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RESUMO 

 

A obstrução de bicos de injeção de argônio, na perna de subida, é um fenômeno recorrente em 

um reator RH e pode provocar uma distribuição assimétrica do fluxo de aço, tanto na perna de 

subida como na região inferior da câmara de vácuo. Esta anomalia do fluxo de aço pode alterar 

as taxas de recirculação e de projeção de gotas de aço contra as paredes da câmara de vácuo, 

além de afetar o perfil de desgaste da estrutura refratária da porção inferior da câmara de vácuo. 

Logo, é importante compreender os efeitos da obstrução dos bicos do anel de injeção de argônio 

sobre o comportamento fluidodinâmico do aço entre o RH e a panela de refino secundário e seu 

efeito sobre a tendência de degradação do revestimento refratário do aparelho de 

desgaseificação. Neste estudo, foram avaliados os efeitos da obstrução de bicos em um reator 

RH sobre a taxa de circulação de líquido, tensão de cisalhamento nas paredes, perfis de 

velocidade e padrão de fluxo. Além disso, foi avaliada a tendência ao desgaste de refratários na 

câmara de vácuo por meio de modelo físico e simulação matemática. Quatro condições foram 

estudadas para diferentes vazões de gás: sem obstrução, obstrução simétrica de 8 bicos e duas 

obstruções assimétricas, de 4 e 8 bicos. Observou-se boa concordância entre os resultados dos 

modelos físico e matemático. A taxa de circulação apresentou queda significativa nos casos de 

obstruções assimétricas, se comparadas à condição de não obstrução. Quanto ao desvio do 

padrão de fluxo, nos casos de obstruções assimétricas, percebeu-se fluxo assimétrico na região 

inferior da câmara de vácuo, o que resultou em desgaste preferencial em um dos lados da câmara 

nos experimentos físicos. A análise da tensão de cisalhamento nas paredes da câmara de vácuo 

via modelo fluidodinâmico também indica desgaste preferencial. Quando confrontados, 

resultados de taxa de desgaste na simulação física e de tensão de cisalhamento no modelamento 

matemático, apresentaram boa correlação. 

 

Palavras-Chave: Desgaseificador RH; Obstrução de bicos; Assimetria de fluxo; Desgaste de 

refratário; Simulação matemática. 
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ABSTRACT 

 

Blockage of inert gas injection nozzles is a common problem in RH reactors, and it can lead to 

an asymmetric distribution of the steel flow in both the up-leg as well as the lower region of the 

vacuum chamber. This flow anomaly can alter the circulation rate and projection of molten steel 

droplets against vacuum chamber walls, in addition to affecting the erosion profile of the lower 

part of vacuum chamber refractory lining. Therefore, it is important to understand the effect of 

nozzle blockage on molten steel fluid dynamic behaviour in the RH process and its effect on 

the refractory lining erosion of the reactor. In this study, the effect of nozzle obstruction on 

liquid circulation rate, wall shear stress, velocity profiles and flow pattern have been evaluated. 

In addition, refractory erosion in the vacuum chamber has been estimated through physical 

modelling and mathematical simulation results. Four conditions were studied for different gas 

flow rates: no blockage, symmetrical blockage of 8 nozzles and two non-symmetrical blockages 

of 4 and 8 nozzles. There was good agreement in physical and mathematical models results. 

The circulation rate presented a significant decrease in asymmetric blockage cases, when 

compared to no blockage condition. Asymmetric flow was observed in vacuum chamber lower 

region in asymmetric blockage cases, which resulted in preferential wear on one chamber side 

in physical modelling experiments. The wall shear stress analysis in the vacuum chamber using 

fluid dynamic model also indicates preferential erosion. When compared, refractory erosion 

results in physical modelling and shear stress in mathematical modelling presented good 

correlation. 

 

Keywords: RH degasser; Nozzle blockage; Flow asymmetry; Refractory erosion; Mathematical 

modeling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Acompanhando à crescente demanda por aços de maior qualidade, que apresentem boa 

competitividade de custo e estabilidade de processo, muitas usinas siderúrgicas investiram no 

desgaseificador Ruhrstahl-Heraeus (RH) para produção de aços de maior valor agregado e alto 

desempenho, como aços para automóveis e dutos. O reator RH é tipicamente empregado como 

reator de refino secundário do aço, pois é dotado de múltiplas funções metalúrgicas, como 

descarburação, desgaseificação, homogeneização, dessulfuração, remoção de inclusões não 

metálicas e adições de ligas. 

 

Um importante parâmetro do processo RH é a taxa de circulação do aço líquido, que, ao ser 

aumentada, apresenta melhoras na cinética das reações e na produtividade. Por isso, muitos são 

os estudos para caracterizar e otimizar a taxa de circulação. O aumento da taxa de circulação 

da fase líquida também está relacionado à aceleração do desgaste do revestimento refratário nas 

pernas e no fundo da câmara de vácuo. Dentre os fatores que influenciam a taxa de circulação, 

se destacam a vazão de gás injetado na perna de subida, profundidade de imersão das pernas, 

fatores dimensionais do reator e obstrução de bicos de injeção de gás. 

 

O evento de obstrução de bicos é um problema recorrente no reator RH e pode influenciar 

diretamente o comportamento do fluido, principalmente na região da câmara de vácuo (CV). A 

distribuição uniforme do gás e o padrão de fluxo (de aço, de escória e gases) podem ser 

alterados, principalmente em casos de obstruções assimétricas, e, consequentemente, a taxa de 

circulação pode ser afetada negativamente. 

 

Cada região do revestimento refratário do reator RH sofre esforços e degradações diferentes, 

logo, é indicado o zoneamento de sua estrutura refratária. Dentre os desgastes de refratário 

possíveis, o desgaste por erosão é o maior responsável pela diminuição da vida útil dos 

refratários da região inferior da CV. Quando há assimetria de fluxo de aço na CV, 

possivelmente gerada por obstrução de bicos, a tendência é que haja desgaste por erosão 

preferencial de um dos lados da câmara, por isso a importância do estudo do comportamento 

do fluido. 
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O presente trabalho foi desenvolvido a fim de analisar e caracterizar a influência da assimetria 

de fluxo, gerada pelas obstruções de bicos, no desgaste de refratários por erosão da CV de um 

reator RH por meio de modelamento físico e matemático. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a influência da assimetria de fluxo de líquido, gerada pelas obstruções de bicos, no 

desgaste de revestimento refratário da câmara de vácuo de um reator RH via simulação física e 

matemática. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Comparar taxa de circulação do líquido quando de condições de obstrução simétricas, 

assimétricas e de não obstrução, determinadas pela técnica de condutivimetria no 

modelo a frio em função da vazão de gás; 

• Caracterizar padrão de fluxo de líquido na câmara de vácuo via traçador para as 

diferentes condições; 

• Prever a tendência ao desgaste de refratário por erosão na região da câmara de vácuo 

nas diferentes condições de obstrução utilizando modelamento físico; 

• Desenvolver uma simulação matemática que permita prever taxa de circulação, obter 

perfil de velocidade e padrão de fluxo de líquido, bem como prever tensão de 

cisalhamento nas paredes do reator RH; 

• Correlacionar os resultados de desgaste do modelo físico do revestimento refratário com 

tensão cisalhante na parede da câmara de vácuo, calculada por modelamento 

matemático; 

• Identificar as zonas da câmara de vácuo mais propensas ao desgaste por erosão do 

revestimento refratário. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Desgaseificadores à vácuo no refino secundário do aço 

 

Na década de 1950, com intuito de produzir aços de alta qualidade e reduzir a fragilização por 

hidrogênio, foram desenvolvidos desgaseificadores à vácuo. Com o passar do tempo, além de 

produzir aços de baixo teor de hidrogênio, essas tecnologias foram instaladas em plantas 

siderúrgicas para retirada de elementos como nitrogênio, carbono, oxigênio e enxofre do aço. 

Instalações de unidades de tratamento do aço à vácuo permitem às usinas siderúrgicas 

diversificação de sua carta de produtos, como: aços de baixo teor de hidrogênio e nitrogênio, 

teor ultrabaixo de carbono e enxofre, bem como aços de maior limpeza (ZULHAN e 

SCHRADE, 2014). 

 

De acordo com Zulhan e Schrade (2014), dentre as diversas técnicas de retirada de gases do aço 

líquido criadas, as de maior relevância e mais empregadas no refino secundário, são RH 

(Ruhrstahl Heraeus) e VTD (Vacuum Tank Degasser). Sendo o desgaseificador RH mais 

popular devido ao seu desempenho de misturamento excelente e tempo curto de ciclo de 

descarburação e desgaseificação, o que ocasiona maior produtividade, se comparado ao VTD. 

Na comparação das duas tecnologias, os autores afirmam que, do ponto de vista operacional, a 

técnica VTD é mais simples, uma vez que não é necessária preparação especial, como, por 

exemplo, pré-aquecimento da câmara de vácuo e manutenção e troca das pernas de subida e/ou 

de descida,  que possibilita o tratamento do aço a qualquer momento, desde que a bomba de 

vácuo esteja pronta. Quanto à taxa de descarburação, se mostra mais potente no reator RH, 

devido ao maior contato do metal fundido com o ambiente de vácuo. O desempenho de 

desgaseificação é similar para as duas tecnologias à vácuo. Já a taxa de dessulfuração é mais 

relevante em VTD devido a interação intensiva entre metal e escória, desde que a quantidade 

adequada esteja disponível durante o tratamento a vácuo. A Tabela 3.1 apresenta comparação 

entre RH e VTD. 
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Tabela 3.1 - Comparação entre RH e VTD, adaptado de (ZULHAN E SCHRADE, 2014). 

Temas VTD RH 

Borda Livre da Panela 600 - 1200mm 200 – 300mm 

Massa de corrida Mais que 3 toneladas Mais que 50 toneladas 

Observação da altura/ 

superfície do aço fundido 

durante o tratamento a vácuo 

Depende do tamanho da 

abertura no revestimento 

térmico na tampa da panela; 

Facilitada pelo uso de uma 

câmera de vídeo; 

Descarburação < 30ppm em 20 min < 20ppm em 15 min 

Desnitrogenização < 40ppm < 40ppm 

Desidrogenação < 1,5ppm < 1,5ppm 

Dessulfuração Reação intensiva entre metal 

e escória 

Possível pela injeção de pó 

adição de fluxo 

Pré-aquecimento de vaso Não necessário A câmara de vácuo deve ser 

aquecida antes da operação a 

vácuo 

Troca de vaso Não necessária Snorkels são trocados depois 

de 100 – 150 corridas 

Vida útil do refratário da 

panela (média) 

Menor que no RH Maior que no VTD 

Custo total de investimento Baixo Relativamente alto 

Custo total de operação Baixo Relativamente alto 

 

3.2 Desgaseificador RH 

 

O desgaseificador a vácuo mais comum nas plantas siderúrgicas é o desgaseificador RH. A 

técnica foi nomeada em função das empresas Ruhrstahl e Heraeus, que desenvolveram o 

processo (TEMBERGEN et al., 2008). 

