilizado no teste industrial (LANGE M, 2003)
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(LANGE M, 2003). 

 

(LANGE M, 2003). 
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3.4. Modelagem Física do Processo Industrial 

 

Dentro da metodologia de modelagem física de processos industriais, é necessário obedecer 

critérios de similaridade, com o intuito de obter um modelo físico final o mais fiel possível do 

modelo industrial dentro das leis que governam os fenômenos que serão estudados. São 

seguintes os critérios de similaridade: 

 

• Similaridade geométrica: modelo físico e industrial devem ter, em todas as suas 

dimensões, uma mesma razão, denominada fator de escala; 

 

• Similaridade Dinâmica: representa a similaridade de forças (de inércia, pressão, 

viscosas, gravitacionais, tensão superficial, elásticas e eletromagnéticas) entre o 

modelo físico e o industrial. A similaridade das forças são determinadas a partir da 

igualdade de números adimensionais como o número de Froude (Fr), o número de 

Reynolds (Re) e o número de Weber (We); 

 

• Similaridade Química: estabelece as condições necessárias para que a taxa das reações 

químicas em qualquer parte do modelo seja proporcional à taxa da mesma reação, no 

mesmo tempo e no mesmo local do protótipo. Não será o caso nesse estudo. 

 
• Similaridade Térmica: é a similaridade entre a taxa de transferência de calor entre o 

modelo físico e o industrial. 
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3.5. Modelagem Numérica do Processo Industrial 

 

Como já descrito anteriormente, é cada vez mais comum, devido a sua versatilidade, agilidade 

e baixo custo, simular numericamente o comportamento de fluidos em reatores industriais. 

Assim como o modelamento físico, existem uma série de prerrogativas que devem ser 

seguidas afim de se obter ao final um modelo numérico o mais próximo possível do objeto de 

estudo. Para isso, alguns passos são seguidos: 

 

• Construção da geometria a ser analisada, ou seja, o desenho em 3D do objeto de 

estudo; 

 

• Dividir o seu domínio computacional em pequenos volumes ou elementos criando 

assim uma estrutura que e denominada Malha Computacional. Como não é possível 

aplicar as equações de escoamento de maneira contínua em toda geometria, a malha é 

quem determinará onde os pontos onde a solução da equação deve ser encontrada. Ela 

deverá ser mais refinada em regiões do reator onde o escoamento for mais complexo; 

 

• As condições de contorno devem ser determinadas, ou seja, fluxo de massa, fluxo de 

calor, condições iniciais de movimento, planos de simetria (que reduzem bastante o 

tempo de processamento), entre outros. 

 

A Figura 3-24 mostra o exemplo de uma malha computacional e um exemplo de resultado de 

linhas de fluxo em uma panela de aço (RIBEIRO, 2014). 
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Figura 3-24: Exemplo de malha computacional (esq.) e linhas de fluxo em uma panela de 

aço, obtidas com o software CFX (dir.) (RIBEIRO, 2014). 
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4. Metodologia 

 

4.1. Modelo Físico 

 

Para a reprodução do processo industrial, um modelo em acrílico de uma panela de aço em 

escala de 1: 6,5 foi utilizado. Na Figura 4-1 é possível verificar as dimensões do modelo. Na 

Figura 4-2 está representado o modelo elaborado chapa galvanizada. Este foi utilizado para 

os testes com água aquecida e para o caso não isotérmico, onde se considera extração de calor 

através de uma serpentina de cobre que percorre toda a sua altura. 

 

 
Figura 4-1: Dimensões do modelo físico em acrílico - isotérmico. Medidas em mm. 
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Figura 4-2: Dimensões do modelo físico chapa galvanizada - com perdas térmicas. Medidas 

em mm. 

 

Foram posicionados 5 termopares para aquisição dos dados de temperatura ao longo do 

experimento, de acordo com a Figura 4-3. As posições dos termopares estão ilustradas na 

figuras com a letra P e um número sequencial. O termopar P0 está localizado no centro da 

panela, encostado no fundo. Os termopares P2 e P3 estão localizados também no centro 

porém a uma altura de 5 e 10cm. O termopar P1 está localizado no canto inferior da panela. 

Os termopares P4 e P5 estão respectivamente localizados na entrada e na saída da água de 

refrigeração. Ao mesmo tempo a vazão de água pela serpentina de água é monitorada por 

meio de um medidor de vazão mássica Fisher-Rosemount, o que permite estimar as perdas 

térmicas através das paredes da panela. 

 
Figura 4-3: Esquema de posicionamento dos termopares no modelo não isotérmico. 
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Uma placa de aquisição de dados é responsável por monitorar as temperaturas de cada 

termopar a um dado intervalo de tempo. Os termopares 4 e 5 são os responsáveis pela 

medição da temperatura da água de entrada e de saída respectivamente. Um medidor de vazão 

foi colocado logo após o termopar, para quantificar a passagem de água de resfriamento por 

unidade de tempo. Um sensor fotoelétrico foi montado dentro da sede de vazamento tanto 

para o modelo isotérmico quanto para o não isotérmico. No lado oposto, existe um feixe de 

luz que, durante os testes, atravessa o fluxo de água. No momento de formação do dreno, há a 

passagem de ar e, portanto, ocorre uma pequena variação na leitura do sensor fotoelétrico, que 

está ligado a uma placa de aquisição de dados e a um computador. A Figura 4-4 mostra um 

exemplo de leitura dos dados mostrando o momento da formação do vórtice. 

 

Figura 4-4: Exemplo de curva com a leitura dos dados do sensor fotoelétrico, indicando o 

início de formação do vórtice. 

 

O objetivo desse trabalho é o de propor um modelo de sede de vazamento que reduza a sobra 

de aço no final da drenagem da panela, logo no início da formação do vórtice, momento esse 

que começa a passagem de escória da panela de aço para o distribuidor. A Figura 4-5 mostra 

os desenhos das 2 sedes de vazamento que foram utilizadas nos experimentos, sendo a da 

direita uma réplica do original, usada no processo industrial e a da esquerda o modelo 

proposto, que inclui a possibilidade de injeção de gás inerte.  
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Figura 4-5: Desenhos das sedes de vazamento original (acima esquerda) e modelo proposto 

(acima direita). Abaixo a respectiva vista de topo. Medidas em mm. 

 

Pode-se ver na foto mostrada na Figura 4-6 a sede de vazamento – modelo proposto e o 

inserto poroso adaptado para injeção de ar e as tubulações de entrada. 
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Figura 4-6: Foto da sede de vazamento - modelo proposto, mostrando inserto poroso para 

injeção de ar (esquerda) e as tubulações de entrada de ar (direita). 

 

Critérios de similaridade 

De forma a simular as condições propostas na matriz de experimentos proposta na Tabela 4-2 

o modelo em acrílico do caso isotérmico e o modelo em chapa galvanizada para o caso não 

isotérmico foram operados de acordo com o critério de similaridade de Froude, que segundo 

(SZEKELY Y, 1971) é representado pela Tabela 4-1 abaixo: 

 

Tabela 4-1: Critério de similaridade de Froude : relação entre valores da variável no modelo 

e na indústria. 

