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RESUMO 

 

A composição, quantidade e distribuição de tamanhos de inclusões não metálicas 

influenciam fortemente as propriedades químicas e físicas do aço como resistência à 

fadiga, usinabilidade e resistência à corrosão. Portanto melhorar a qualidade do aço 

implica em aumentar a limpidez do aço líquido, ou seja, reduzir o número e tamanho 

das inclusões no mesmo. Para tanto são utilizados processos (que possuem diferentes 

custos operacionais) como o borbulhamento de gás inerte na panela e o tratamento no 

desgaseificador à vácuo RH. Devido à alta taxa de dissipação de energia característica 

do tratamento do aço no reator RH este funciona como um excelente misturador 

capaz de promover o coalescimento e flotação das inclusões, com sua consequente 

remoção do aço líquido; além do choque e coalescimento de inclusões a injeção de gás 

inerte possibilita a interação direta entre bolhas e partículas inclusionárias 

promovendo a remoção das mesmas. O presente trabalho traz uma comparação, 

utilizando dados industriais e simulações matemáticas, da capacidade de remoção de 

inclusões nos tratamentos de borbulhamento, RH e RH com aquecimento químico. 

Foi encontrado que o número de inclusões decai exponencialmente durante o 

tratamento no RH após o aquecimento químico. Para estes casos a constante aparente 

de desoxidação foi da ordem de 0,47 (min-1) para uma taxa de circulação de 120 

(ton/min). Este forte decaimento exponencial não é observado nas corridas tratadas 

no RH sem aquecimento químico bem como nas corridas tratadas na estação de 

borbulhamento. Sugere-se que nestes casos pode haver um processo de competição 

entre a remoção e geração de inclusões a partir de fontes como a interação refratário-

escória-metal ou interação do metal líquido com a atmosfera através do olho da 

pluma. Concluiu-se que a estação de borbulhamento e o RH são ambos capazes de 

reduzir a quantidade de inclusões do aço líquido, porém o processo de 

borbulhamento requer para isso uma vazão de gás muito menor do que a utilizada 

neste trabalho para evitar a abertura do olho da pluma. 
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ABSTRACT 

 

The composition, amount and size distribution of non-metallic inclusions strongly 

influence the chemical and physical properties of the steel such as fatigue, 

machinability and corrosion resistance. Therefore, in order to improve the quality of 

the steel, it is necessary to increase the cleanliness of the liquid steel. For that purpose, 

processes (with different operating costs) are used, such as the bubbling of inert gas 

in the steel ladle and its treatment in the vacuum degasser RH. Due to a high level of 

energy dissipation rate during the RH treatment of steel this reactor works as an 

excellent mixer, capable of promoting coalescence and flotation of the inclusions with 

its consequent removal of liquid steel; inert gas injection is able to promote inclusion 

coalescence as well as inclusion flotation by direct contact between inclusions and 

bubbles. The present work presents a comparison of inclusion removal, using 

industrial data and mathematical simulations, considering steel treatments with inert 

gas bubbling, RH and RH with chemical heating. The inclusion counting shows a 

strong exponential decay for RH treated heats with chemical heating; the apparent 

deoxidation kinetic constant was 0.47(min-1) for a circulation rate of 120 (ton/min). 

The same exponential decay is not seen for RH treated heats without chemical 

heating as well as inert gas bubbling. It is suggested that in the later cases it could 

exist a competition between inclusion removal and inclusion generation from sources 

such as refractory-slag-metal interaction, open eye atmosphere metal interaction. It 

has been concluded that the RH and the inert gas bubbling processes are both able to 

reduce the amount of inclusions, however the bubbling process would require a much 

smaller gas flow rate to avoid eye open formation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estão sendo continuamente desenvolvidas novas tecnologias para a fabricação de aços 

limpos com o objetivo de satisfazer a crescente demanda de melhoria nas propriedades dos 

materiais. (YANG et al., 2014). 