 

De acordo com Tembergen et al. (2008), o reator de refino secundário RH consiste em uma 

câmara de vácuo (vaso de reação), revestida por material refratário e dois tubos de aço ligados 

ao fundo da câmara. Esses tubos, denominados pernas de subida e de descida, são 

completamente revestidos de refratários em seu interior, mas na parte exterior, somente a 

porção inferior, que é imersa no banho metálico, é revestida por refratários. A perna de subida 
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é equipada com bicos de injeção de gás, dispostos na seção da perna em um ou dois níveis e 

distribuídos igualmente ao redor da circunferência, logo abaixo da câmara de vácuo. O processo 

de desgaseificação do aço líquido é iniciado depois que as pernas são suficientemente imersas 

no aço líquido contido na panela. Após a imersão das pernas do reator RH, é iniciada a passagem 

de gás inerte pelos bicos de injeção na perna de subida. Alcançada a imersão requerida, os gases 

da câmara de vácuo são evacuados com ajuda de uma bomba de vácuo, ligada à parte superior 

da câmara. A pressão exercida na superfície da panela faz com que o aço líquido suba pela 

perna de subida em direção a câmara de vácuo. 

 

Segundo Martins (2004), o processo RH é caracterizado pela circulação de aço líquido entre a 

panela e a câmara de vácuo. A circulação ocorre devido à injeção do gás inerte, geralmente 

argônio, na perna de subida, que arrasta o líquido em direção a câmara de vácuo. O aço retorna 

à panela pela perna de descida, com menor concentração de gases dissolvidos, completando um 

ciclo. Após diversos ciclos e que todo o banho tenha sido tratado, o processo tem seu fim. O 

reator RH pode ser considerado um reator de mistura perfeita. A Figura 3.1 apresenta um 

desenho esquemático de um reator RH. 

 

 

Figura 3.1 – Esquema de um reator RH (CHEN e HE, 2018). 

 

Segundo Tembergen et al. (2008), é possível a adição de elementos de liga durante a 

desgaseificação. A adição desses elementos tem a vantagem de alcançar altos rendimentos e 

alta precisão de composição química do aço devido à ausência de ar na CV e restrição de reação 

entre metal e escória. Assim, o desgaseificador RH, que a princípio foi criado para remover 
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hidrogênio, gradualmente assumiu outras funções de refino secundário dos aços: como 

descarburação, desoxidação, dessulfuração e desfosforação, bem como homogeneização e 

controle da composição química e temperatura do banho metálico e retirada de inclusões não 

metálicas. 

 

3.3 Taxa de circulação no desgaseificador RH 

 

Lin et al. (2012) afirmam que a taxa de circulação é o índice mais importante no processo de 

refino de aço no RH. A taxa de circulação reflete diretamente na eficiência das reações que 

ocorrem no reator, no tempo de tratamento e na produtividade, por isso a importância de se 

estudar a otimização da taxa de circulação no reator RH. 

 

Muitos fatores podem influenciar a taxa de circulação, sejam eles parâmetros operacionais, 

como vazão de gás, pressão na CV e profundidade de imersão das pernas no banho, ou 

parâmetros dimensionais, como número de bicos e diâmetros das pernas. Por haver tantos 

parâmetros que influenciem o processo e a possibilidade de melhoria efetiva na produtividade 

do reator RH, muitos são os trabalhos encontrados na literatura. Alguns parâmetros são 

discutidos a seguir. 

 

3.3.1 Vazão de gás na perna de subida 

 

Seshadri e Costa (1986), Park et al. (2000), Mukherjee et al. (2017) afirmam que, em geral, a 

taxa de circulação aumenta conforme a vazão de gás na perna de subida aumenta. Os autores 

indicam que em vazões muito elevadas, a taxa de circulação se torna constante, por motivos de 

saturação de gás na perna de subida. A Figura 3.2 apresenta o efeito da vazão de gás na perna 

de subida na taxa de circulação em um modelo a frio de um reator RH. 

 

Lin et al. (2012) investigaram o comportamento da bolha de gás e sua influência na taxa de 

circulação em um modelo de RH a frio. Foi constatado que, em caso de aumento de vazão de 

gás, maior é a penetração e retenção do gás inerte na perna de subida, o que aumenta a trajetória 

percorrida pela bolha. Quanto mais longa é a trajetória percorrida pela bolha, maior é a taxa de 

circulação. Neste caso, a melhoria da taxa de circulação por meio de aumento de vazão de gás 



 

8 

 

apresenta limitação, pois quando a penetração do gás chega ao centro da perna, o 

aprisionamento do gás atinge níveis de saturação e, a taxa de circulação decresce. Para elevar a 

taxa de circulação e diminuir o efeito da saturação da retenção de gás, é indicado o aumento do 

diâmetro interno da perna e/ou reduzir a altura dos bicos. A Figura 3.3 apresenta os efeitos do 

comprimento da trajetória da bolha na taxa de circulação para diferentes vazões de gás. 

 

 

Figura 3.2 - Efeito da vazão de gás na perna de subida na taxa de circulação (MUKHERJEE et al, 2017). 

 

 

Figura 3.3 - Efeitos do comprimento da trajetória da bolha na taxa de circulação (LIN et al., 2012). 

 

3.3.2 Diâmetro das pernas 

 

De acordo com Lin et al. (2012), para uma mesma vazão de gás, a perna de subida de maior 

diâmetro interno, apresenta maior taxa de circulação, pois quanto maior o diâmetro, maior é a 

área de circulação e, consequentemente, possibilidade de carrear mais aço para a câmara de 

vácuo. A Figura 3.4 apresenta os efeitos do tamanho do diâmetro interno da perna de subida na 

taxa de circulação em um reator RH. 
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Figura 3.4 - Efeitos do tamanho do diâmetro interno da perna de subida na taxa de circulação em um reator RH 

(LIN et al., 2012). 

 

3.3.3 Número e diâmetro de bicos 

 

De acordo com Hanna et al. (1992), a taxa de circulação tende a aumentar, à medida que o 

número de bicos de injeção aumenta. Os experimentos foram realizados a partir de um modelo 

físico. Os autores ainda constataram que a partir de 8 bicos, os efeitos dos números de bicos na 

taxa de circulação não são tão efetivos, ou seja, a taxa de circulação tende a estabilizar, ou até 

mesmo decrescer levemente. 

 

Quanto ao diâmetro dos bicos, para mesma condição de vazão de gás, quanto menor o diâmetro 

do bico, maior é a taxa de circulação do aço. A razão para tal fato é que reduzir o diâmetro 

interno causa aumento da velocidade inicial da bolha na saída do bico, assim, as bolhas se 

tornam menores e a penetração do gás na perna de subida se torna maior. Porém, diminuir o 

tamanho dos bicos pode facilitar a sua obstrução, o que pode ser prejudicial ao processo. A 

Figura 3.5 apresenta os efeitos do tamanho do diâmetro de bicos na taxa de circulação em um 

reator RH (LIN et al., 2012). 

 

 

Figura 3.5 - Efeitos do tamanho do diâmetro de bicos na taxa de circulação em um reator RH (LIN et al., 2012). 
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3.3.4 Profundidade de imersão das pernas no banho 

 

Park et al. (2001), Mukherjee et al. (2017), Vargas (2000), Kamata et al. (1998) avaliaram o 

efeito da profundidade de imersão no banho na taxa de circulação no reator RH. Foi constatado 

que conforme a imersão das pernas no banho aumenta, a taxa de circulação também aumenta. 

A Figura 3.6 apresenta os efeitos da profundidade de imersão das pernas na taxa de circulação 

em um modelo a frio de um reator RH. Outro parâmetro que pode afetar a taxa de circulação 

no reator RH é a obstrução de bicos, discutido no próximo item. 

 

 

Figura 3.6 - Efeitos da profundidade de imersão das pernas na taxa de circulação em um modelo a frio de um 

reator RH (MUKHERJEE et al, 2017). 

 

3.4 Obstrução de bicos no RH 

 

Poucos são os estudos realizados sobre o efeito da obstrução dos bicos de injeção de argônio 

na perna de subida do reator RH se comparados às pesquisas sobre outros parâmetros, como: 

pressão de vácuo; dimensão da câmara de vácuo; número, diâmetro, profundidade de imersão 

das pernas de subida e descida; vazão de gás nos bicos na perna de subida; além de vazão de 

gás inerte no fundo da panela. 

 

De acordo com Zhu et al. (2016), a obstrução de bicos é um problema recorrente em reatores 

RH e é causado principalmente pelo desgaste de refratários. Essa complicação pode afetar 

principalmente a distribuição do fluxo de gás e de velocidades do aço líquido, na região acima 

dos bicos de injeção de argônio na perna de subida, o que afeta a taxa de circulação do aço. A 

partir de um modelo contendo água com 12 bicos de injeção de gás e simulação matemática, os 

autores testaram uma série de combinações de obstruções de bicos com intuito de observar a 
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variação da taxa de circulação do líquido, bem como comportamento do fluxo e distribuição do 

gás. Zhu et al. (2016), propõem que as obstruções do tipo assimétricas têm maior efeito 

degradante sobre a taxa de circulação se comparadas às de tipo simétrico. O número de bicos 

obstruídos também influencia esse parâmetro, uma vez que a partir de 3 bicos obstruídos, ou 

seja, 25% do total, a taxa de circulação apresenta maior queda, sendo indicada a manutenção 

do equipamento. A Figura 3.7 indica a queda na taxa de circulação, para diversas vazões do gás 

inerte, à medida que o número de bicos obstruídos aumenta, tanto para obstruções simétricas 

(a), quanto para assimétricas (b). 

 

 

Figura 3.7 - Efeito do número de obstruções de bicos na taxa de circulação para diferentes vazões de gás. a) 

Obstruções simétricas e b) obstruções assimétricas (ZHU et al., 2016). 

 

Quando da não ocorrência de obstruções de bicos, ao se fazer um corte longitudinal na perna 

de subida e ao traçar o diagrama de vetores velocidade para aço líquido, percebe-se a existência 

de dois caminhos para a passagem do aço, localizados próximos à parede da perna de subida, 

ver Figura 3.8. Em casos de bloqueios simétricos, apesar da taxa de fluxo decrescer a partir de 

25% de bicos obstruídos, a distribuição de velocidades ainda apresenta certa uniformidade. 

Quando se trata de bloqueios assimétricos, o campo de velocidade é tal que existe apenas um 

caminho para a passagem de aço perto da parede da perna. A velocidade do aço líquido tende 

a zero na região vizinha aos bloqueios; enquanto a velocidade se mostra elevada nos pontos 

próximos aos bicos não obstruídos. Esse fenômeno causa recirculação do líquido no interior da 

perna de subida, o que explica a alteração da taxa de circulação para essa condição, pois o aço 

líquido fica retido na perna de subida por mais tempo. A Figura 3.8 mostra o diagrama dos 
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vetores velocidade de aço líquido na perna de subida para diversas condições de bloqueio (ZHU 

et al., 2016). 

 

 

Figura 3.8 – Diagrama do vetor velocidade de aço líquido para vazão de gás 120 Nm³/h. I) condição sem 

obstruções; II) bloqueios simétricos; III) bloqueios assimétricos (ZHU et al.,2016). 

 

Segundo Silva et al. (2004), o bloqueio de bicos em si não é um problema crítico se a taxa de 

circulação do aço se manter em um nível seguro por meio de injeção adicional de gás, medida 

compensatória que pode ser praticada até uma vazão limite de gás. O mais importante não é a 

quantidade de bicos bloqueados, mas sim seu efeito sobre a distribuição espacial de gás na 

perna de subida. Após testarem e analisarem condições simétricas e assimétricas de obstruções 

de bicos, estes autores perceberam que as obstruções simétricas pouco alteraram a taxa de 

circulação, já a obstrução de tipo assimétrico apresentou efeito deletério ao parâmetro, redução 

de cerca de 50%, mostrado na Figura 3.9. 