Comprimento Área Volume Velocidade Vazão Tempo 

� �� �� ��,� ��,� ���,� 
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Tabela 4-2: Matriz de Experimentos 

Parâmetros Modelo Físico– Isotérmico 
Modelo Físico - Não 

Isotérmico 

Sede de Vazamento Padrão Modificado Padrão 

Enchimento 
Tangencial 

Vertical 

Tangencial 

Vertical 
Vertical 

Altura (cm) 10 e 20 10 e 20 10 

Tempo de Espera (min) 10 e 20 10 e 20 10 

Vazão de água (l/min) 5, 7, 8 5, 7, 9 8 

Injeção de ar (l/min) 0 0, 2, 5 Não 

Temperatura da água Ambiente Ambiente 50°C 

Vazão água resfriamento 

(l/min) 
- - 0 e 3,1 

 

O experimento consiste no enchimento com água do modelo na altura desejada. Com o intuito 

de se obter a maior reprodutibilidade possível, um dispositivo foi usado para fixar a tubulação 

de água responsável pelo enchimento de forma que ele sempre fosse feito da mesma maneira, 

tanto tangencialmente quando verticalmente. A mesma vazão de enchimento foi utilizada em 

ambos os casos. Finalizado o enchimento tem-se o tempo de espera. Ao fim, inicia-se o 

vazamento da água através da sede de vazamento fazendo a abertura, parcial ou total, da 

válvula controladora de vazão que se encontra montada logo abaixo do sensor fotoelétrico. 

Em tempo real é traçado um gráfico de tensão (V) versus tempo (s), como mostrado na 

Figura 4-4. No momento da formação do dreno, o arraste de ar é detectado  pelo sensor 

fotoelétrico e, então, a válvula controladora de vazão é fechada completamente. A água 

residual presente no experimento após fechamento da válvula controladora de vazão é então 

recolhida em um recipiente e pesada. A Figura 4-7 mostra uma visão esquemática desse 

momento. Recolhe-se todo o liquido contido no aparato, panela, sede de válvula e tubulação 



 

até o registro (Figura 4-7). Deste subtrai

justamente o volume de água entre o topo da sede de vazamento e a v

Esta diferença corresponde ao líquido presente na panela no instante de formação do dreno, de 

modo que, considerando conhecido o 

(mm). 

Figura 4-7: Visão esquemática do momento da formação do 

 

Figura 4-8: Visão esquemátic

 

Cada experimento foi realizado 10 vezes, sendo que o maior e o menor valor encontrado de 

HC foram descartados. 

. Deste subtrai-se o volume de água retido no sistema, que é 

justamente o volume de água entre o topo da sede de vazamento e a válvula (

Esta diferença corresponde ao líquido presente na panela no instante de formação do dreno, de 

conhecido o diâmetro da panela (380mm), obtém

: Visão esquemática do momento da formação do dreno

 

: Visão esquemática da água retida no sistema.

Cada experimento foi realizado 10 vezes, sendo que o maior e o menor valor encontrado de 
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o volume de água retido no sistema, que é 

álvula (Figura 4-8). 

Esta diferença corresponde ao líquido presente na panela no instante de formação do dreno, de 

obtém-se a altura HC 

 
dreno. 

sistema. 

Cada experimento foi realizado 10 vezes, sendo que o maior e o menor valor encontrado de 
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Injeção de ar 

Também com o objetivo de se verificar a possibilidade de reduzir o valor de HC, os testes de 

vazamento foram simulados com injeção de ar através de um inserto refratário poroso por 

onde ar foi injetado (Figura 4-6). Conforme já mostrado na Tabela 4-2 os testes foram feitos 

com vazões de injeção de ar de 0, 2 e 5 L/min. O ar era injetado logo antes do início do 

experimento, ou seja da abertura da válvula controladora de vazão, e cessado após o fim do 

mesmo. 

 

4.2. Modelo Numérico 

 

Os modelos numéricos forma construídos utilizando o software ANSYS CFX. De modo geral, 

as equações seguintes precisam ser resolvidas (DUARTE I D, 2015): 

Equação da continuidade (2), considerando que o fenômeno de convecção natural não se pode 

desprezar, e que a densidade do aço varia de um ponto a outro, de acordo com a temperatura e 

o tempo: 

 

��
�� + �. �� = �          2 

 

Equação de conservação de quantidade de movimento (3), que diz respeito à soma das forças 

que atuam sobre um elemento de fluido para a sua aceleração. 

 

�(��!)
�� + �(��!�#)

�$#
= �

�$#
%(&' + &�) (��!

�$#
+ ��#

�$!
)* − �,

�$!
+ ��     3 

 

Equação da energia (4): 
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�(��)
�� + �(���#)

�$#
= �

�$#
%( -

./
+ &�

0�
) ��

�$#
*        4 

 

Onde: ρ=densidade, t=tempo, u=velocidade média, x=coordenada em uma determinada 

direção, h=energia interna, P=pressão, g=aceleração da gravidade, k=energia cinética de 

turbulência,  ε=taxa de dissipação de energia cinética de turbulência , Cp=calor específico, μl e 

μt =respectivamente, viscosidade laminar viscosidade turbulenta, i e j=índices cartesianos 

 

Viscosidade turbulenta (5): 

 

&� = .&� -�
1            5 

 

O modelo de turbulência considera as equações diferenciais seguintes: 

 

• Equação para energia cinética de turbulência (6): 

 

�(�-)
�� + �(��#-)

�$#
= �

�$#
(&�

0-
�-
�$#

) + &� (��!
�$#

+ ��#
�$!

) ��!
�$#

− �1     6 

 

• Equação da taxa de dissipação de energia cinética de turbulência (7): 

 

�(�1)
�� + �(��#1)

�$#
= �

�$#
(&�

01
�1
�$#

) + .2&�
1
- (��!

�$#
+ ��#

�$!
) ��!

�$#
− .�� 1�

-     7 

 

Onde: σ� =número de Prandtl para energia cinética de turbulência, σ3 =número de Prandtl 

para a taxa de dissipação da energia de turbulência. 
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As constantes envolvidas no modelo de turbulência 4 − 5 podem ser designadas com os 

valores: 67 = 0.09, 6: = 1.44, 6� = 1.92, �> = 1.0 ?�@ = 1.3. 

A Tabela 4-3 mostra as propriedades e condições de contorno utilizadas para se construir o 

modelo numérico. 

 

Tabela 4-3: Propriedades e condições de contorno consideradas no modelo numérico. 

Propriedades Água Ar 

Densidade [kg/m3] 997 1.185 

Viscosidade Dinâmica 
[Pa.s] 

8.89 x 10�B 1.831 x 10-5 

Energia Interfacial 
Água/Ar (N/m) 

0,07 

Vazão de saída da água 8L/min 

Malha Prismática na parede e tetraédrica no interior 

Altura inicial 10cm 

 

As premissas consideradas no modelo numérico são: 

• Fluido estagnado no estágio inicial do experimento (antes do inicio da drenagem da 

panela; 

• Pressão atmosférica na superfície; 

• Sem perdas térmicas; 

• Velocidade constante na saída; 

• Simetria de 1/2 panela. 
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5. Resultados 
 
 

A seguir serão discutidos os resultados dos modelos físicos e numéricos. 

 

5.1. Modelo Físico - Caso Isotérmico 

 

Primeiramente serão apresentados os resultados do modelo físico sem troca de calor, ou seja, 

considerando temperatura constante durante todo o experimento. 