A composição, quantidade e distribuição de tamanhos de inclusões não metálicas 

influenciam fortemente as propriedades químicas e físicas do aço como fadiga, 

usinabilidade e resistência à corrosão, por isso, para melhorar a qualidade do aço deve-se 

aumentar a limpidez do aço líquido, ou seja, reduzir o número e tamanho das inclusões no 

aço líquido (YANG et al., 2014). 

O oxigênio é comumente utilizado no refino primário dos aços e a sua solubilidade no aço 

decresce à medida que a temperatura do banho decresce. Por isso, oxigênio do aço irá 

reagir com elementos de liga durante a solidificação e formar inclusões de óxidos ou até 

mesmo poros, o que tem um efeito muito negativo nas propriedades do material. Para que 

este problema não ocorra, são adicionados ao aço, anteriormente ao processo de 

solidificação, elementos com alta afinidade com o oxigênio como o alumínio para que 

reajam com o mesmo e desoxidem o aço. Os produtos destas reações são precipitados 

como uma nova fase no aço, formandopequenas inclusões de óxidos (SÖDER et al., 2004). 

O crescimento dos núcleos (crescimento das inclusões) se dá inicialmente por difusão e 

posteriormente majoritariamente por colisão devido ao movimento do aço e é necessário 

remover estas inclusões direcionando-as para a escória durante o refino do aço líquido para 

que não causem efeitos danosos ao produto. Esta é uma etapa vital para a produção de aços 

limpos, por isso, pesquisadores têm tentado modelar a forma como o crescimento e 

separação das inclusões pode ser feito (SÖDER et al., 2004). 

A injeção de gás é comumente praticada nos processos de metalurgia secundária de 

ferrosos e não ferrosos e esta técnica é utilizada para atingir homogeneidade de 

temperatura e composição química do metal e para auxiliar na remoção de uma segunda 

fase e de impurezas dissolvidas nos metais líquidos. Modelos a frio já demonstraram que 

quando a fase líquida é incapaz de molhar as partículas, estas podem ser capturadas por 

bolhas de gás e flotar até a superfície livre (WANG et al, 1996). 
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Neste processo, também conhecido como rinsagem, o tamanho das bolhas injetadas é fator 

importante. Bolhas finas resultam em uma grande área de interface gás/líquido e uma alta 

probabilidade de adesão das inclusões às bolhas (ZHANG e TANIGUCHI, 2000), 

entretanto sua velocidade ascendente é mais baixa, o que leva a tempos de flotação mais 

longos (WANG et al, 1996). 

Além do processo de rinsagem, tem crescido a atenção dada ao processamento do aço no 

reator RH (que é geralmente utilizado para desidrogenação (de-H), desnitrogenação (de-N) 

e descarburação (de-C)) devido à sua forte habilidade de remover inclusões (YANG et al., 

2013 (a)) 

A remoção de inclusões envolve fenômenos complexos como a sua coagulação pela 

colisão das partículas, flotação e adesão às bolhas de gás e os padrões de fluxo do 

desgaseificador à vácuo RH possuem um papel importante, não só na descarburação, mas 

também na remoção das inclusões (MIKI et al, 1997).  

O RH funciona como um misturador, além de atuar simplesmente como uma estação de 

desgaseificação, e um papel chave desempenhado por estas operações é a remoção de 

inclusões. (SHIRABE & SZEKELY, 1983). 

Entretanto, apesar de discutir-se bastante sobre a forma com que ocorre a remoção de 

inclusões nestes dois processos, as comparações entre seus resultados são escassas e pouco 

se discute à respeito da necessidade de se utilizar um processo ou o outro para atingir 

determinado nível de limpidez do aço, visto que o processo de RH é, comumente, muito 

mais oneroso do que o processo de borbulhamento de gás inerte. 

Por este motivo, torna-se importante a discussão da escolha do processo a ser utilizado e do 

tempo de tratamento necessário para a produção de cada aço, haja vista que é necessário 

atingir a qualidade do produto desejada, porém, onerando o mínimo possível o processo de 

produção. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Comparar o processo de tratamento do aço no desgaseificador RH (com e sem 

aquecimento químico) com o processo da estação de borbulhamento no que tange a 

remoção de inclusões. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar simulação matemática do fluxo de aço líquido na panela com um plugue 

poroso e no desgaseificador à vácuo RH com o auxílio do software ANSYS CFX®.  