 

Lin et al. (2012) relacionam o efeito negativo na taxa de circulação causado por obstruções 

assimétricas à distribuição não uniforme de gás. Estes autores afirmam que a taxa de circulação 

é altamente dependente da profundidade de penetração do gás inerte na perna de subida bem 

como da quantidade de bolhas de gás envolvidas. No caso de bloqueios simétricos, apesar de 

se ter menor quantidade de bolhas (posto que a vazão do gás inerte insuflado não é modificada), 
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a penetração do fluxo gasoso é maior do que em casos de não obstrução, o que evita a queda 

significativa da taxa de circulação do aço. Além disso, é destacado que, a prática de diminuição 

de diâmetro de bicos para aumentar a taxa de circulação deve ser realizada com cautela, pois 

um bico de menor diâmetro apresenta maior tendência à obstrução. A Figura 3.10 apresenta o 

efeito sobre a profundidade de penetração de gás devido à vazão deste, para condições de não 

obstrução e obstrução simétrica. 

 

 

Figura 3.9 – Efeito da obstrução de bicos na taxa de circulação em um modelo com água (SILVA et al., 2004). 

 

Trindade et al. (2019) também indicaram que obstruções do tipo simétrica não afetam 

significativamente a taxa de circulação se a vazão de gás for mantida constante. Já as obstruções 

assimétricas podem levar a uma redução da taxa de circulação considerável, conforme a 

quantidade e posição de bicos obstruídos. 

 

 

Figura 3.10 – Efeito da penetração do gás na taxa de fluxo de gás (LIN et al., 2012). 
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3.5 Estrutura refratária do desgaseificador RH 

 

Não existe um projeto universal da estrutura refratária do desgaseificador RH, assim como de 

qualquer outro reator pirometalúrgico. Segundo Ertuğ (2018), os refratários são essenciais na 

produção do aço e representam parcela significativa no custo de fabricação, principalmente na 

etapa de refino do aço. Por isso é importante a escolha de refratários mais adequados para cada 

aplicação, visando maior vida útil do revestimento, estabilização da fabricação do aço, redução 

de custo e garantia da qualidade do produto. Existem diversos tipos de refratários, com 

diferentes capacidades, pois, na produção do aço, as propriedades do metal líquido, química da 

escória, atmosfera e temperatura são muito diferentes em cada região dos vasos de reação e 

panelas. Assim, é muito importante o zoneamento da estrutura refratária de um reator. 

 

A Yanmu divide o reator RH nas seguintes partes: duto de gás; calha de adição de ligas; região 

superior, intermediária e inferior da CV; garganta e pernas. A Figura 3.11 apresenta as regiões 

do reator RH. Segundo a Yanmu, o tijolo de magnésia-cromita é o principal tipo de refratário 

usado no RH. O tijolo magnésia-carbono com baixo teor de carbono pode ser usado como uma 

alternativa ao tijolo de magnésia-cromita. A Tabela 3.2 mostra os tipos de materiais refratários 

utilizados no reator RH (YANMU, 2018). 

 

 

Figura 3.11 – Regiões do reator RH, adaptado de (YANMU, 2018). 
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Tabela 3.2 – Tipos de materiais refratários utilizados em cada região do reator RH, adaptado de (YANMU, 

2018) 

• Duto de gás 

Tijolo de magnésia-cromita ligado 

diretamente; 

Tijolo de magnésia-carbono com baixo teor 

de carbono; 

Refratários moldáveis com altos teores de 

alumina. 

• Região inferior da CV 

Tijolo de magnésia-cromita religado; 

Tijolo de magnésia-carbono com baixo teor 

de carbono. 

• Calha de adição de ligas 

Tijolo de magnésia-cromita ligado 

diretamente; 

Tijolo de magnésia-carbono com baixo teor 

de carbono; 

Refratários moldáveis com altos teores de 

alumina. 

• Pernas 

Tijolo de magnésia-cromita religado; 

Tijolo de magnésia-carbono com baixo teor 

de carbono; 

Refratário moldável de espinélio-alumina 

fundida. 

• Região superior e intermediária da 

CV 

Tijolo de magnésia-cromita semiligado; 

Tijolo de magnésia-carbono com baixo teor 

de carbono. 

• Garganta 

Tijolo de magnésia-cromita religado; 

Tijolo de magnésia-carbono com baixo teor 

de carbono; 

 

 

3.6 Desgaste de refratários no RH 

 

O reator RH pode ser subdividido em diferentes regiões: região inferior, intermediária, superior 

e fundo da câmara de vácuo, perna de descida e de subida, calha, ou duto, de adições. Cada 

porção está sujeita a diferentes tipos de exigências termoquímicas e termomecânicas e, por isso, 

devem ser construídas com diferentes revestimentos refratários. Kumayasu (2016) indica que 

tijolos refratários de tecnologia MgO-Cr2O3 e MgO-C são os mais utilizados atualmente no 

processo RH. A Tabela 3.3 elenca os tipos de deterioração que o revestimento refratário MgO-

Cr2O3 pode sofrer. 
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Tabela 3.3 – Tabela esquemática de degradação de tijolos MgO-Cr2O3 (KUMAYASU, 2016). 

Classificação Mecanismo de Deterioração Característica de dano após o uso do 

tijolo 

 

 

 

Corrosão 

 

Reações químicas com escória (CaO, 

SiO2, FeO, MnO, etc.); 

Dissolução e eluição dos componentes 

dos tijolos. 

Reação-Lavagem química

 

Desaparecimento da camada da 

superfície do tijolo; Relativamente 

suave na superfície quente. 

 

 

 

Erosão 

 

 

Fluxo de metal fundido e escória; 

Danos causados pela abrasão da 

superfície quente. 

       

Desaparecimento da camada superfície 

do tijolo; Relativamente suave na 

superfície quente. 

 

 

 

Trincamento 

estrutural 

 

Infiltração de Escória; 

Deterioração e densificação do lado da 

superfície quente; 

Afloramento de trincas na camada de 

infiltração e/ou face traseira;                                              

Esfoliação. 

Trincas 

 

Trincas na camada de infiltração e/ou na 

camada traseira; Esfoliação na 

superfície quente, irregularidade 

comparativa. 

 

Trincamento 

térmico 

Choque térmico por mudança de 

temperatura; 

Crescimento de tensão térmica; 

Trincas; Esfoliação.  

 

Trincas no interior do tijolo; 

 

 

Trincamento 

mecânico 

Taxa de expansão, deformação do 

revestimento de aço, etc.; 

Crescimento de tensão mecânica; 

Trincas;  

Esfoliação. 

 

Trincas em posições indefinidas por 

todo o tijolo; Trincas nos cantos e 

seções de junção. 

 

Kumayasu (2016) apontou que nos reatores de refino secundário de aços, tais como: 

desgaseificador RH, convertedor AOD e reator VOD, revestimentos refratários de magnésia-

cromita, magnésia-dolomita e magnésia-carbono são comumente empregados. Os tijolos de 
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magnésia-cromita semiligados são resistentes à corrosão. Por sua vez, tijolos de magnésia-

cromita religados são recomendados por sua resistência ao trincamento térmico. 

 

Kumayasu (2016) destacou que a região inferior e o fundo da câmara de vácuo sofrem danos 

extremamente intensos do tipo erosão devido à alta circulação de aço líquido nessas porções do 

RH. Em casos de sopro de oxigênio e adições em pó, os danos também são bastante severos, 

principalmente na região ligeiramente acima do nível de banho metálico. Isso se dá pelo fato 

de que quando o gás injetado pela lança colide com o aço líquido, há geração de respingos que 

aderem-se e podem se infiltrar pelas trincas, poros abertos e rachaduras da estrutura refratária 

das paredes da câmara de vácuo, consequentemente, há formação de óxidos, causadores de 

danos do tipo corrosão. Quanto às pernas de subida e descida, em seu interior, predomina o 

desgaste por erosão, devido aos fluxos turbulentos de aço líquido. Além disso, após a operação, 

a infiltração de escória nos tijolos pode causar agressão química, caracterizada por: erosão, 

corrosão, dissolução, lavagem, esfoliação, causando a termoclase química. As pernas também 

apresentam desgaste na parte externa, uma vez que durante o tratamento ficam parcialmente 

imersas em aço líquido. Depois da operação, por ser exposta ao ar livre, essa região está sujeita 

a trincamento térmico. Danos por corrosão e trincamento estrutural também podem ser notados. 

No caso das regiões superior e média da CV, por não haver contato direto com aço líquido, há 

menor desgaste, se comparados a outras regiões. Os tipos de desgaste que predominam nessas 

regiões são corrosão e trincamento estrutural. Uma vez que a temperatura nessas regiões é 

menor que na porção inferior da CV, a adesão de metal às paredes é maior em casos de 

respingos. 

 

Ling et al. (2016b) ressaltaram que os custos de produção do aço estão relacionados ao desgaste 

e à diminuição de vida útil de refratários. Estes autores destacam que conhecer a distribuição 

da tensão de cisalhamento nas paredes ajuda a prever a erosão do revestimento refratário. Estes 

autores compararam o desgaste do fundo e da parede lateral da panela de um RH via 

modelamento matemático para dois formatos de pernas: oval e redondo (Figura 3.12). Para a 

mesma condição de vazão de gás, as pernas de formato oval apresentaram menor velocidade de 

saída do aço líquido na perna de descida; assim, a tensão máxima cisalhante para snorkels ovais 

é menor do que para snorkels redondos e, consequentemente, o desgaste refratário é menor no 

caso ovalado. 
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Figura 3.12 - Distribuição da tensão de cisalhamento na parede lateral da panela em função do formato das 

pernas (a) redondo e (b) oval (LING et al., 2016b). 

 

Luo et al. (2018) também utilizaram os recursos do modelamento matemático, validados por 

experimentos em um modelo a frio, para calcular taxa de circulação do aço líquido e tempo de 

mistura, bem como investigar a tensão de cisalhamento nas paredes para prever desgaste 

preferencial da estrutura refratária do reator RH. O ponto de tensão máxima cisalhante indicou 

o ponto preferencial ao desgaste. Assim como Ling et al. (2016b), Luo et al. (2018) afirmaram 

que, se comparadas às pernas de formato redondo, as pernas de forma oval aumentam a taxa de 

circulação e diminuem a tensão de cisalhamento do aço líquido nas paredes laterais e no fundo 

da panela, aumentando a vida útil da mesma no sistema RH. Ambos trabalhos mostram a 

tendência cada vez maior do uso de simulações computacionais em estudos de 

desgaseificadores RH. 

 

De acordo com Buhr (1999), o revestimento refratário de um reator RH deve ser capaz de 

resistir à altas temperaturas, à erosão pelo fluxo de aço líquido e à corrosão devido à reação 

com escórias ácidas ricas em óxidos de ferro. Os fatores que afetam a vida útil do refratário são: 

número de tratamentos por dia; número de tratamentos em sequência de vácuo (geralmente 6 

tratamentos sem interrupção); volume de aço líquido por panela e tempo de duração de 

tratamento de cada banho (pode chegar até 40 minutos em caso de tratamentos mais longos). 
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A Tabela 3.4, Hubble et al. (1998), apresenta a vida útil do revestimento refratário de diversas 

porções do reator RH. 

 

Tabela 3.4 – Vida útil do revestimento refratário do reator RH (HUBBLE et al., 1998). 