 

5.1.1. Relação de Hc em função do tempo de espera após enchimento 

 

A relação entre a altura crítica HC, a vazão de água, o tempo de espera depois do enchimento 

e a forma de enchimento foram investigados. Primeiramente foi estudado a influência do 

tempo de espera no valor de HC. A Figura 5-1 o gráfico de HC em função da vazão para dois 

tipos de tempo de espera - sede atual e enchimento vertical. Considerando a hipótese H0 como 

sendo a diferença entre as médias das duas populações = 0 e a hipótese H1 como sendo essa 

diferença diferente de zero, podemos aceitar H0 com 95% de confiança visto que o valor de P 

para o teste de hipótese foi de 0,96. 
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Figura 5-1: Gráfico de HC em função da vazão para dois tipos de tempo de espera - sede 

atual e enchimento vertical. 

 

Esses resultados mostram que, para o tipo de enchimento vertical e para o tempo total do 

teste, em torno de 90s, não existem movimentos residuais o suficiente para provocar fluxos 

rotacionais no fim do vazamento e antecipar a formação da passagem de ar através de um 

vórtice. Como não foi observada diferença entre os dois tempos de espera, todos os testes 

seguintes foram realizados com o tempo de espera de 10min. 

 

5.1.2. Relação de HC em função da altura de enchimento 

 

Em seguida foi investigada a altura de enchimento inicial (Hi) do modelo. Foram escolhidas 2 

alturas, 10cm e 20cm, para o mesmo tempo de espera de 10min. A hipótese H0 é a mesma do 

item 5.1.1 ou seja a diferença entre as médias das duas populações igual a 0.  Assim como o 

obtido acima, o valor de P = 0,88 confirmando a hipótese H0 de médias iguais com 95% de 

confiança. O gráfico pode ser observado na Figura 5-2.  
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Figura 5-2: Valor de Hc em função da altura inicial Hi de enchimento do modelo. 

 

Os estudos realizados por (SANTOS, 2006) corroboram com os valores obtidos nesse 

experimento. Naquela oportunidade o autor investigou, através de modelamento físico, 

quantidade de líquido retido no fundo da panela para duas alturas iniciais de água: o 

equivalente a 200t e a 315t. Ele investigou diversos campos iniciais de velocidade, 

provocados, por exemplo, por tratamentos no desgaseificador à vácuo (rotação horário e anti-

horário) e repouso. Em todos eles não encontrou diferença significativa na quantidade de 

líquido retido após formação do dreno. A Figura 5-3 fornece um exemplo de seu trabalho. 
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Figura 5-3: Comportamento do volume de líquido residual para dois níveis de líquido 

inicial: 200t e 315t partindo-se do repouso de acordo com (SANTOS, 2006). 

 

Optou-se, portanto, na realização dos restantes dos experimentos com Hi de 10cm de água e 

tempo de espera depois do enchimento até início do vazamento de 10min. 

 

5.1.3. Relação de HC em função do tipo de enchimento 

 

Dois tipos de enchimento foram estudados: enchimento tangencial e vertical, conforme já 

mostrado na metodologia. Os resultados podem ser observados na Figura 5-4. Fica evidente 

dizer que existe uma diferença de até 2,5 vezes entre os valores de HC para enchimento 

vertical e tangencial, para qualquer uma das 3 vazões experimentadas. Fica comprovado, 

então que, 10min não são suficientes para eliminar os campos rotacionais provocados pelo 

enchimento tangencial e que os mesmos antecipam a formação do vórtice, como já previsto 

por outros autores como (SANKARANARAYANAN, 1994) e (MAZZAFERRO, PIVA, et 

al., 2004).  
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Figura 5-4: Relação entre tipo de enchimento e o valor de Hc, para 3 vazões diferentes. 

 

5.1.4. Relação de HC em função da vazão de saída 

 

Três diferentes vazões foram testadas, tanto para enchimento vertical quanto para enchimento 

tangencial, para um tempo de espera de 10min e uma altura inicial Hi de 10cm. Os resultados 

para enchimento vertical podem ser vistos na Figura 5-5 e para enchimento tangencial na 

Figura 5-6.  
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Figura 5-5: Comportamento do HC em função da vazão de saída do experimento para 

enchimento vertical, altura inicial Hi de 10cm, tempo de espera de 10min. 

 

 

Figura 5-6: Comportamento do HC em função da vazão de saída do experimento para 

enchimento tangencial, altura inicial Hi de 10cm, tempo de espera de 10min. 

 

Os resultados são compatíveis com aqueles descritos na literatura, ou seja, quanto maior a 
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enchimento tangencial isso não fica claro. Observando-se a vazão durante o experimento, 

neste caso para enchimento vertical (Figura 5-7, 5-8 e 5-9), para todas as vazões testadas 

tem-se o mesmo comportamento de queda brusca da vazão no fim do experimento devido a 

passagem de ar pelo canal de vazamento. Esse comportamento é bem definido por 

(MAZZAFERRO, PIVA, et al., 2004) como demonstrado na Figura 3-10b, como sendo 

dreno sem prévia formação de vórtice. 

 

 

Figura 5-7: Vazão de água em função do tempo de experimento para enchimento vertical, 

tempo de espera de 10min e altura inicial Hi de 10cm => Vazão 5l/min. 
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Figura 5-8: Vazão de água em função do tempo de experimento para enchimento vertical, 

tempo de espera de 10min e altura inicial Hi de 10cm => Vazão 7l/min. 

 

 

Figura 5-9: Vazão de água em função do tempo de experimento para enchimento vertical, 

tempo de espera de 10min e altura inicial Hi de 10cm => Vazão 8l/min. 
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Já a Figura 5-10 mostra um vazamento na presença de vórtice antes da ocorrência do dreno. 

Neste caso o movimento rotacional do fluido foi promovido através do enchimento tangencial 

da panela. 

 

 

Figura 5-10: Vazão de água em função do tempo de experimento para enchimento 

tangencial, tempo de espera de 10min e altura inicial Hi de 10cm => Vazão 8l/min. 

 

 É possível observar uma queda de vazão prematura em relação ao dreno e que se sustenta em 

torno de 5l/min. por um longo período de tempo até que toda o líquido da panela seja 

drenado. Há grande variação da vazão nessa etapa do vazamento devido a presença de ar no 

canal de vazamento, o que dificulta a leitura do medidor de vazão. 

 

5.1.5. Relação de Hc em função do tipo de sede de válvula 

 

Nesse conjunto de experimentos, a altura HC foi medida em função de 3 vazões distintas e 

para dois diferentes tipos de sede de válvula, mostrados na Figura 4-5. Os resultados podem 

ser vislumbrados na Figura 5-11.  
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Figura 5-11: Altura HC em função de dois diferentes tipos de sede de válvula - enchimento 

vertical. 

 

É possível observar uma redução significativa no valor de HC em quase 50% quando se 

compara a sede modificada com a sede atual, para todas vazões consideradas. 

Estatisticamente falando podemos dizer que a hipótese H0 de médias iguais para as duas 

populações foi rejeitada com 95% de confiança pois o valor de P=2x10-9, ou seja bem menor 

do que 0,05. Além disso, pode-se notar claramente que o aumento da vazão na sede 

modificada praticamente não afeta o valor de HC, o que contradiz uma série de estudos 

anteriores (SANTOS, 2006), (SANKARANARAYANAN, 2002), (HEASLIP L, 2006), 

(KOJOLA, 2009). Por último, houve um aumento do valor da vazão máxima, obtida com 

abertura total da válvula controladora de vazão, de aproximadamente 8,2l/min. para 9,1l/min. 

sem que houvesse nenhuma variação no diâmetro de saída da válvula. Todos esses resultados 

serão discutidos quando da apresentação dos resultados da simulação numérica. 