• Avaliar os campos de velocidade e energia cinética de turbulência resultantes nos 

dois processos e as consequências que podem trazer para a remoção de inclusões 

sólidas do aço líquido;  

 

• Retirar amostras industriais de aços produzidos nas rotas RH, RH com aquecimento 

e estação de borbulhamento em diferentes momentos do tratamento; 

 

• Analisar as inclusões sólidas no microscópio eletrônico de varredura em relação à 

sua composição química e concentração; 

 

• Construir diagramas ternários e gráficos que permitam avaliar a evolução das 

inclusões durante os tratamentos e comparar as diferentes rotas. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Remoção de inclusões através do borbulhamento de gás inerte 

 

A injeção de gás inerte no aço líquido é um dos métodos utilizados para, além da 

homogeneização da sua temperatura e composição química, remover partículas de uma 

segunda fase dispersa no aço. Esta técnica é comumente utilizada no refino secundário do 

aço líquido e no lingotamento contínuo em uma série de processos como a rinsagem de 

argônio em panelas de aço (Figura 1), tratamento do aço no desgaseificador à vácuo RH e 

injeção de gás em válvulas submersas no lingotamento contínuo. (ZHANG & 

TANIGUCHI, 2000). 

 

 

Figura 1 - Fluxo circulatório induzido pela pluma bifásica em uma panela de refino de aço (MARINS, 2011 

apud MAZUMDAR E EVANS, 2004) 

 

O desenvolvimento destes processos tem focado em duas condições principais: bolhas 

pequenas e boa mistura. Bolhas pequenas implicam em uma grande área de interface gás-

líquido, resultando numa alta probabilidade de aderência das inclusões às bolhas e uma boa 

mistura aumenta a eficiência de transferência de massa das impurezas (ZHANG & 

TANIGUCHI, 2000). 

Modelos à frio mostraram que quando as partículas não têm boa molhabilidade pela fase 

líquida (caso da alumina e da sílica), as mesmas podem ser capturadas por bolhas de gás e 

flotar até a superfície livre (WANG et al, 1996). 
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Zhang & Taniguchi (2000) fizeram uma revisão dos fundamentos da remoção de inclusões 

por flotação com bolhas de gás inerte onde ressaltaram, entre outros, os seguintes pontos: 

• O mecanismo de interação entre a bolha e a inclusão segue as etapas indicadas na 

Figura 2: 

1) Aproximação da bolha e da inclusão; 

2) Formação de um fino filme líquido entre a bolha e a inclusão; 

3) Oscilação ou deslizamento da inclusão na superfície da bolha; 

4) Drenagem e ruptura do filme com a formação de um contato trifásico 

dinâmico; 

5) Estabilização do agregado bolha-inclusão; 

6) Flotação do agregado bolha-inclusão. 

Sendo que os passos 2 e 4 possuem um papel central neste processo.  

 

Figura 2 – Subprocessos da remoção de uma partícula por flotação com bolhas de gás em processamento 

mineral (ZHANG & TANIGUCHI, 2000) 
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• O diâmetro da bolha aumenta à medida que aumenta a taxa de injeção de gás, ou 

seja, o tamanho da bolha de gás está relacionado à intensidade da rinsagem. Se o 

tamanho da bolha exceder um valor máximo ela irá desintegrar; 

• A espessura crítica do filme de líquido entre a bolha e a partícula é controlada 

essencialmente pelas forças moleculares na interface. No caso de partículas 

esféricas, forças de van der Waals são os principais agentes da drenagem e ruptura 

do filme, porém, no caso de partículas angulares a drenagem e ruptura do filme 

ocorre pelo aparecimento de orifícios superficiais. 