Região do Reator RH Número de tratamentos 

Pernas 150 - 200 

Fundo da câmara de vácuo 150 – 200 

Parede lateral da câmara de vácuo 400 - 600 

Balanço do desgaseificador Cerca de um ano 

 

3.7 Modelamento matemático 

 

O modelamento matemático é cada vez mais usado para simular desgaseificadores RH. Por ser 

capaz de analisar diversos parâmetros e de maneira eficiente, diversos pesquisadores 

empregaram a técnica para completar os resultados das simulações físicas, bem como para 

prever comportamento de fluido, distribuições de tensões e temperaturas e outras propriedades 

do processo. 

 

Zhu et al. (2018) utilizaram a técnica de modelamento matemático em conjunto com testes a 

frio em um reator RH. Os autores caracterizaram padrão de fluxo, tempo de mistura, taxa de 

circulação e amplitude da curva de concentração por meio de um traçador, com objetivo de 

encontrar um ponto ótimo de amostragem do aço líquido durante o seu tratamento em um reator 

RH, uma vez que não haviam relatos de estudos sobre o tema. As simulações foram realizadas 

via software ANSYS – CFX 16.2, por meio de uma abordagem euleriana-euleriana. Na 

caracterização do padrão de fluxo, os autores indicaram o caminho que o aço líquido percorre 

durante o tratamento no RH. O líquido sobe pela pena de subida e entra na câmara de vácuo, 

conduzido pelo gás injetado. Na câmara de vácuo, devido à tendência do aço líquido fluir pelas 

paredes, a velocidade da fase líquida é maior ao longo da parede do que na região média, como 

mostrado na Figura 3.13(b). Subsequentemente, o aço líquido retorna para a panela via perna 

de descida e toca a parte inferior da panela em alta velocidade, gerando zonas de redemoinho, 

evidenciadas na Figura 3.13(a). 
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Figura 3.13 – Resultado de simulação do padrão de fluxo de aço líquido em um reator RH. a) seção longitudinal 

do RH e b) seção transversal da câmara de vácuo (ZHU et al., 2018). 

 

Como muitas porções do RH são fechadas, como as pernas e a câmara de vácuo, a amostragem 

nessas regiões é dificultada, por isso a amostragem é, geralmente, feita na panela. No estudo 

em questão a camada de amostragem foi determinada na altura de 350mm. Foram distribuídos 

14 pontos potenciais de amostragem em 3 zonas de um lado da panela do reator (zona da perna 

de subida, zona intermediária e zona da perna de descida), evidenciadas na Figura 3.14. O ponto 

9, apresentou menor tempo de mistura, maior taxa de circulação e curva de concentração com 

maior amplitude, o que indica que o aço líquido flui primeiro para o ponto 9 se comparado aos 

outros pontos de amostragem. Assim, o ponto 9 é determinado por Zhu et al. (2018) como o 

ponto ótimo para monitoramento do processo de refino do aço. Já o ponto 1, como apresenta 

maior tempo de mistura, menor taxa de circulação e curva de concentração de menor amplitude, 

é o ponto em que as mudanças de composição química são mais lentas, ou seja, é o ponto 

indicado para amostragem se o objetivo for uma amostra representativa e homogênea de todo 

aço da panela e garantir que o aço esteja de acordo com um padrão antes do final do processo 

de refino no RH. 
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Figura 3.14 – Localizações dos pontos de amostragem em diferentes sub-regiões (ZHU et al., 2018). 

 

Com o objetivo de diminuir o tempo de mistura, no tratamento do aço líquido em um reator 

RH, Chen e He (2016) usaram a simulação matemática para investigar e comparar a influência 

do uso, ou não, de injeção simultânea de gás via plugs porosos no fundo da panela no 

comportamento da mistura do material fundido. Os autores afirmaram que diminuindo o tempo 

de mistura, a taxa de descarburação e, consequentemente a produtividade, apresentam 

melhoras. Por meio do programa Fluent, utilizou-se um traçador para monitorar a 

homogeneização do banho metálico. Considerou-se as bolhas de gás esféricas e volume 

constante. A densidade e viscosidade do argônio foram consideradas em função da temperatura 

e pressão, já para o aço líquido foram consideradas constantes. Observou-se que a injeção 

simultânea de gás via plug no fundo da panela, posicionado abaixo da perna de subida, pode 

diminuir o tempo de homogeneização do banho consideravelmente, se comparado à condição 

de não injeção simultânea, por meio de aumento da taxa de circulação e otimização do padrão 

de fluxo no desgaseificador RH. A adição de outros dois plugs em locais apropriados também 

tem efeito benéfico na diminuição do tempo de mistura. A Figura 3.15 apresenta o perfil de 

velocidade do líquido no reator RH para casos de injeção simultânea de gás em a) sem injeção, 

b) injeção via um plug e c) injeção via 3 plugs para vazão de 150Nm³/h. 
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Figura 3.15 – Velocidade de metal fundido no desgaseificador RH para vazão de 150Nm³/h em casos de a) sem 

injeção simultânea, b) injeção via 1 plugue, c) injeção via 3 plugues (CHEN e HE, 2016). 

 

Jin et al. (2016) usaram um modelo de elementos finitos para simular o ciclo operacional 

experimentado pelas pernas de um reator RH, inclusive em seu tempo ocioso. O objetivo do 

trabalho foi analisar e compreender os possíveis mecanismos de falha de um snorkel, uma vez 

que este está sujeito à severos choques térmicos, longos tempos e muitos ciclos de operação. 

Segundo os autores, a aplicação da modelagem de elementos finitos é muito útil devido à sua 

alta eficiência computacional, bem como a possibilidade de reprodução de condições 

complexas do processo e comportamentos termomecânicos dos materiais do snorkel. Foi 

utilizado no trabalho em questão, o pacote de programas ABAQUS. Para modelagem de falha 

por cisalhamento e fluência, assumiu-se comportamento dos refratários pelo modelo de 

Drucker–Prager. Para determinar possíveis falhas em relação ao tempo de processo, foram 

usados diagramas de distribuição de tensão pelo revestimento refratário de magnésia-cromita. 

O modelamento computacional revelou que a porção inferior da perna de subida está sujeita à 

maiores tensões de cisalhamento e choques térmicos, tanto no tempo de submersão, quanto nos 

períodos de inatividade. Logo, é a região mais propicia à falha. A Figura 3.16 indica a 

distribuição de tensões na seção inferior da perna de subida em diferentes momentos do 

processo. 
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Figura 3.16 – Distribuição de tensões equivalentes irreversíveis na seção inferior da perna de subida durante a) o 

final do pré-aquecimento, b) 1 s de submersão, c) 2 s de submersão, d) 7,6 s de submersão (JIN et al., 2016). 

 

O desgaste de refratários é um fator limitante sobre a vida útil do equipamento pirometalúrgico 

e também afeta os custos e produtividade do reator RH, por isso a importância de conhecer e 

caracterizar as regiões mais propícias ao desgaste. Com isto, o presente trabalho foi 

desenvolvido a fim de analisar e caracterizar a influência da assimetria de fluxo, gerada pelas 

obstruções de bicos, no desgaste de refratários por erosão da câmara de vácuo de um reator RH, 

por meio de modelamento físico e matemático. No modelo físico, a taxa de desgaste de 

refratário foi analisada usando pastilhas de ácido bórico e correlacionada com a tensão de 

cisalhamento nas paredes da câmara de vácuo, obtida a partir do modelo matemático.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo da influência da assimetria de fluxo, gerada por obstruções de bicos, no desgaste do 

revestimento refratário da câmara de vácuo do RH foi desenvolvido por meio de simulações 

físicas e computacionais. Foram avaliados taxa de circulação, padrão de fluxo e velocidade por 

meio de traçador e simulação de desgaste do revestimento refratário, via pastilha de ácido 

bórico, no caso de simulações físicas, e via tensão de cisalhamento nas paredes, no caso de 

simulações computacionais. A Figura 4.1 mostra a foto do modelo físico em acrílico usado nos 

experimentos. 

 

 

Figura 4.1 – Modelo físico em acrílico usado nos experimentos. 

 

4.1 Dimensões do modelo 

 

Para realizar os experimentos foi usado um modelo físico em acrílico, obedecendo a um fator 

de escala λ = 1:7,5, de um sistema RH de 320 toneladas de capacidade. A operação do modelo 

foi de acordo com os critérios de similaridade apresentados por Seshadri e Costa (1986). Dentre 

os grupos adimensionais mostrados na Tabela 4.1, foram considerados Froude (Fr) e Vazão 

Relativa (𝑁𝑉𝑎) como critérios de similaridade entre a máquina industrial e o modelo. Os bicos 

de injeção de gás foram determinados a partir do número de Froude modificado (𝐹𝑟𝑚). 
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Tabela 4.1 - Grupos adimensionais, critérios de similaridade (BARONY, 2017). 

Grupo Expressão Comentários 

Froude 𝐹𝑟 =
𝑉2

𝑔𝐷
 

Razão entre força de inércia do líquido e a 

força peso do mesmo. 

Reynolds 𝑅𝑒 =
𝐷𝜌𝑉

𝜇
 

Razão entre força de inércia e a força de 

natureza viscosa, do líquido 

Vazão relativa 𝑁𝑉𝑎 =
𝑄

𝐷2𝑉
 

Fração de volume da perna de subida que é 

ocupada pelo gás injetado 

Froude modificado 𝐹𝑟𝑚 =
𝑈2𝜌𝑔

𝐷𝑔𝜌𝐿
 

Razão entre força de inércia do gás no ponto 

de injeção e o peso do líquido a ser deslocado 

Razão geométrica, 

cinemática, de densidade 

𝜑

𝐷
; 

𝑈

𝑉
 ; 

𝜌𝑔

𝜌𝐿
 

 

 

Onde: V = Velocidade do líquido; 𝜌𝑔= densidade do gás; 𝜌𝑙= densidade do líquido; D = 

diâmetro interno da perna; g = aceleração da gravidade; U = velocidade de gás no bico; Q = 

Vazão de gás. 

 

A Tabela 4.2 apresenta os dados característicos da máquina industrial e do modelo. A Figura 

4.2 mostra um desenho esquemático com destaque às dimensões do modelo. As dimensões 

usadas no modelo físico também foram usadas no modelo matemático. 

 

 

Figura 4.2 – Representação esquemática com as principais dimensões do modelo em acrílico do reator RH: a) 

visão lateral e b) visão superior da câmara de vácuo; c) perna de subida; d) panela. 

 

 



 

26 

 

Tabela 4.2 – Dados característicos do protótipo e do modelo. 

Caraterísticas do Reator Protótipo Modelo 

Dados Gerais 

Capacidade de Vácuo (mBar) 0,67 984 

Temperatura de Trabalho (°C) 1560 25 

Fluido Aço Água 

Densidade de Fluido (Kg/m³) 7000 1000 

Vaso Superior 
Diâmetro Interno (mm) 2245 299,33 

Altura (mm) 7600 70* 

Vaso Inferior (Panela) 

Diâmetro Superior (mm) 3400 490 

Diâmetro Inferior (mm) 3000 460 

Altura (mm) 4250 566 

Altura de Líquido (mm) 3650 486 

Pernas 

Comprimento (mm) 1540 205,33 

Diâmetro Interno (mm) 750 100 

Distância entre as Linhas de Centro 

(mm) 
1500 180 

Profundidade de Imersão (mm) 450 60 

Sistema de Injeção de Gás 

de Arraste 

Gás Argônio Ar 

Vazão (NL/min) 2500 120 

Densidade de Gás (Kg/m³) 0,13 1,123 

Injeção de Gás (Perna de Subida) 
16 bicos, distribuídos em 2 

níveis  

Distância entre os Níveis de Injeção 

(mm) 
175 23,33 

Diâmetro do Bico de Injeção (mm) 8 2,4 

OBS: *Altura necessária somente para elevação da água, devido o vácuo induzido. 