 

5.1.6. Relação de HC em função da injeção de ar pela sede de válvula modificada 

 

A injeção de ar através de um anel poroso faceando a sede de válvula modificada também foi 

estudada e os resultados podem ser contemplados na Figura 5-12. Os valores de HC foram 
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dispostos de forma relativa em relação ao sistema sede modificada, enchimento vertical, 

vazão máxima, para efeito de visualização. Vale lembrar que o tempo de espera no caso com 

injeção de ar é feito com o ar ligado, ou seja, não se tem o mesmo padrão de fluxo 

comparando o sistema com e sem injeção de ar. 

 

Figura 5-12: Valor relativo de HC para o sistema de sede de válvula modificada - enchimento 

vertical e vazão máxima. 

 

Pode-se observar que o valor de HC aumenta consideravelmente ao realizar-se o experimento 

com injeção de ar. Também ocorre uma dispersão muito grande dos resultados encontrados. 

Esses resultados são contrários ao que se tem divulgado na literatura, como por exemplo 

(SANTOS, 2006) e (LANGE, 2003). Entretanto vale lembrar que esses dois autores 

estudaram a injeção de ar através de quatro pontos situados nos cantos da sede de vazamento 

(Figura 3-23), e não uma injeção contínua 360º ao redor do furo de vazamento. 

 

5.1.7. Relação de HC em função da temperatura da água 

 

A relação entre a altura HC e a temperatura da água no sistema também foi objeto de estudo 

nesse projeto, porém somente para o sistema da sede atual, sem injeção de ar e enchimento 
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vertical. Conforme já explicado na metodologia, a água ao nível de 10 cm foi aquecida já 

dentro da panela a uma temperatura de aproximadamente 50°C e homogeneizada. Após 

homogeneização o tempo de espera foi de 10min. Vale ressaltar que foi estudado o efeito da 

homogeneização térmica da panela e encontrou-se que não existe influência no valor de HC 

para um tempo de espera superior a 10min. A Figura 4-3 mostra de forma esquemática o 

modelo utilizado e o posicionamento dos termopares para medição da temperatura da água 

durante cada experimento. Os gráficos da Figura 5-13 mostram, para os 8 testes realizados, a 

distribuição de temperatura em 3 momentos distintos: logo após a homogeneização térmica, 

início de vazamento (após os 10 minutos de espera) e fim do vazamento que é justamente o 

momento de formação do vórtice dreno. Pode-se observar, portanto, que não existe variação 

térmica significativa durante todo o experimento quando o sistema de refrigeração forçada 

não é acionado, estando a temperatura da água a 50°C ± 2°C. Vale ressaltar que para os 

pontos 2 e 3, no fim do vazamento os dois termopares já não se encontram submersos na água 

e portanto essa medição não é considerada. 

 

 

 

Figura 5-13: Temperatura da água para 3 momentos distintos do experimento para cada 

posição do termopar. 
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Outra forma de se mostrar a evolução da temperatura da água durante todo o experimento é 

como apresentado na Figura 5-14, que é o exemplo de um dos 8 experimentos realizados. 

Mais uma vez pode ser destacado que para as posições 0, 1, 2 e 3 do termopar, não houve 

variação significativa da temperatura da água. 

 

Figura 5-14: Variação da temperatura ao decorrer de um dado experimento para as 

posições 0, 1, 2 e 3 dos termopares. 

 

A Figura 5-15 mostra uma comparação entre os valores de HC para experimentos realizados 

com água a temperatura ambiente e aquecida a 50°C, sob as mesmas condições: sede atual, 

enchimento vertical, altura inicial de 10cm e tempo de espera de 10min. 
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Figura 5-15: Variação do valor de HC para dois valores distintos de temperatura da água. 

 

Nota-se que os valores de HC aumentam em até 5 vezes quando se utiliza água aquecida a 

50°C. Segundo (KOJOLA N, 2009) a redução da energia interfacial, o que ocorre no caso da 

água com o aumento da temperatura, ocasiona em um aumento do valor de HC. A Figura 

3-16 mostra a dependência de HC com a tensão interfacial e alguns cálculos comparativos são 

apresentados na  

Tabela 5-1. Entretanto, a variação da tensão interfacial medida na água para as temperaturas 

de 20°C e 50°C não justificam o aumento do valor de HC. 

 

Tabela 5-1: Relação entre Hc e tensão interfacial para o modelo de Kojola e o medido 

experimentalmente neste estudo. 
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5.2. Modelo Físico - Caso não isotérmico 

 

Para estes experimentos, com a água já aquecida dentro da panela e homogeneizada, o sistema 

resfriamento forçado por meio da serpentina de cobre, pela qual percorre água na temperatura 

ambiente sob vazão de 3,1l/min, é acionado por 10min antes de se iniciar o vazamento. 

Durante este tempo de espera a extração de calor age no sentido de construir gradientes 

térmicos. E extração de calor continua atuante durante o vazamento. A Figura 5-16 é o 

resultado da média dos 8 experimentos realizados. A partir dela podem-se feitas várias 

observações: 

 

 

Figura 5-16: Temperatura média dos 8 experimentos realizados em função do tempo para 

cada uma das 5 posições do termopar. 

 

• A posição 1 foi a região de maior perda térmica por unidade de tempo (menor valor de 

dT/dt) como era de se esperar, por estar localizado no ponto inferior na junção 

sola/parede. Os pontos 0, 2 e 3 vieram em seguida. A água mais fria possui densidade 
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maior e, portanto, tende a se transferir para a parte inferior da panela, enquanto as 

partes mais superiores, mais próximas a superfície, tendem a abrigar a água mais 

quente. 

 

• Facilmente identificável é o início da extração térmica, que é justamente o momento 

em que a temperatura do termopar na posição 5 sobe - saída da água. A temperatura de 

entrada de água permaneceu praticamente constante durante todo o experimento. 

 

• Foi possível obter um gradiente térmico de até 10°C durante o experimento (entre 

posições 1 e 3), o que, devido a diferença de densidade da água nessas duas 

temperaturas (45ºC e 35°C) cria uma força de empuxo que é a responsável pelo 

movimento convectivo do fluido. A Figura 5-17 ilustra bem esse gradiente térmico. 

 

 

Figura 5-17: Ilustração da distribuição da temperatura ao longo da panela logo antes de 

iniciar o dreno. 

 

• Ocorreu um aumento de temperatura nas posições 0, 1 e 2 após o início do vazamento. 

Certamente isso se deu pelo fato de que a água mais quente, que estava em camadas 

mais perto da superfície, se deslocou em direção ao fundo da panela a uma velocidade 

tal que a extração de calor não foi capaz de manter a perda térmica no sistema como 
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um todo. Logo essa região mais quente entrou em contato com o termopar localizado 

onde previamente havia água mais fria e o aqueceu.  

 

• Inicialmente pode-se ser identificada um pequeno “plateau”, evidenciado por uma 

pequena parte horizontal nas 3 curvas. Isso poderia indicar que a circulação motivada 

pelo empuxo ainda não foi estabelecida. 