• A adesão entre a partícula e a bolha de gás ocorrem em momentos diferentes de 

acordo com o tamanho da inclusão e da bolha, podendo ocorrer durante a colisão 

ou deslizamento, sendo que bolhas menores promovem a adesão de inclusões por 

colisão, enquanto bolhas maiores favorecem a adesão de inclusões por 

deslizamento. É incorreto, entretanto, concluir que bolhas maiores são melhores 

para a remoção de inclusões por flotação já que há um outro parâmetro importante 

a ser considerado que tem um grande efeito neste processo: a probabilidade de 

colisão; 

• Bolhas pequenas e inclusões maiores possuem maior probabilidade de colisão. 

Bolhas menores que 5mm são recomendadas para se obter uma alta probabilidade 

de colisão; 

• Inclusões grandes possuem maior probabilidade de adesão à bolha de gás; 

Um modelo matemático também foi desenvolvido pelos autores para auxiliar a discussão 

do mecanismo de flotação de inclusões com bolhas de gás e concluiu-se a partir deste 

modelo que a remoção de inclusões aumenta com a redução do tamanho das bolhas de gás, 

com o aumento do tempo de tratamento, aumento do tamanho das inclusões (inclusões 

maiores apresentam maior probabilidade de adesão às bolhas) e da vazão de gás.  

Wang et al (1996) também desenvolveram um modelo matemático, porém, com o objetivo 

de determinar o tamanho ótimo da bolha de gás para maior remoção de inclusões de metais 

líquidos e concluíram, em concordância com Zhang & Taniguchi (2000), que a 

probabilidade de colisão aumenta com a redução do tamanho da bolha e aumento do 

tamanho da inclusão. Entretanto, bolhas pequenas possuem uma velocidade ascendente 

baixa e, portanto, requerem um tempo maior para atingirem a superfície do aço líquido, 

podendo ser aprisionadas na zona recirculante formada inevitavelmente a partir da injeção 
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de gás e as inclusões anexadas a estas bolhas não possuem chance de atingir a superfície do 

aço líquido. 

Sobre a probabilidade de adesão, os autores concordam parcialmente, já que Wang et al 

(1996) afirmam que a probabilidade de adesão varia com o tamanho da inclusão. Para 

inclusões de 5 a 10µm, a probabilidade de adesão não sofre influência significativa do 

tamanho da bolha, o que não ocorre no caso de inclusões de 20 a 50µm já que a 

probabilidade de adesão de inclusões com diâmetro maior que 10µm decresce 

significativamente com o aumento do tamanho da inclusão (Figura 3).  

 

Figura 3 - Probabilidade de adesão de inclusões deslizando na superfície de bolhas em função do tamanho da 

bolha e da inclusão (WANG et al, 1996). 

 

Segundo os autores, a adesão é também influenciada pela molhabilidade da partícula pela 

fase líquida: quanto menor for a molhabilidade, maior será a adesão e menor será a 

possibilidade de separação entre a bolha e a partícula. 

Em discordância com Zhang & Taniguchi (2000), Wang et al (1996) concluíram com seu 

modelo matemático que o tamanho ótimo das bolhas para uma remoção eficiente de 

inclusões com até 50 µm de diâmetro estão na faixa de 0,5 a 2mm de diâmetro. 
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Wang et al (1996) fazem ainda uma consideração sobre a estabilidade dos agregados 

bolha-partícula, onde afirmam que a separação da partícula e da bolha durante a flotação 

em uma região de fluxo turbulento depende da velocidade relativa entre a bolha e a 

partícula durante seu deslocamento através do fluido. As condições para a separação 

podem ser calculadas considerando o equilíbrio das forças atuantes na partícula incluindo a 

tensão superficial, inércia, gravidade e capilaridade. Segundo os autores, a velocidade 

crítica relativa é definida como a velocidade relativa entre a bolha e a partícula na qual 

uma inclusão será separada de uma bolha. As velocidades críticas são praticamente 

independentes do tamanho da bolha, como pode-se observar na Figura 4, porém, quanto 

maior o tamanho da partícula, maior a facilidade de sua separação da bolha. Entretanto, 

observa-se que as inclusões de 50 µm não serão separadas da bolha contanto que a 

velocidade relativa não supere os 18m/s. Como esta velocidade é muito maior do que a de 

qualquer fluxo de massa na panela ou no distribuidor, a separação da partícula e da bolha 

não existirá em condições operacionais dos processos de fabricação de aço. 