 

4.2 Condições de obstrução avaliadas 

 

Tanto para as simulações físicas, quanto para as simulações matemáticas, foi usado um modelo 

de reator RH com 16 bicos de injeção de ar, distribuídos de maneira simétrica em dois anéis. 

Foram simuladas 4 condições diferentes em cada tipo de teste: uma sem bloqueio de bicos 

(condição normal), duas condições com obstruções assimétricas (que mais afetam o fluxo no 

reator) e uma com obstruções simétricas. As condições são apresentadas nas Figuras 4.3 a 4.6, 

onde: 

 

Condição 1: Sem Obstrução (C1). 

Nenhum dos bicos foi obstruído. 
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Figura 4.3 - Condição 1: Sem Obstrução. 

 

Condição 2: Obstrução assimétrica de 8 bicos (C2). 

Foram obstruídos os bicos 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e 12. 

 

 

Figura 4.4 - Condição 2: Obstrução assimétrica de 8 bicos. 

 

Condição 3: Obstrução assimétrica de 4 bicos (C3). 

Foram obstruídos os bicos 3, 4, 10 e 11. 

 

 

Figura 4.5 - Condição 3: Obstrução assimétrica de 4 bicos. 
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Condição 4: Obstrução simétrica de 8 bicos (C4). 

Foram obstruídos os bicos 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13 e 15. 

 

 

Figura 4.6 - Condição 4: Obstrução simétrica de 8 bicos. 

 

Para cada condição foram realizados experimentos com as vazões de 80, 90, 100, 110, 120 e 

140L/min. 

 

4.3 Simulações físicas 

 

4.3.1 Determinação da taxa de circulação por condutivimetria 

 

A taxa de circulação é o parâmetro usado para quantificar o volume de líquido que passa pela 

perna de descida por unidade de tempo. Para determinar a taxa de circulação no desgaseificador 

RH, foi utilizada a técnica da condutivimetria, também utilizada por Martins (2003), Silva et 

al. (2004), Peixoto et al. (2018), Seshadri e Costa (1986) e Kishan e Dash (2009). 

 

O método consiste em injetar uma solução de cloreto de potássio em forma de pulso, no interior 

da câmara de vácuo, na porção próxima a perna de subida. Na perna de descida foi posicionado 

um condutivímetro para fazer medições de maneira contínua. A variação da condutividade foi 

monitorada por intermédio de uma placa de aquisição A/D. Após prévia calibração, foi gerado 

um gráfico de concentração versus tempo, como o gráfico da Figura 4.7. No gráfico, percebe-

se que a área A1 sob a curva corresponde à primeira passagem da solução pelo condutivímetro, 

ou seja, a área compreendida entre os tempos t1 e t2 representa a quantidade total de traçador 

injetada no reator. Quando a concentração se estabiliza, ou seja, a variação de concentração é 
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menor que 5%, considera-se o líquido homogêneo, quanto à sua concentração. Assim, 

consegue-se calcular a taxa de circulação por meio da equação 4.1 (MARTINS, 2003). 

 

𝑀 = ∫ 𝑄 × 𝐶 × 𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1
                                                            (4. 1) 

 

Onde: 

M = massa de traçador (kg); Q = taxa de circulação (kg/s); C = concentração em g de KCl/ kg 

de água.  

A variação da concentração ∆C está relacionada à M por meio da equação 4.2. 

 

∆𝐶 =
𝑀

𝑉𝐻2𝑂
                                                             (4.2) 

 

Onde: 

𝑉𝐻2𝑂 = quantidade de água no reator (kg) 

Como 

 

𝐴1 = ∫ 𝐶 × 𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1
                                                        (4.3) 

 

Assim: 

 

𝑀 = 𝑄 × ∫ 𝐶 × 𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1
=  𝑄 × 𝐴1 = ∆𝐶 × 𝑉𝐻2𝑂                              (4.4) 

 

𝑄 =
∆𝐶× 𝑉𝐻2𝑂

𝐴1
                                                          (4.5) 
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Figura 4.7 – Curva típica de distribuição do tempo de residência (MARTINS, 2003). 

 

Foram simuladas as 4 condições de obstrução (item 4.2) para as vazões de gás de 80, 90, 100, 

110, 120, 140L/min. A taxa de circulação foi obtida pela média dos resultados de 10 

experimentos para cada condição. 

 

4.3.2 Caracterização de padrão de fluxo via traçador 

 

Para caracterizar o fluxo na câmara de vácuo foram injetados 200ml de solução concentrada de 

corante anilina, como um traçador, a 50mm abaixo da perna de subida do RH. A posição de 

injeção do corante está representada na Figura 4.8. Uma câmera de vídeo foi posicionada acima 

da câmara de vácuo de maneira a visualizar a seção transversal da câmara de vácuo. A partir 

das filmagens foram selecionados frames (quadros) a fim de avaliar e comparar o espalhamento 

e trajeto da anilina na câmara de vácuo para as condições propostas. Foram simuladas as 

condições C1 e C3 de obstrução somente para a vazão de gás de 100L/min, por se tratar de um 

teste para verificar se houve, ou não, desvio de fluxo, de maneira qualitativa. 
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Figura 4.8 – Desenho esquemático com destaque para a posição de injeção de corante traçador. 

 

4.3.3 Simulação de desgaste de refratários na câmara de vácuo 

 

Para simular o desgaste de refratários na câmara de vácuo do RH, foram usadas pastilhas de 

ácido bórico, obtidas por meio de uma prensa hidráulica. Na produção de cada pastilha, pesou-

se 7 gramas de ácido bórico granulado, que foram prensados sobre placas metálicas, para 

garantir resistência ao manuseio, com a força de 3000kgf. Como o ácido bórico se dissolve na 

água, à medida que o líquido passa pela superfície da pastilha, seu material é retirado 

gradualmente, o que simula o desgaste de refratários por erosão, técnica proposta por Su et al. 

(2010).  

 

A região escolhida foi a porção inferior da câmara de vácuo (CV), por ser uma das partes de 

menor vida útil do reator, segundo Hubble et al. (1998). Em cada experimento foram utilizadas 

6 pastilhas, distribuídas simetricamente pela câmara de vácuo na altura de 3,5 cm (metade da 

altura do líquido). A Figura 4.9 mostra esquematicamente o posicionamento das pastilhas nas 

posições de A a F. As pastilhas foram pesadas antes e depois do experimento para quantificar 

sua perda de massa. A área da face de contato da pastilha com a água foi medida antes do 

experimento por meio do software ImajeJ. Para evitar interferência da umidade nas avaliações 

de perda de massa, as pastilhas foram armazenadas por 24 horas antes e depois do experimento 

em uma estufa a 60ºC. Os resultados são apresentados em forma de taxa de desgaste (mm/min), 

conforme a Equação 4.6. 



 

32 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 =  
∆𝑚

𝜌∙𝐴0∙𝑡
                                                 (4.6) 

 

Em que: ∆𝑚 é a variação de massa das pastilhas (g); 𝜌 é a densidade do ácido bórico (g/mm³); 

𝐴0 é a área inicial (mm²) e t é o tempo de experimento (min). 

 

Após o posicionamento das pastilhas na câmara de vácuo, iniciou-se a circulação do líquido 

entre a câmara de vácuo e a panela. Foram simuladas as 4 condições de obstrução (item 4.2) 

para as vazões de gás de 80, 100 e 140L/min. Foram realizados 3 testes para cada vazão. O 

tempo de cada experimento foi de 2 minutos. A média das taxas de desgaste para cada condição 

foi avaliada. 

 

 

Figura 4.9 – Distribuição das pastilhas de ácido bórico na câmara de vácuo. 

 

4.4 Modelamento Matemático 

 

De acordo com Torres (2017), a simulação matemática é baseada na resolução de equações 

diferenciais que descrevem os fenômenos fluidodinâmicos em um reator industrial. As 

simulações matemáticas foram realizadas pelo software CFX 18.2 (Ansys®), versão 

acadêmica. 

 

Assim se decorreram as etapas para o desenvolvimento do modelamento matemático, que serão 

explanadas nos próximos tópicos: 
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• Definição dos parâmetros de processo a serem adotados pelo programa; 

• Criação da geometria do modelo por meio do software Design Modeler. As dimensões 

estão de acordo com o modelo em acrílico (Tabela 4.2); 

• Construção da malha a partir do software Meshing Modeler; 

• Configuração das condições de contorno via solver CFX; 

• Execução das simulações para as diferentes condições (citadas no item 4.2); 

• Análise de resultados. 

 

4.4.1 Malha 

 

A malha foi construída utilizando o software Meshing Modeler, utilizando a função avançada 

de proximidade e curvatura. O estudo de independência de malha foi realizado através da 

comparação dos resultados de taxa de circulação obtidos com malhas de tamanhos variados. 

Obteve-se uma malha de 18mm no vaso inferior utilizando a ferramenta element sizing, com 

refinamento na perna de subida de 4mm e no restante da câmara de vácuo e na perna de descida 

de 5mm, totalizando cerca de 1 milhão de elementos e 413 mil nós. A Figura 4.10 apresenta os 

elementos da malha da simulação matemática do reator RH. 

 

 

Figura 4.10 – Elementos da malha da simulação matemática do reator RH. 
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4.4.2 Configurações (Setup) 

 

As configurações da simulação matemática foram atribuídas de maneira semelhante aos estudos 

de Peixoto et al. (2018 e 2017). 

 

Considerações iniciais: escoamento tridimensional e turbulento; fluidos newtonianos e 

incompressíveis (desconsiderou-se a expansão de gás); sistema isotérmico (a 25ºC); pressão 

ambiente igual a 1 atm. Utilizou-se os valores padrões do software para as propriedades físicas 

da água e do ar (a 25°C). Foi adotado o modelo de turbulência k–ε para o líquido (fase contínua), 

enquanto para o ar (fase discreta) foi adotado o modelo de equação zero de fase dispersa, que 

assume que a fase discreta possui a mesma viscosidade cinemática turbulenta da fase contínua 

(Ansys CFX Theory Guide). Foi utilizado o modelo de partículas para transferência interfásica, 

além do modelo de Sato para estimar a transferência de turbulência entre as fases, como 

sugerido em Ansys CFX Theory Guide. 

 

No CFX, as equações diferenciais de escoamento são resolvidas através do método de volumes 

finitos, e adotou-se a abordagem multifásica euleriana-euleriana. São resolvidas as equações de 

conservação: 

 

• Equação de conservação de massa das fases (água e ar): 

𝜕

𝜕𝑡
(𝛼𝑖𝜌𝑖) + ∇ ∙ (𝛼𝑖𝜌𝑖 �⃗⃗�𝑖) = 0                                         (4.7) 

Em que: 𝛼𝑖 é fração volumétrica; 𝜌𝑖 é densidade e 𝑢𝑖 é velocidade para as fases líquida 

(i=l) e gasosa (i=g); 

• Equação de conservação de volume: 

𝛼𝑙 + 𝛼𝑔 = 1                                                     (4.8) 

• Equações de energia cinética turbulenta e da taxa de dissipação da energia cinética de 

turbulência modelo (k–ε); 

• Equação de conservação de quantidade de movimento de ar e água nas três direções 

cartesianas (x, y e z): 

𝜕

𝜕𝑡
(𝛼𝑖𝜌𝑖 �⃗⃗�𝑖) + ∇ ∙ (𝛼𝑖𝜌𝑖 �⃗⃗�𝑖 �⃗⃗�𝑖) = −𝛼𝑖∇𝑝 + ∇ ∙ [𝛼𝑖(𝜇𝑙 + 𝜇𝑙,𝑡)(∇�⃗⃗�𝑖 + (∇�⃗⃗�𝑖)

𝑇)] + 𝛼𝑖𝜌𝑖�⃗� + �⃗�𝑖(4.9) 
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Em que: g representa a aceleração da gravidade; 𝜇𝑙, a viscosidade do líquido; 𝜇𝑙,𝑡, a 

viscosidade turbulenta do líquido; p, pressão e �⃗�𝑖, a força de interação entre as duas 

fases. 