 

• A formação do vórtice dreno se deu numa etapa na qual a temperatura do termopar 

mais próximo da sede de vazamento estava a 37°C (posição 0 e 2). Inferindo que a 

temperatura da água naquela região estava em torno dessa temperatura, pode ser 

construído o gráfico representado pela Figura 5-18. 

 

 

Figura 5-18: Relação do HC em função da temperatura da água do experimento. 

 

Mesmo com os movimentos convectivos impulsionados pelo gradiente térmico no interior da 

panela, no momento do vazamento, causados pelo resfriamento forçado na parede da panela, 

o valor de HC superou os valores daqueles experimentados com a água na temperatura 

ambiente, por volta dos 20°C. Entretanto não se aproximam dos os valores encontrados 

durante os experimentos realizados a 50°C - sem perda térmica. Para fins de análise das 
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variáveis que interferem na drenagem, em condição não isotérmica, considerem-se as forças 

seguintes: 

 

Inércia =>� D�E�          8 

 

Peso =>�DF�           9 

 

Interfacial =>D 0          10 

 

Viscosa =>GE D          11 

 

Onde H é a densidade (g/m³), L é o comprimento característico (m), V é a velocidade do 

fluido (m/s), g é a aceleração causada pela força gravitacional (m/s²), � é tensão superficial 

(N/m) e � é a viscosidade do fluido (Pa.s). Destas podem ser propostos os adimensionais 

seguintes: 

Weber modificado (forças de inércia, peso e interfacial): 

IJ2 =  � D�E�

K�DF�D 0L�,M  =  ��,ME�
��,M0�,M        12 

 

Weber modificado (forças de inércia, viscosa e interfacial): 

IJ� =  � D�E�

KDEGD 0L�,M  =  �D E2,M
G�,M0�,M         13 

 

Froude (forças de inércia e peso): 

NO =  E�
D�           14 
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Da Equação 12 se encontra a Equação 15, enquanto critério de similaridade para cálculo de 

vazão no modelo, a partir dos dados industriais. Os índices M e P indicam modelo e protótipo 

industrial respectivamente. 

�P =  �, Q�,
� R�,�M Q 0

0,
R�,�M ST        15 

Enquanto da Equação 13 e 14 se encontram, respectivamente, as Equações 16 e 17: 

�P =  �, Q�,
� R2 F⁄ Q G

G,
R� F⁄ Q 0

0,
R2 F⁄ ST F⁄        16 

�P =  �,S�,M           17 

 

Tabela 5-2 apresenta fatores de conversão, de acordo com as Equações 15, 16 e 17, para 

fator de escala igual a 1, considerando os três critérios: 

 

Tabela 5-2: Fatores de conversão entre modelo físico(M) e sistema real (P) 

T °C V � � HW �W �W We_1 We_2 Fr 

15 999,1 0,00138 0,0735 7000 0,0065 1,6 0,753 0,782 1,000 

20 998,2 0,00100 0,0728 7000 0,0065 1,6 0,752 0,701 1,000 

25 997,0 0,00089 0,0720 7000 0,0065 1,6 0,750 0,672 1,000 

30 995,7 0,00079 0,0712 7000 0,0065 1,6 0,748 0,644 1,000 

40 992,2 0,00065 0,0696 7000 0,0065 1,6 0,744 0,600 1,000 

50 988,0 0,00055 0,0679 7000 0,0065 1,6 0,740 0,565 1,000 

 

De acordo com estes dados a vazão no modelo deve ser mantida constante, independente da 

temperatura, se forem considerados os critérios de Weber(forças de inércia, peso e interfacial) 

e Froude (forças de inércia e peso). Entretanto, se for adotado o critério Weber (forças de 

inércia, viscosa e interfacial - We_2) , a vazão no modelo deve ser diminuída, com aumento 

de temperatura, para que se mantenha similaridade. Esta redução de vazão seria acompanhada 

por uma formação mais tardia do dreno, em nível inferior. Entretanto, nestes experimentos, a 

vazão foi mantida constante apesar do aumento da temperatura, o que significaria, e de fato 

comprovado nos experimentos, um maior valor de HC. 
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5.3. Modelo Numérico 

 

A simulação numérica foi empregada com o intuito de ajudar a explicar o fato de que, para a 

sede modificada, a altura HC é sempre menor em qualquer condição considerada. Para tanto, 

um modelo numérico foi desenvolvido, como explicado na metodologia adotada neste estudo. 

Para determinação da formação do dreno no modelo numérico e a respectiva altura HC, foi 

considerado o momento exato da presença de 10% da fase ar no canal de vazamento, como 

pode ser visto na Figura 5-19. Outro artifício também empregado foi de acompanhar a curva 

de fluxo de massa em função do tempo, também obtida no modelo (Figura 5-20). Por meio 

dela, é possível verificar uma queda repentina no fluxo de massa na saída do sistema devido a 

presença da segunda fase "ar", de densidade muito menor que a primeira fase "água". 

Importante ressaltar que a velocidade de saída foi mantida constante como condição de 

contorno. O valor da velocidade foi definido de forma a resultar em uma vazão igual à obtida 

pelo experimento (Figura 5-10), considerando 100% de água passando pela saída. À medida 

que começa a passagem de ar, ainda persiste a condição de velocidade constante, porém uma 

densidade menor passando pelo tubo, já que a densidade resultante é a média ponderada das 

densidades da água e do ar que estão passando. Com isso, observa-se variação da vazão no 

instante de passagem de ar. 
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Figura 5-19: Representação numérica do momento da formação do dreno durante o 

vazamento da panela. Esquerda: sede padrão; Direita: sede modificada; Abaixo, legenda 

onde a cor azul representa 100% ar e a vermelha 100% água em volume. 

 

 

Figura 5-20: Fluxo de massa em função do tempo de vazamento: sede padrão e sede 

modificada. 
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É possível notar claramente na Figura 5-20 que a formação do dreno no sistema com a sede 

modificada é mais tardia, o que permite uma maior drenagem da panela, uma menor sobra de 

aço e, portanto, um menor valor de HC. A Tabela 5-3 mostra os valores médios obtidos de HC 

via simulação física e os valores obtidos na simulação numérica. Tanto para a sede padrão 

quanto para a sede modificada os dois modelos estão em bom acordo. Valores de HC foram 

também usados por (RIBEIRO, 2014) para validação parcial de um modelo numérico. 

 

Tabela 5-3: Valores de HC nos modelos físicos e numérico. 

HC (mm): Vazão de 8l/min Modelo Físico (mm) Modelo Numérico (mm) 

Sede Padrão 5,3 6 

Sede Modificada 2,2 2 

 

É possível perceber também que a queda de vazão ocorre de forma mais abrupta no sistema 

modificado. Afim de se explicar tal comportamento obteve-se por meio do modelo numérico 

um mapa da distribuição da pressão durante as principais etapas do vazamento (altura de 

17mm, 10mm e 5mm de água), para os dois sistemas (Figura 5-21). 
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Figura 5-21: Distribuição de pressão para 3 alturas de água durante o vazamento: a) 17mm; 

b) 10mm e c) 5mm. 