 

Figura 4 - Velocidade critica relativa entre a bolha e uma inclusão para que estas se separem no aço líquido 

(Wang et al., 1996) 

Söder et al (2004) utilizaram um modelo estático para estudar o crescimento e remoção de 

inclusões durante a rinsagem em uma panela de aço com o objetivo de descobrir se a 

flotação com bolhas de gás inerte tem algum efeito significativo na remoção de inclusões 

em comparação com a adesão à escória e refratário. Diferentemente de outros 



  

    9 

 

pesquisadores, pressupuseram em seu modelo que as bolhas têm formato de calotas 

esféricas e não esferas perfeitas.  

Para efeito de cálculo foram consideradas inclusões de 4µm de diâmetro, interagindo com 

outras de diversos tamanhos. Em relação ao crescimento das inclusões, concluíram que a 

colisão turbulenta aparece como o fenômeno mais importante de crescimento de inclusões 

para panelas de aço borbulhadas com gás inerte. A quantidade de colisões turbulentas 

aumenta com o tamanho da segunda inclusão e a quantidade de colisões de Stokes somente 

se aproxima da quantidade relativa aos choques devidos à turbulência quando a diferença 

de tamanho entre as duas inclusões é grande, como pode-se observar na Figura 5. Neste 

caso, a flotação de Stokes e a flotação pelas bolhas de gás são comparáveis. Em 

contrapartida, se as inclusões tiverem o mesmo tamanho, a colisão de Stokes terá uma 

influência muito pequena no crescimento das inclusões. 

 

 

Figura 5 - Volumes de colisão turbulenta e de Stokes para inclusões de 4µm de diâmetro em função do 

tamanho das outras inclusões (SÖDER et al, 2004). 

 

As velocidades e taxas de dissipação de energia variam na panela, resultando em variações 

de volumes de colisão em diferentes regiões da panela. O volume de colisões nas zonas 



  

    10 

 

laminares é cerca de 1% do volume de colisões nas zonas turbulentas, portanto, pode-se 

afirmar que para colisões de inclusões de todos os tamanhos possíveis, a colisão laminar é 

provavelmente desprezível em comparação com a colisão turbulenta em panelas com 

rinsagem de gás inerte (SÖDER et al, 2004). 

Em relação à remoção de inclusões, comparou-se diferentes equações para estudar o 

impacto que diferentes fenômenos imprimem na taxa de remoção de inclusões em panelas 

de aço. A flotação de Stokes se mostrou como o principal fator de remoção para inclusões 

maiores que 15-20µm. Para inclusões menores, a remoção para o refratário é mais provável 

do que a flotação de Stokes.  

Concluíram que as bolhas reais têm o formato de calota esférica e o maior tamanho tende a 

culminar em uma taxa de remoção de inclusões mais alta, visto que uma bolha maior é 

capaz de coletar mais inclusões já que possui uma alta razão de área por volume. A 

flotação por bolhas com formato de calotas esféricas mostrou a maior frequência de 

remoção para inclusões menores do que cerca de 25 µm assumindo um contato do plano da 

calota esférica com a inclusão.  

Zhang et al (2016) também modelaram a remoção de inclusões por flotação com bolhas de 

gás no aço líquido, entretanto, utilizaram um modelo físico onde o aço líquido foi simulado 

por água. Utilizaram um vaso cilíndrico, injeção de nitrogênio em quatro plugues no fundo 

da panela e um impeller com seis pás para agitar o líquido. Água pura em baixa velocidade 

foi injetada pelo fundo no centro, para se obter transbordamento da água com as partículas 

que flotaram para a superfície do banho. Uma câmera de alta velocidade foi utilizada para 

investigar o comportamento das bolhas. Utilizou-se partículas esféricas com uma camada 

externa de polimetilmetacrilato. Amostras de 5ml foram tiradas próximas da linha de 

centro a cerca de 70mm abaixo da superfície do banho. NaCl foi utilizado para avaliar o 

efeito de sua concentração no tamanho das bolhas. 