 

A força de interação entre as duas fases é representada por um somatório de forças: 

 

�⃗�𝑙 = �⃗�𝐷𝑟𝑎𝑔 + �⃗�𝑉𝑀 + �⃗�𝑇𝐷 + �⃗�𝑊𝐿                                      (4.10) 

 

Em que: �⃗�𝐷𝑟𝑎𝑔 é a força de arraste; �⃗�𝑉𝑀 é a força de massa virtual; �⃗�𝑇𝐷 é a força de dispersão 

turbulenta e �⃗�𝑊𝐿 é a força de lubrificação da parede. As expressões das forças de interação 

foram determinadas de acordo com o trabalho de Peixoto et al. (2018). 

 

Força de arraste: 

�⃗�𝐷𝑟𝑎𝑔 = 𝐶𝐷
3𝛼𝑔𝛼𝑙𝜌𝑙

4𝑑𝑔
|�⃗⃗�𝑔 − �⃗⃗�𝑙|(�⃗⃗�𝑔 − �⃗⃗�𝑙)                                    (4.11) 

Onde: 𝑑𝑔 é o diâmetro da bolha de gás; 𝐶𝐷 é o coeficiente de arraste, que pode ser previsto pelo 

modelo de Ishii-Zuber. 

 

Força de massa virtual (VMF): 

�⃗�𝑉𝑀 = 𝐶𝑉𝑀𝐹𝜌𝑙𝛼𝑔 (
𝑑𝑙 �⃗⃗⃗�𝑙

𝜕𝑡
−

𝑑𝑔 �⃗⃗⃗�𝑔

𝜕𝑡
)                                        (4.12) 

Onde: 𝐶𝑉𝑀𝐹 é o coeficiente de massa virtual, e foi adotado como 0,25, baseado no trabalho de 

Peixoto et al. (2018). 

 

Força de dispersão turbulenta (TDF): 

�⃗�𝑇𝐷 = −𝐶𝑇𝐷𝐶𝑐𝑑
υ𝑙

𝜎𝑙𝑔
(

∇𝛼𝑔

𝛼𝑔
−

∇𝛼𝑙

𝛼𝑙
)                                          (4.13) 

Onde: 𝐶𝑇𝐷 tem valor padrão igual a 1; 𝐶𝑐𝑑 coeficiente de transferência de quantidade de 

movimento pela força de arraste; υ𝑙 é o volume específico do líquido; 𝜎𝑙𝑔 é o número de 

Schmidt turbulento, usualmente igual a 0,9 (Ansys CFX Theory Guide). 
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Força de lubrificação da parede (WLF): 

�⃗�𝑊𝐿 = 𝐶𝑊𝐿𝜌𝑙𝛼𝑔|𝑈𝑙 − 𝑈𝑔|
2

𝜂𝑊                                          (4.14) 

Onde: 𝐶𝑊𝐿 é o coeficiente da força de lubrificação, dado pelo modelo de Frank; 𝜂𝑊 é a distância 

normal da parede; 𝑈𝑙 − 𝑈𝑔 é a diferença de velocidade entre líquido e gás em um plano normal 

a 𝜂𝑊 próximo a parede. 

 

Baseado no trabalho de Peixoto et al. (2018), para força de arraste foi adotado o modelo de 

Ishii-Zuber, mais apropriado para fluxos contendo elevada concentração de partículas (Ansys 

CFX Theory Guide); o modelo baseado na média de Favre (ou média ponderada pela massa) 

da força de arraste foi utilizado para a força de dispersão turbulenta, sendo o modelo mais 

indicado nas situações onde não se conhece um valor apropriado para o coeficiente de dispersão 

turbulenta, CTD (Ansys CFX Theory Guide) e para a força de lubrificação da parede empregou-

se o modelo de Frank. 

 

As condições de contorno usadas foram as seguintes (vide Figura 4.11): 

• Condição de não deslizamento, aplicada em todas as paredes, regiões onde o fluido 

possui velocidade zero; 

• Condição de entrada: bicos injetores, onde a injeção de gás é configurada de acordo com 

as vazões de 80, 90, 100, 110, 120 e 140L/min em valores de vazão mássica (kg/s). O 

regime de escoamento selecionado é o subsônico, com uma intensidade de turbulência 

de 5% (média). 

• Condição de escorregamento livre na superfície da panela; 

• Superfície da câmara de vácuo: com camada de ar de 10cm - condição de abertura, com 

pressão igual ao vácuo aplicado. 

 

Assume-se que o diâmetro da bolha de gás é constante (despreza-se a deformação, assim como 

a quebra e coalescência das bolhas de gás). Como em outros trabalhos (Kishan e Dash (2009); 

Ling et al. (2016b) e Luo et al. (2018)), para calcular o diâmetro da bolha de gás, utilizou-se a 

correlação dada pela Equação 4.15, adaptada por Johansen e Boysan (1988) para panela agitada 

com gás, originalmente do trabalho de Davidson e Schüler (1960). 
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𝑑𝑏 = 0,35 (
𝑄2

𝑔
)

0.2

                                                  (4.15) 

 

Em que: 𝑑𝑏 é o diâmetro da bolha; Q é a vazão de gás (Nm³/s) e g é a força da gravidade (m/s²). 

 

 

Figura 4.11 - Vista em perspectiva da geometria do reator RH, destacando as principais partes do setup para o 

modelo. 

 

Como no trabalho de Peixoto et al. (2018), a simulação matemática foi configurada em regime 

permanente. Para solução das equações diferenciais propostas foi usado o esquema de advecção 

de 1ª ordem (Upwind) com alta resolução (High Resolution no ANSYS CFX). Para diminuir a 

flutuação dos resíduos, foi utilizado o controle de escala de tempo física de 0,01s e um máximo 

de 2100 iterações, que foram divididas em 300 iterações sem força de dispersão turbulenta, 300 

iterações após inserção de força de dispersão turbulenta e 1500 iterações com opção avançada 

de controle de solução, fração volumétrica acoplada. 

 

4.4.3 Processamento de resultados 

 

Após simulações matemáticas das condições citadas no item 4.2, os resultados foram avaliados 

em termos de taxa de circulação da fase líquida e tensão de cisalhamento nas paredes da câmara 
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de vácuo. Para determinação da taxa de circulação, foi traçado um plano na seção transversal 

da perna de descida e a partir desse plano foi calculado o fluxo de massa (kg/s) pela função 

Mass Flow. Para avaliação de tensão de cisalhamento na câmara de vácuo foi usada a função 

Wall Shear Stress. 

 

4.4.4 Simulações em regime transiente 

 

Além das simulações matemáticas em regime permanente, foram realizadas simulações em 

regime transiente para caracterizar a dispersão e o padrão de fluxo de um traçador. O traçador 

foi representado pela função Additional Variables, utilizando a opção escalar volumétrica 

(kg/m³). O ponto de injeção de traçador foi posicionado 5cm abaixo do centro da perna de 

subida, como mostrado na Figura 4.11, pela ferramenta Source Point. Assim como propôs 

Peixoto (2016), os resultados da simulação em regime permanente das condições do item 4.2 

foram utilizados como condição inicial para garantir que o traçador seja inserido no modelo em 

uma etapa com fluxo totalmente desenvolvido. Logo, a partir da condição inicial, para reduzir 

o tempo de simulação, foram desabilitadas as resoluções de todas as equações (Expert 

Parameters), exceto aquela correspondente ao transporte de massa do escalar (Additional 

Variables), permitindo alcançar em algumas horas de cálculo o tempo total de simulação de 35 

segundos.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Desgaste de refratário por erosão no reator RH 

 

Parte dos resultados desta seção pode ser encontrada na publicação deste autor “Avaliação de 

desgaste de refratário por erosão no reator RH via modelamento físico e matemático”, que 

consta dos anais do 49º Seminário de Aciaria, Fundição e Metalurgia de Não-Ferrosos, parte 

integrante da ABM Week 2018. Neste artigo, avaliou-se as regiões do reator RH sujeitas ao 

desgaste por erosão, por meio de simulações físicas e matemáticas, tendo sido possível prever 

pontos preferenciais de desgaste por erosão do revestimento refratário. 

 

5.1.1 Validação do modelo matemático 

 

A Figura 5.1(a) apresenta os resultados de taxa de circulação para diferentes vazões de gás, 

tanto nos experimentos no modelo físico, quanto na simulação matemática em regime 

permanente. Percebe-se que, à medida que a vazão de gás nos bicos injetores aumenta, a taxa 

de circulação também aumenta. Nota-se boa concordância entre os resultados experimentais e 

os valores preditos pelo modelo CFD. A variação da concentração de traçador em função do 

tempo para a vazão de 100L/min é apresentada na Figura 5.1(b). Observa-se o pico 

correspondente a passagem do primeiro pulso de traçador, e o fenômeno de oscilação da 

concentração, que se repete com diminuição da amplitude com o tempo, até alcançar 

concentração uniforme. O tempo de cada pulso (onda) é definido como o tempo de circulação 

entre a panela e a câmara de vácuo. Zhang e Li (2014) apontaram que o tempo de mistura é 

tipicamente igual a de três a quatro vezes o tempo de circulação. Destaca-se novamente que os 

resultados previstos pela simulação matemática foram coerentes com os valores medidos pela 

técnica da condutivimetria. Desta forma, considera-se que este modelo matemático é capaz de 

prever o comportamento do fluxo bifásico no reator RH, podendo ser utilizado para avaliar 

outros parâmetros, como a tensão de cisalhamento nas paredes do reator, e correlaciona-la com 

a taxa de desgaste de refratários por erosão. 
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Figura 5.1 - Comparação de resultados experimentais e simulação matemática: (a) Taxa de circulação; (b) 

concentração de traçador no interior da perna de descida após a injeção de pulso salino para a vazão de gás de 

100L/min. 

 

5.1.2 Avaliação do desgaste por erosão no reator RH 

 

O desgaste médio das pastilhas de ácido bórico posicionadas na câmara de vácuo é apresentado 

na Figura 5.2(a). Percebe-se desgaste preferencial das pastilhas posicionadas próximas a perna 

de subida. Em “A”, houve maior desgaste, enquanto em “D”, acima da perna de descida, o 

desgaste se mostrou mínimo. Percebe-se também certa simetria de desgaste entre as pastilhas 

em “B” e “F” e entre “C” e “E”, indicando simetria de fluxo de líquido na câmara de vácuo. Ao 

ser variada a vazão, avaliou-se que o desgaste médio das pastilhas em testes com 140L/min foi 

maior que nos casos de testes com 80L/min, o que pode ser relacionado ao aumento da 

velocidade local do líquido. 