 

É bastante claro que, à medida que o nível da água diminui, o novo projeto da sede de 

vazamento pode fornecer uma condição de pressão mais alta no centro do furo de vazamento, 

evitando por um período maior de tempo que a pressão axial colapse a superfície, permitindo 

a captura da segunda fase, no caso, ar. 

  

           

a) Sede 

Modificada 

a) Sede 

Padrão 

           

b) Sede 

Modificada 

b) Sede 

Padrão 

           

c) Sede 

Modificada 

c) Sede 

Padrão 



 

 

69 

 

6. Conclusão 

 

A partir dos resultados encontrados, pode ser concluído: 

 

Para o modelo físico - caso isotérmico. 

 

• O modelo proposto de modificação da sede da válvula da panela se mostrou efetivo e 

reduziu significativamente o valor de HC, para todas as condições testadas. Em termos 

industriais, o emprego dessa sede modificada poderia significar uma redução na perda 

metálica ao final do lingotamento de até 50%. Em uma usina de grande porte onde já 

foi citado que as perdas metálicas anuais no fim do lingotamento podem chegar a 

90.000t temos que o ganho anual seria em torno de 45.000t. Considerando o custo de 

transformação do aço em torno de 700reais/t o ganho anual nesta siderúrgica seria de 

31,5 milhões de reais. Além disso, o modelo proposto permite um aumento da vazão 

de lingotamento para um mesmo diâmetro de saída. Isso pode significar redução do 

diâmetro das placas de válvula gaveta, reduzindo assim o seu desgaste e possibilitando 

um aumento de desempenho das mesmas. 

 

• Os resultados do modelo físico apresentaram um bom acordo com os obtidos na 

literatura no que diz respeito a tempo de espera, altura inicial, vazão de saída e tipo de 

enchimento (vertical e tangencial); 

 

• Para os resultados com injeção de ar, foram encontrados resultados divergentes se 

comparados com estudos prévios. Entretanto, são configurações diferentes e não 

comparáveis. A vazão de ar nesse presente estudo aumentou significativamente o 

valor de HC. 
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Para o modelo físico - caso não isotérmico. 

 

• O aumento da temperatura aumentou consideravelmente o valor de HC. Isso se deve ao 

fato de que, se considerarmos que as forças viscosas e interfaciais são importantes no 

final do processo de drenagem da panela, a vazão do modelo deveria ter sido reduzida 

com o aumento da temperatura. Dessa forma valor de HC que seria encontrado seria,  

consequentemente,  menor do que o encontrado nas simulações. 

 

• Mesmo levando em consideração os fatores de correção quando eleva-se a 

temperatura, os valores encontrados para HC a temperaturas mais altas são muito 

discrepantes dos encontrados a temperatura ambiente. Uma investigação mais 

detalhada se faz necessário para melhor entender os fenômenos de colapso de 

superfície em modelos de água. 

 

Para o modelo numérico: 

 

• O modelo numérico foi capaz de prever com bastante exatidão o momento exato de 

formação do dreno, tendo os valores obtidos em bom acordo com os obtidos no 

modelo físico; 

 

• O modelo numérico foi capaz de justificar a diferença de comportamento dos modelos 

físicos sede padrão e sede modificada. 
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7. Sugestão de Trabalhos Futuros 

 

• Realização de testes industriais com a sede modificada para avaliação do rendimento 

metálico; 

 

• Investigações sobre flotação de inclusões durante a drenagem da panela com e sem 

injeção de gás inerte; 

 

• Realizar simulações físicas com líquidos de diferentes viscosidades e temperaturas 

para avaliar a influência em HC; 

 

• Elaboração de um modelo numérico transiente similar ao modelo físico com perdas 

térmicas; 

 

• Utilizar o modelo numérico para simular diferentes configurações de sede de válvula 

buscando minimizar o rendimento metálico. 
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10.  Anexos 

 

Abaixo seguem os resultados obtidos no modelo físico - caso isotérmico e não isotérmico. 

 

Tabela 10-1: Experimentos físicos caso isotérmico, sede padrão, altura de água de 20cm, 
tempo de espera de 10min, Vazão de 8l/min e enchimento vertical. 

 

 

Tabela 10-2: Experimentos físicos caso isotérmico, sede padrão, altura de água de 10cm, 
tempo de espera de 20min, Vazão de 8l/min e enchimento vertical. 

 

  

TESTE VAZÃO  (L/min) MASSA (g)
Massa Retida 

Sistema

Massa Retida 

na Sede

Altura Crítica 

Hc (mm)

Perda 

Metálica

1 8,4 732 97 28 5,316 663

2 8,2 733 97 28 5,324 664

3 8,3 732 97 28 5,316 663

4 8,3 743 97 28 5,408 674

5 8,3 734 97 28 5,333 665

6 8,3 736 97 28 5,350 667

7 8,3 734 97 28 5,333 665

8 8,4 732 97 28 5,316 663

Média 8,3 735 5,337 666

Desvio Padrão 0,04 3,7 0,031 3,7

Sede Padrão

Altura de água: 20 cm

Tempo de espera: 10 minutos

Vazão: 8L/min

Enchimento: Vertical

TESTE VAZÃO  (l/min) MASSA (g)
Massa Retida 

Sistema

Massa Retida 

na Sede

Altura Crítica 

Hc (mm)

Perda 

Metálica

1 8,2 729 97 28 5,291 660

2 8,3 735 97 28 5,341 666

3 8,3 733 97 28 5,324 664

4 8,3 732 97 28 5,316 663

5 8,3 740 97 28 5,383 671

6 8,4 738 97 28 5,366 669

7 8,4 734 97 28 5,333 665

8 8,4 737 97 28 5,358 668

Média 8,3 735 5,339 666

Desvio padrão 0,05 3,5 0,030 3,5

Sede Padrão

Altura de água: 10 cm

Tempo de espera: 20 minutos

Vazão: 8L/min
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Tabela 10-3: Experimentos físicos caso isotérmico, sede padrão, altura de água de 10cm 
tempo de espera de 10min, Vazão de 8l/min e enchimento vertical. 

 

 

Tabela 10-4: Experimentos físicos caso isotérmico, sede modificada, altura de água de 10cm 
tempo de espera de 10min, Vazão de 9l/min e enchimento vertical. 

 

  

TESTE VAZÃO  (L/min) MASSA (g) Massa Retida 

Sistema

Massa Retida 

na Sede

Altura Crítica 

Hc (mm)

Perda 

Metálica

1 8,2 742 97 28 5,400 673

2 8,2 729 97 28 5,291 660

3 8,2 741 97 28 5,391 672

4 8,2 732 97 28 5,316 663

5 8,2 737 97 28 5,358 668

6 8,2 735 97 28 5,341 666

7 8,2 736 97 28 5,350 667

8 8,2 727 97 28 5,274 658

Média 8,2 735 5,340 666

Desvio Padrão 0,026 5,330 0,045 5,330

Sede Padrão

Altura de água: 10 cm

Tempo de espera: 10 minutos

Vazão: 8L/min

Enchimento: Vertical

TESTE VAZÃO  (L/min) MASSA (g) Massa Retida 

Sistema

Massa Retida 

na Sede

Altura Crítica 

Hc (mm)

Perda 

Metálica

1 9,077 430 176 107 2,126 361

2 9,064 429 176 107 2,118 360

3 9,054 434 176 107 2,160 365

4 9,118 442 176 107 2,227 373

5 9,078 445 176 107 2,252 376

6 9,083 438 176 107 2,193 369

7 9,128 433 176 107 2,152 364

8 9,136 425 176 107 2,085 356

Média 9,092 435 2,164 366

Desvio Padrão 0,031 6,8 0,057 6,8

Sede Modificada

Altura de água: 10 cm

Tempo de espera: 10 min

Vazão: 9L/min

Enchimento: Vertical
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Tabela 10-5: Experimentos físicos caso isotérmico, sede padrão, altura de água de 10cm 
tempo de espera de 10min, Vazão de 5l/min e enchimento vertical. 

 

 

 

Tabela 10-6: Experimentos físicos caso isotérmico, sede modificada, altura de água de 10cm 
tempo de espera de 10min, Vazão de 5l/min e enchimento vertical. 

 

  

TESTE VAZÃO  (L/min) MASSA (g) Massa Retida 

Sistema

Massa Retida 

na Sede

Altura Crítica 

Hc (mm)

Perda 

Metálica

1 5,1 552 97 28 3,809 483

2 5,1 548 97 28 3,776 479

3 5,1 551 97 28 3,801 482

4 5,0 540 97 28 3,709 471

5 5,0 532 97 28 3,642 463

6 5,1 547 97 28 3,767 478

7 5,1 533 97 28 3,650 464

8 5,1 540 97 28 3,709 471

MÉDIA 5,1 543 3,733 474

Desvio padrão 0,05 7,8 0,065 7,8

Sede Padrão

Altura de água: 10 cm

Tempo de espera: 10 minutos 

Vazão: 5 L/min

Enchimento: Vertical

TESTE VAZÃO  (L/min) MASSA (g) Massa Retida 

Sistema

Massa Retida 

na Sede

Altura Crítica 

Hc (mm)

Perda 

Metálica

1 5,3 377 176 107 1,683 308

2 5,3 374 176 107 1,658 305

3 5,3 381 176 107 1,716 312

4 5,3 381 176 107 1,716 312

5 5,3 406 176 107 1,925 337

6 5,3 400 176 107 1,875 331

7 5,2 394 176 107 1,825 325

8 5,3 392 176 107 1,808 323

Média 5,3 388 1,776 319

Desvio padrão 0,05 11,6 0,097 11,6

Sede Modificada

Altura de água: 10 cm

Tempo de espera : 10 minutos

Vazão: 5 L/min

Enchimento: Vertical
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Tabela 10-7: Experimentos físicos caso isotérmico, sede padrão, altura de água de 10cm 
tempo de espera de 10min, Vazão de 7l/min e enchimento vertical. 

 

 

Tabela 10-8: Experimentos físicos caso isotérmico, sede modificada, altura de água de 10cm 
tempo de espera de 10min, Vazão de 7l/min e enchimento vertical. 

 

  

TESTE VAZÃO  (L/min) MASSA (g) Massa Retida 

Sistema

Massa Retida 

na Sede

Altura Crítica 

Hc (mm)

Perda 

Metálica

1 7,0 575 97 28 4,002 506

2 6,9 549 97 28 3,784 480

3 6,9 598 97 28 4,194 529

4 6,8 573 97 28 3,985 504

5 7,0 586 97 28 4,094 517

6 7,0 620 97 28 4,378 551

7 7,0 583 97 28 4,069 514

8 7,0 589 97 28 4,119 520

Média 6,9 584 4,078 515

Desvio padrão 0,07 20,5 0,172 20,5

Sede Padrão

Altura de água: 10 cm

Tempo de espera : 10 minutos

Vazão: 7 L/min

Enchimento: Vertical

TESTE VAZÃO  (L/min) MASSA (g) Massa Retida 

Sistema

Massa Retida 

na Sede

Altura Crítica 

Hc (mm)

Perda 

Metálica

1 7,0 423 176 107 2,068 354

2 7,0 415 176 107 2,001 346

3 7,0 421 176 107 2,051 352

4 7,0 423 176 107 2,068 354

5 7,0 419 176 107 2,034 350

6 7,0 428 176 107 2,110 359

7 7,1 427 176 107 2,101 358

8 7,0 420 176 107 2,043 351

Média 7,0 422 2,059 353

Desvio padrão 0,0 4,2 0,036 4,2

Sede Modificada

Altura de água: 10 cm

Tempo de espera : 10 minutos

Vazão: 7 L/min

Enchimento: Vertical



 

 

80 

 

Tabela 10-9: Experimentos físicos caso isotérmico, sede padrão, altura de água de 10cm, 
Vazão de 8l/min e enchimento tangencial. 

 

 

Tabela 10-10: Experimentos físicos caso isotérmico, sede modificada, altura de água de 
10cm, Vazão de 8l/min e enchimento tangencial. 

 

  

TESTE VAZÃO  (L/min) MASSA (g) Massa Retida 

Sistema

Massa Retida 

na Sede

Altura Crítica 

Hc (mm)

Perda 

Metálica

1 8,1 1368 97 28 10,640 1299

2 8,1 1376 97 28 10,707 1307

3 8,3 1392 97 28 10,841 1323

4 8,3 1485 97 28 11,620 1416

5 8,2 1449 97 28 11,319 1380

6 8,2 1364 97 28 10,607 1295

7 8,2 1432 97 28 11,176 1363

8 8,3 1416 97 28 11,042 1347

Média 8,2 1410 10,994 1341

Desvio padrão 0,07 43,1 0,361 43,1

Sede Padrão

Altura de água: 10 cm

Enchimento: Tangencial

Vazão: 8L/min 

TESTE VAZÃO  (L/min) MASSA (g) Massa Retida 

Sistema

Massa Retida 

na Sede

Altura Crítica 

Hc (mm)

Perda 

Metálica

1 8,6 1889 176 107 14,341 1820

2 8,8 1849 176 107 14,006 1780

3 8,7 1856 176 107 14,064 1787

4 8,6 1884 176 107 14,299 1815

5 8,6 1887 176 107 14,324 1818

6 8,7 1884 176 107 14,299 1815

7 8,8 1862 176 107 14,115 1793

8 8,7 1836 176 107 13,897 1767

Média 8,7 1868 14,168 1799

Desvio padrão 0,07 20,3 0,170 20,3

Sede Modificada

Altura de água: 10 cm

Enchimento: Tangencial

Vazão: 8L/min
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Tabela 10-11: Experimentos físicos caso isotérmico, sede padrão, altura de água de 10cm, 
Vazão de 5l/min e enchimento tangencial. 

 

 

Tabela 10-12: Experimentos físicos caso isotérmico, sede modificada, altura de água de 
10cm, Vazão de 4l/min e enchimento tangencial. 