 

A Figura 5.2(b) apresenta relação entre o desgaste por erosão (simulações físicas) e a tensão de 

cisalhamento na parede da câmara de vácuo, calculada via CFD nas regiões mostradas na Figura 

4.9. Os resultados da posição “A” foram desconsiderados para regressão linear, devido ao 

choque de bolhas de ar na superfície das pastilhas, que aumentam a taxa de desgaste no modelo 

físico. Para as demais regiões, a fase líquida é responsável por retirar material das pastilhas. 

Desta forma, nota-se boa correlação linear entre os parâmetros do gráfico (Figura 5.2(b)), o que 

valida o uso da análise de distribuição de tensões de cisalhamento nas paredes do reator para 

prever pontos preferenciais de desgaste por erosão. 
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Figura 5.2 - Análise de desgaste por erosão: a) resultados do modelo físico em função da posição na câmara de 

vácuo; b) correlação do desgaste por erosão (modelo físico) com a tensão de cisalhamento na parede da câmara 

de vácuo (CFD). 

 

A distribuição das tensões de cisalhamento nas paredes foi avaliada em diversas partes do reator 

via simulação computacional para diferentes vazões de gás. Na Figura 5.3 para câmara de 

vácuo, na Figura 5.4 fundo e lateral da panela e na Figura 5.5 nas pernas. Na perna de subida, 

a tensão de cisalhamento é muito superior às demais regiões devido aos maiores valores de 

velocidade do líquido, dado que a perna é parcialmente preenchida por gás, logo, é a região 

mais exigida e predisposta à degradação por erosão. Em todos os casos, o aumento da vazão de 

gás e, consequentemente, da velocidade local do líquido, propiciou aumento da tensão de 

cisalhamento nas paredes. 

 

 

Figura 5.3 - Tensão de cisalhamento na parede da câmara de vácuo em função da vazão de gás: a) 80L/min; b) 

140L/min. 
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Os valores de tensão de cisalhamento apresentados nas figuras 5.4 e 5.5(a e b) são cerca de uma 

ordem de grandeza superiores aos resultados apresentados no trabalho de Luo et al. (2018), que 

realizaram simulação matemática de um modelo físico em escala 1:5. Tal diferença se deve ao 

fato de que Luo et al. (2018) trabalharam com vazões de gás entre 15L/min e 35L/min, muito 

inferiores aos valores aqui adotados, de 80L/min a140 L/min. 

 

 

 

Figura 5.4 - Tensão de cisalhamento no fundo e na lateral da panela em função da vazão de gás: a) 100L/min; b) 

140L/min. 

 

Na figura 5.5(c), nota-se comportamento similar entre as curvas de tensão de cisalhamento 

média e a curva de taxa de circulação (Figura 5.1(a)), em função da vazão de gás. Destaca-se 

que o aumento da vazão de gás implica em maior variação da tensão de cisalhamento média na 

região da câmara de vácuo e perna de descida (cerca de 30% de aumento, quando a vazão é 

alterada de 80L/min para 140L/min). Logo, essas regiões sofrem maior redução da vida útil, 

quando se trabalha em vazões elevadas por longos períodos de tratamento. 

 

Ling et al. (2016b) observaram uma forte semelhança entre as curvas de taxa de circulação e 

tensão cisalhante máxima nas paredes laterais e no fundo da panela. Os valores de tensão de 

cisalhamento na panela foram superiores ao do presente trabalho, já que Ling et al. (2016b) 

simularam condições industriais de um reator RH, isto é, avaliaram o fluxo bifásico 

aço/argônio. 
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A análise do desgaste de refratário por erosão no reator RH permite evidenciar que na perna de 

subida são encontrados os maiores níveis de tensão de cisalhamento, sendo a região mais 

propícia ao desgaste por erosão; além disso, as paredes da câmara de vácuo e a perna de descida 

foram as regiões mais sensíveis ao aumento da vazão de gás, com aumento da taxa de 

circulação. 

 

 

Figura 5.5 - Tensão de cisalhamento na parede das pernas em função da vazão de gás: a) 80L/min; b) 140L/min; 

c) Tensão de cisalhamento em função da vazão de gás para diversas partes do RH.  

 

5.2 Influência da assimetria de fluxo no desgaste de refratários do RH 

 

Esta seção aborda a influência da assimetria de fluxo, gerada por obstruções de bicos, no 

desgaste de refratários por erosão na câmara de vácuo de um reator RH por meio de simulações 

físicas e matemáticas. Prevê-se desgaste preferencial em um dos lados da câmara em casos de 

obstruções assimétricas. 

 

5.2.1 Taxa de circulação 

 

A Figura 5.6 apresenta os resultados de taxa de circulação para diferentes vazões de gás (a) 

modelo físico e (b) modelo matemático em regime permanente. Percebeu-se que, à medida que 

a vazão de gás nos bicos injetores aumenta, a taxa de circulação também aumenta, o que segue 
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os resultados encontrados por Silva et al. (2004), Park et al. (2001) e Mukherjee et al. (2017). 

Verificou-se ainda que a taxa de circulação, no caso de obstruções assimétricas (C2 e C3), 

apresentam queda considerável em relação à condição sem obstruções (C1). Na condição de 

obstrução simétrica (C4), pouco foi alterada a taxa de circulação. Resultados esses que 

confirmam resultados anteriores de Silva et al. (2004), Zhu et al. (2016) e Lin et al. (2012). 

Notou-se boa concordância entre os resultados experimentais e os valores preditos pelo modelo 

CFD. Desta forma, considerou-se que este modelo matemático é capaz de prever o 

comportamento do fluxo bifásico no reator RH, podendo ser utilizado para avaliar outros 

parâmetros, como a tensão de cisalhamento nas paredes do reator, e correlacioná-la com a taxa 

de desgaste de refratários por erosão. 

 

 

Figura 5.6 - Taxa de circulação em função da vazão de gás para diferentes condições de obstrução: (a) modelo 

físico e (b) modelo matemático. 

 

5.2.2 Perfil de Fluxo e Velocidade 

 

A análise do perfil do padrão de fluxo de traçador em função do tempo, para a condição de não 

obstrução (C1), indicou espalhamento simétrico pela câmara de vácuo. O traçador apresentou 

tendência a fluir ao longo da parede lateral da câmara de vácuo. A condição de obstrução 

assimétrica de 4 bicos (C3) apresentou fluxo preferencial por um dos lados da câmara de vácuo. 

Neste caso, o espalhamento do traçador se deu de maneira assimétrica. Como já citado, os 

resultados obtidos nos experimentos físicos obtiveram boa correlação com os resultados obtidos 
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via CFD. A Figura 5.7 mostra a dispersão do traçador pela câmara de vácuo em função do 

tempo, para as condições de obstrução C1 e C3 via (a) modelo físico e (b) modelamento 

matemático. 

 

 

Figura 5.7 - Espalhamento e trajeto do traçador em função do tempo para C1 e C3, vazão de gás 100L/min, via 

(a) modelo físico e (b) modelo matemático. 

 

O fluxo preferencial do líquido, ao longo da parede da perna de subida, pode ser explicado pela 

maior velocidade da fase líquida nesta região, se comparada à região central da câmara de vácuo 

(Figura 5.8). O líquido entra na câmara de vácuo, carreado pelo gás injetado na perna de subida, 

em alta velocidade e, conforme se espalha e entra em contato com zonas de recirculação, perde 

velocidade. O líquido só volta a ganhar velocidade na região de impacto, zona de transição entre 

CV e perna de descida. A Figura 5.8 mostra vetores de velocidade, calculados na seção 

transversal da CV, correspondente à altura de 3,5cm. As condições C1 e C4 indicam 

distribuição simétrica dos vetores. Já as condições C2 e C3 indicam velocidade maior por um 

dos lados da câmara de vácuo, o que explica fluxo preferencial. Em todos os casos, o aumento 

da vazão de gás nos bicos injetores proporcionou aumento da velocidade do líquido. O fluxo 
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simétrico encontrado para o caso C1 e o padrão de espalhamento do fluido pela câmara de vácuo 

é similar aos resultados prévios de caracterização de fluxo no desgaseificador RH, mostrados 

por Zhu et al. (2018), Chen et al. (2016), Geng et al. (2010), Geng et al. (2012), Wei e Hu 

(2005). 

 

 

Figura 5.8 - Vetores de velocidade na seção transversal da câmara de vácuo, correspondente à altura de 3,5 cm 

para as condições de obstrução (a) C1; (b) C2; (c) C3 e (d) C4. 

 

5.2.3 Simulação de desgaste de refratário na câmara de vácuo 

 

A Figura 5.9 apresenta as taxas de desgaste médio das pastilhas de ácido bórico, posicionadas 

na câmara de vácuo, para as 4 condições de obstrução estudadas. Nota-se desgaste por erosão 

preferencial nas pastilhas posicionadas próximas à perna de subida. Em “A”, houve maior 

desgaste, enquanto em “D”, logo acima da perna de descida, o desgaste se mostrou mínimo. 

Nas condições C1 e C4, as taxas de desgaste entre as placas “B” e “F” e entre “C” e “E” foram 

semelhantes, o que indica simetria de fluxo na câmara de vácuo. Já nos casos de obstruções de 

bicos C2 e C3, observou-se desgaste preferencial das pastilhas em “B” comparado ao desgaste 

em “F”, o que indica fluxo assimétrico na câmara de vácuo. Foi aplicado teste de hipótese para 

confirmar que os valores da taxa de desgaste eram iguais (casos simétricos) ou diferentes (casos 

assimétricos). De modo geral, avaliou-se que o desgaste médio das pastilhas em testes com 
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140L/min foi maior do que nos casos com 80L/min, o que pode ser relacionado ao aumento da 

velocidade local do líquido. 

 

 

Figura 5.9 - Análise de resultados no modelo físico do desgaste por erosão de pastilhas de ácido bórico em 

função da posição na câmara de vácuo para as condições de obstrução de bicos (a) C1; (b) C2; (c) C3 e (d) C4. 

 

A distribuição das tensões de cisalhamento (fricção líquido – refratário) nas paredes da câmara 

de vácuo foi avaliada via simulação computacional para as diferentes condições de obstruções. 

Os resultados são mostrados na Figura 5.10. Nas condições C1 e C4, pode-se perceber simetria 

na distribuição de tensões pela parede da câmara de vácuo, o que indica simetria de fluxo. Já 

nos casos C2 e C3, percebe-se desvio da tensão de cisalhamento para um dos lados da câmara 

de vácuo, maior tensão desviada para a região correspondente ao ponto “B” do modelo físico 

proposto. O desvio da distribuição das tensões indica fluxo assimétrico na câmara de vácuo. 

Em todos os casos, a tensão de cisalhamento é maior em regiões próximas à perna de subida, 

devido aos maiores valores de velocidade do líquido, logo, são regiões mais exigidas e 

predispostas à degradação por erosão. O aumento da vazão de gás e, consequentemente, da 

velocidade local do líquido, propiciou aumento da tensão de cisalhamento das paredes. 
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Figura 5.10 - Tensão de cisalhamento nas paredes da câmara de vácuo para as condições de obstrução a) C1; b) 

C2; c) C3; d) C4. 

 

A Figura 5.11 apresenta relação entre a taxa de desgaste por erosão causada pelo fluxo de 

líquido (simulações físicas) e a tensão de cisalhamento na parede da câmara de vácuo, calculada 

via CFD nas regiões mostradas na Figura 4.9, para a condição de obstrução C1. Os resultados 

da posição “A” foram desconsiderados para regressão linear, devido ao choque de bolhas de ar 

na superfície das pastilhas, que aumentam a taxa de desgaste no modelo físico. Para as demais 

regiões, a fase líquida é responsável por retirar material das pastilhas. Desta forma, nota-se boa 

correlação linear entre os parâmetros do gráfico (Figura 5.11), o que valida o uso da análise de 

distribuição de tensão de cisalhamento nas paredes do reator para prever pontos preferenciais 

de desgaste por erosão. 