 

  

TESTE VAZÃO  (L/min) MASSA (g) Massa Retida 

Sistema

Massa Retida 

na Sede

Altura Crítica 

Hc (mm)

Perda 

Metálica

1 5,1 1351 97 28 10,498 1282

2 4,9 1373 97 28 10,682 1304

3 5,1 1383 97 28 10,766 1314

4 5,2 1379 97 28 10,733 1310

5 5,3 1341 97 28 10,414 1272

6 5,0 1285 97 28 9,946 1216

7 5,3 1312 97 28 10,172 1243

8 5,2 1293 97 28 10,013 1224

Média 5,1 1340 10,403 1271

Desvio padrão 0,13 38,9 0,326 38,9

Sede Padrão

Altura de água: 10 cm

Enchimento: Tangencial

Vazão: 5L/min

TESTE VAZÃO  (L/min) MASSA (g) Massa Retida 

Sistema

Massa Retida 

na Sede

Altura Crítica 

Hc (mm)

Perda 

Metálica

1 4,0 1614 176 107 12,039 1545

2 4,1 1613 176 107 12,030 1544

3 4,0 1656 176 107 12,390 1587

4 4,0 1645 176 107 12,298 1576

5 4,1 1612 176 107 12,022 1543

6 4,1 1622 176 107 12,105 1553

7 4,0 1656 176 107 12,390 1587

8 4,1 1583 176 107 11,779 1514

Média 4,1 1625 12,132 1556

Desvio padrão 0,05 25,4 0,213 25,4

Sede Modificada

Altura de água: 10 cm

Enchimento: Tangencial

Vazão: 4 L/min
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Tabela 10-13: Experimentos físicos caso isotérmico, sede padrão, altura de água de 10cm, 
Vazão de 6l/min e enchimento tangencial. 

 

 

Tabela 10-14: Experimentos físicos caso isotérmico, sede modificada, altura de água de 
10cm, Vazão de 6l/min e enchimento tangencial. 

 

  

TESTE VAZÃO  (L/min) MASSA (g) Massa Retida 

Sistema

Massa Retida 

na Sede

Altura Crítica 

Hc (mm)

Perda 

Metálica

1 6,1 1322 97 28 10,255 1253

2 5,9 1378 97 28 10,724 1309

3 6,0 1402 97 28 10,925 1333

4 6,0 1320 97 28 10,239 1251

5 6,1 1315 97 28 10,197 1246

6 6,0 1327 97 28 10,297 1258

7 6,0 1369 97 28 10,649 1300

8 6,0 1327 97 28 10,297 1258

Média 6,0 1345 10,448 1276

Desvio padrão 0,08 33,0 0,276 33,0

Sede Padrão

Altura de água: 10 cm

Enchimento: Tangencial

Vazão: 6 L/min

TESTE VAZÃO  (L/min) MASSA (g) Massa Retida 

Sistema

Massa Retida 

na Sede

Altura Crítica 

Hc (mm)

Perda 

Metálica

1 6,0 1757 176 107 13,236 1688

2 6,1 1754 176 107 13,211 1685

3 6,0 1783 176 107 13,453 1714

4 6,1 1838 176 107 13,914 1769

5 5,9 1831 176 107 13,855 1762

6 5,9 1858 176 107 14,081 1789

7 5,9 1799 176 107 13,587 1730

8 6,1 1778 176 107 13,411 1709

Média 6,0 1800 13,594 1731

Desvio padrão 0,10 38,7 0,324 38,7

Sede Modificada

Altura de água: 10 cm

Enchimento: Tangencial

Vazão: 6 L/min
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Tabela 10-15: Experimentos físicos caso isotérmico, sede modificada, altura de água de 
10cm, Vazão de 8l/min, enchimento vertical e injeção de ar de 2l/min. 

 

 

Tabela 10-16: Experimentos físicos caso isotérmico, sede modificada, altura de água de 
10cm, Vazão de 8l/min, enchimento vertical e injeção de ar de 5l/min. 

 

  

TESTE VAZÃO  (l/min) MASSA (g)
Massa Retida 

Sistema

Massa Retida 

na Sede

Altura Crítica 

Hc (mm)

Perda 

Metálica

1 8,1 1934 176 107 14,717 1865

2 8,3 2063 176 107 15,797 1994

3 8,3 2187 176 107 16,835 2118

4 8,3 2413 176 107 18,728 2344

5 8,2 2089 176 107 16,015 2020

6 8,3 1890 176 107 14,349 1821

7 8,3 1705 176 107 12,800 1636

8 8,3 2432 176 107 18,887 2363

Média 8,3 2089 17,490 2020

Desvio Padrão 0,1 251,8 2,108 251,8

Sede Modificada

Altura de água: 10 cm

Tempo de espera: 10 minutos

Vazão de água: 8L/min

Enchimento: Vertical

Vazão de Ar: 2L/min

TESTE VAZÃO  (l/min) MASSA (g)
Massa Retida 

Sistema

Massa Retida 

na Sede

Altura Crítica 

Hc (cm)

Perda 

Metálica

1 8,3 2690 176 107 2,105 2621

2 8,3 2124 176 107 1,631 2055

3 8,4 2345 176 107 1,816 2276

4 8,2 2267 176 107 1,751 2198

5 8,3 2276 176 107 1,758 2207

6 8,2 2286 176 107 1,766 2217

7 8,3 2418 176 107 1,877 2349

8 8,3 2007 176 107 1,533 1938

Média 8,3 2302 1,780 2233

Desvio Padrão 0,07 202,4 0,169 202,4

Sede Modificada

Altura de água: 10 cm

Tempo de espera: 10 minutos

Vazão de água: 8L/min

Enchimento: Vertical

Vazão de Ar: 5L/min
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Tabela 10-17: Experimentos físicos caso isotérmico, sede padrão, altura de água de 10cm, 
Vazão de 8l/min, enchimento vertical e temperatura inicial da água de 50°C. 

 

 

Tabela 10-18: Experimentos físicos caso não isotérmico, sede padrão, altura de água de 
10cm, Vazão de 8l/min, enchimento vertical, temperatura inicial da água de 50°C, 

resfriamento forçado de 3,1l/min. 

 

 

TESTE VAZÃO  (l/min) MASSA (g)
Massa Retida 

Sistema

Massa Retida 

na Sede

Altura Crítica 

Hc (mm)

Perda 

Metálica

1 8,4 2710 97 28 21,875 2641

2 8,4 2993 97 28 24,244 2924

3 8,2 2910 97 28 23,550 2841

4 8,3 2792 97 28 22,562 2723

5 8,2 3061 97 28 24,814 2992

6 8,3 3252 97 28 26,413 3183

7 8,1 2877 97 28 23,273 2808

8 8,3 3082 97 28 24,990 3013

Média 8,3 2960 97 28 23,965 2891

Desvio Padrão 0,09 173,8 1,455 173,8

Sede Padrão

Altura de água: 10 cm

Tempo de espera: 10 minutos

Vazão de água: 8L/min

Enchimento: Vertical

Temperatura inicial da água: 50°C

TESTE VAZÃO  (l/min) MASSA (g)
Massa Retida 

Sistema

Massa Retida 

na Sede

Altura Crítica 

Hc (mm)

Perda 

Metálica

Resfriamento 

(L/min)

1 8,3 1331 97 28 10,331 1262 3,1

2 8,4 874 97 28 6,505 805 3,1

3 8,3 1314 97 28 10,188 1245 3,1

4 8,2 1012 97 28 7,660 943 3,1

5 8,5 994 97 28 7,509 925 3,1

6 8,0 989 97 28 7,468 920 3,1

7 8,3 906 97 28 6,773 837 3,1

8 8,2 1394 97 28 10,858 1325 3,1

Média 8,3 1102 97 28 8,411 1033 3,1

Desvio Padrão 0,14 208,9 1,749 208,9 0

Sede Padrão

Altura de água: 10 cm

Tempo de espera: 10 minutos

Vazão de água: 8L/min

Enchimento: Vertical

Temperatura da água: 50°C