 

 

Figura 5.11 - Correlação do desgaste por erosão (modelo físico) com a tensão de cisalhamento na parede da 

câmara de vácuo (CFD) para as condições de obstrução C1. 
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A distribuição da tensão de cisalhamento nas paredes das pernas de subida e descida foram 

analisadas (Figura 5.12). Os casos C1 e C4 apresentaram simetria na distribuição da tensão, o 

que indica fluxo simétrico em ambas as pernas. Já os casos de obstruções assimétricas (C2 e 

C3), apresentaram acúmulo de tensão em região oposta às obstruções de bicos, o que indica 

fluxo preferencial de líquido por um dos lados da perna de subida. O desvio de fluxo também 

é indicado na perna de descida. A perna de subida apresenta maiores níveis de tensão de 

cisalhamento que a perna de descida, pois é a região de transferência de quantidade de 

movimento entre bolhas de gás e líquido. Os casos de obstrução C2 e C3 apresentaram menor 

nível de tensão na perna de descida devido à menor taxa de circulação resultante da obstrução. 

 

 

Figura 5.12 - Tensão de cisalhamento na parede das pernas de subida e descida na vazão de gás 100L/min para 

as condições de obstrução (a) C1; (b) C2; (c) C3; (d) C4. 

 

Os valores de tensão de cisalhamento apresentados na Figura 5.12(a) são cerca de uma ordem 

de grandeza superiores aos resultados apresentados no trabalho de Luo et al. (2018), que 

realizaram simulação matemática de um modelo físico em escala 1:5. Tal diferença se deve ao 

fato de que Luo et al. (2018) trabalharam com vazões de gás entre 15L/min e 35L/min, muito 

inferiores aos valores aqui adotados, de 100L/min a 140L/min. 

 

Relata-se na prática industrial que os pontos preferenciais de desgaste do revestimento refratário 

estão posicionados na zona de impacto, logo acima da perna de descida, diferente do resultado 

sugerido pela análise de tensão de cisalhamento. Tal fato indica que além de desgaste por 

erosão, outros mecanismos atuam na região, como, por exemplo, o desgaste por corrosão, 
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resultante de reações químicas entre refratário, escória e elementos de liga. O coeficiente de 

transferência de massa entre duas fases é proporcional à velocidade relativa (Equação 5.1) 

(TOSUN, 2002). Desta forma, pode relacionar a taxa de transferência de massa próxima a 

parede refratária com um índice de velocidade (I) (Equação 5.2), definido pela razão entre 

velocidade local e velocidade máxima do líquido nesta região para as quatro condições 

estudadas. 

 

𝑘 = 2√
𝐷𝑎𝑏 𝑣

𝜋 𝐿
                                                             (5.1) 

 

𝐼 =
𝑣

𝑣𝑚𝑎𝑥
                                                                (5.2) 

 

Em que: k é o coeficiente de transferência de massa; 𝐷𝑎𝑏 é coeficiente de difusão do 

componente do refratário no líquido em contato com o mesmo; I é o índice de velocidade de 

líquido; L é o comprimento característico e 𝑣 é a velocidade do líquido. 

 

Ao aplicar a definição do índice de velocidade de líquido a uma casca na CV sobre a perna de 

descida, a 1 cm de distância da parede (Figura 5.13), pode-se perceber que, em casos de simetria 

de fluxo (C1 e C4), o ponto de maior índice de velocidade, região propícia a maior transferência 

de massa, é na região de transição entre CV e perna de descida. Já em casos de fluxo assimétrico 

(C2 e C3), os pontos de maior valor de I são deslocados para lateral da câmara. O aumento da 

vazão de gás nos bicos injetores ocasiona aumento no índice de velocidade. A “casca” foi 

selecionada somente para metade da câmara de vácuo acima da perna de descida pois é a região 

com maior probabilidade de contato entre refratário e materiais que provocam sua dissolução 

(FeO, escória, etc.). 

 

Então, a avaliação da influência da assimetria de fluxo no desgaste de refratários revelou que 

houve efeito deletério na taxa de circulação de líquido. A condição de obstrução assimétrica C3 

apresentou fluxo preferencial por um dos lados da câmara de vácuo e para esta os experimentos 

físicos indicam desgaste por erosão preferencial nas pastilhas posicionadas próximas a perna 

de subida. Em caso de obstruções simétricas (C1 e C4), o perfil de desgaste pela câmara de 
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vácuo mostrou simetria, enquanto as obstruções assimétricas (C2 e C3), apresentaram desgaste 

preferencial em um dos lados da CV. 

 

 

Figura 5.13 - Índice de velocidade de liquido (𝑰 =  𝒗 𝒗𝒎𝒂𝒙⁄ ) indicando regiões preferenciais de desgaste por 

corrosão em uma casca acima da perna de descida para as condições (a) C1; (b) C2; (c)C3 e (d) C4.  
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6 CONCLUSÕES 

 

O desgaste de refratários por erosão na câmara de vácuo do reator RH foi analisado via 

simulações físicas e matemáticas. Pode-se concluir que: 

 

• A taxa de circulação apresentou queda significativa em casos de obstruções assimétricas 

(C2 e C3) se comparada ao caso sem obstrução (C1). A condição de obstruções 

simétricas (C4) pouco influenciou a taxa de circulação; 

• A análise do perfil do padrão de fluxo do traçador em função do tempo para C1 indicou 

espalhamento simétrico pela câmara de vácuo. Já C3, apresentou fluxo preferencial por 

um dos lados da câmara de vácuo, indicando fluxo assimétrico. O traçador apresentou 

tendência a fluir ao longo da parede lateral da câmara de vácuo; 

• O fluxo preferencial ao longo da parede pode ser explicado pela maior velocidade da 

fase líquida nesta região se comparada à região central da câmara de vácuo. A 

distribuição dos vetores velocidade nas condições C1 e C4 aconteceu de maneira 

simétrica. Já as condições C2 e C3 indicaram velocidade maior por um dos lados da 

câmara de vácuo, o que explica fluxo preferencial; 

• No modelo físico, notou-se desgaste por erosão preferencial nas pastilhas posicionadas 

próximas à perna de subida. Nas condições C1 e C4, as taxas de desgaste entre posições 

simétricas foram semelhantes, o que corrobora com simetria de fluxo na câmara de 

vácuo. Já nos casos de obstruções de bicos C2 e C3, observou-se desgaste preferencial 

das pastilhas em um dos lados da câmara de vácuo, resultante do fluxo assimétrico; 

• A simulação matemática, através da tensão de cisalhamento nas paredes do reator, foi 

capaz de predizer pontos de maior desgaste por erosão na região da câmara de vácuo, 

sendo confirmado com resultados experimentais de taxa de desgaste no modelo físico; 

Houve boa concordância entre os resultados dos experimentos físicos e simulações 

matemáticas, o que indica a capacidade do modelo matemático de prever o 

comportamento do fluxo bifásico no reator RH; 

• A perna de subida apresenta os maiores níveis de tensão de cisalhamento, sendo a região 

mais suscetível ao desgaste por erosão e, com isto, diminuição da vida útil do 

revestimento refratário; 

• Os níveis de tensão de cisalhamento nas paredes da câmara de vácuo e perna de descida 

são mais sensíveis à elevação da vazão de gás do que as demais regiões do reator; 
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• Os pontos de maior desgaste por erosão encontrados nas simulações físicas e 

matemáticas diferem das regiões de maior desgaste observadas na prática industrial. 

Sugere-se que na região da câmara de vácuo, acima da perna de descida, há outro 

mecanismo de desgaste atuando, por exemplo corrosão do refratário, de maneira a tornar 

esse ponto crítico quanto a vida útil desse revestimento do reator RH. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

1. Simular desgaste de refratários por erosão no modelo físico em outras regiões do reator 

RH, como pernas de subida e de descida; por exemplo, pode-se avaliar o desgaste por 

erosão a partir de polímeros solúveis em água e que possam ser confeccionados em 

impressora 3d nas dimensões do modelo; 

2. Simular outro tipo de mecanismo de degradação do revestimento refratário, como 

corrosão, principalmente na “zona de impacto”, região entre câmara de vácuo e perna 

de descida, onde é reportado na prática menor tempo de vida útil do material refratário; 

3. Realizar estudo Post Mortem de materiais refratários no final de campanha do reator 

RH. 
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9 ANEXO I – RESUMO DE ARTIGOS 

 

Artigo publicado nos anais do 49° Seminário de Aciaria, Fundição e Metalurgia de Não-

Ferrosos, São Paulo, parte integrante da ABM Week 2018, página 439-450, DOI 10.5151/1982-

9345-31675. 

 

AVALIAÇÃO DE DESGASTE DE REFRATÁRIO POR EROSÃO NO REATOR RH 

VIA MODELAMENTO FÍSICO E MATEMÁTICO 

 

Resumo: 

No desgaseificador RH, devido ao fluxo intenso de fases líquidas, os índices de desgaste do 

revestimento refratário são elevados, o que promove diminuição de produtividade e aumento 

do custo do tratamento do aço. Com intuito de avaliar as regiões do reator RH sujeitas ao 

desgaste por erosão, simulações físicas e matemáticas foram realizadas em um modelo do reator 

RH de escala λ = 1:7,5. Resultados experimentais de taxa de desgaste na câmara de vácuo do 

modelo físico foram correlacionados à tensão de cisalhamento nas paredes do reator, calculadas 

por modelo matemático. A simulação matemática foi capaz de prever os pontos de maior 

desgaste na região da câmara de vácuo. A perna de subida apresentou tensão de cisalhamento 

mais elevada, enquanto os níveis de tensão de cisalhamento nas paredes da câmara de vácuo e 

perna de descida foram mais sensíveis à variação da vazão de gás. 

 

Palavras-chave: Desgaste de Refratários; Desgaseificador RH; Modelo Físico; Simulação 

Matemática. 
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THE INFLUENCE OF FLOW ASYMMETRY ON REFRACTORY EROSION IN THE 

VACUUM CHAMBER OF A RH DEGASSER 

 

Abstract: 

Nozzle blockage in RH reactors is a serious operational problem since it can cause an 

asymmetric distribution of the steel flow in both the up-leg as well as the lower region of the 

vacuum chamber. This anomaly can alter the circulation rate in addition to affecting the erosion 

profile of the lower part of vacuum chamber refractory lining. In this study, the effect of nozzle 

obstruction on liquid circulation rate, wall shear stress, velocity profiles and flow pattern have 

been evaluated. In addition, refractory erosion in the vacuum chamber has been estimated 

through physical modelling and mathematical simulation results. Four blockage conditions 

were studied for different gas flow rates. There was a good agreement in physical and 

mathematical models results. Asymmetric flow was observed in vacuum chamber lower region 

in asymmetric blockage cases, which resulted in preferential wear on one chamber side in 

physical modelling experiments. The wall shear stress analysis in the vacuum chamber using a 

fluid dynamic model also indicates preferential erosion. When compared, refractory erosion 

results in physical modelling and shear stress in mathematical modelling presented good 

correlation. 

 

Keywords: RH degasser; Flow asymmetry; Refractory erosion; Modeling. 