Foram feitos experimentos com diferentes massas iniciais de partículas (5, 10 e 25g) e 

observaram, através da análise da Figura 6, que o número de partículas removidas decresce 

com o tempo de forma aproximadamente exponencial e a menor quantidade inicial de 

partículas leva a uma taxa de remoção menor.  
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Figura 6 - Efeito da concentração inicial de partículas na taxa de remoção de partículas por flotação com 

bolhas de gás (ZHANG et al, 2016). 

 

Em relação ao efeito do fluxo de gás, foi visto que o seu aumento acelera a remoção das 

partículas, assim como o aumento da rotação do agitador na faixa de 300-800rpm. Fora 

desta faixa, a taxa de remoção das partículas é quase independente da velocidade de 

rotação do impeller. Os autores atribuíram este efeito à fraca turbulência e aumento do 

tamanho das bolhas (o que reduz a probabilidade de colisão entre bolha e partícula) que 

ocorre quando a rotação é menor que 300rpm. Quando a rotação é maior que 800rpm, 

apesar de serem formadas bolhas muito menores devido à turbulência, algumas partículas 

de dissociam da superfície das bolhas, o que não favorece a remoção das mesmas. 

No que diz respeito ao efeito da concentração de NaCl na água, os autores concluíram que 

há uma faixa crítica desta concentração, fora da qual o tamanho da bolha independe da 

concentração deste sal. Neste range crítico, o tamanho da bolha decresce abruptamente 

com o aumento da concentração de NaCl, conforme pode-se observar na Figura 7, onde 

cada filtro corresponde ao tamanho de bolha inicial de 1,8mm (F1), 3,2mm (F2) e 3,7mm 

(F3). 
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Figura 7 - Tamanho de bolha em função da concentração de NaCl  (ZHANG et al, 2016) 

 

Em concordância com outros, Zhang et al (2016) afirmam, de acordo com a Figura 8, que 

quanto maior a bolha de gás, menor é a taxa de remoção de partículas, portanto, bolhas 

menores favorecem esse fenômeno.  

 

Figura 8 - Efeito do tamanho da bolha na taxa de remoção de partículas por flotação com bolhas de gás 

(ZHANG et al, 2016). 
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Além disso, afirmam ainda em concordância com os demais autores, que partículas 

grandes podem ser removidas mais rapidamente do que partículas menores por flotação 

com bolhas de gás e que a remoção de partículas, depende, até certo limite, da 

concentração inicial de partículas. Afirmaram também que alta vazão de gás e fortes 

condições de agitação (alta taxa de dissipação de energia turbulenta) favorecem a flotação 

de partículas por bolhas de gás. 

Utilizando também um modelo físico além de um modelo computacional (desenvolvido 

através do software CFX da ANSYS®), Marins (2011) estudou o fluxo de aço em uma 

panela agitada por gás inerte. Em seu modelo computacional, não considerou a remoção 

das inclusões pela sua flotação a partir da adesão às bolhas de gás, utilizando as bolhas 

somente para “determinar o campo de velocidades do fluido”. Mostrou que há redução das 

zonas mortas na panela de aço com o aumento da vazão de gás injetado, conforme 

evidencia a Figura 9. 

 

 

Figura 9 - Distribuição de fluxos responsáveis pela homogeneização do banho no aço líquido na panela de 

refino. Simulação numérica da condição industrial. Vazões: a) 16,7 Nm3/h; b) 33,5 Nm3/h e c) 67,1 Nm3/h 

(MARINS, 2011). 

 

Observou que estas zonas mortas se desenvolvem no fundo da panela quando o gás é 

injetado com um plugue, porém, há uma minimização das mesmas quando a injeção é feita 

com dois plugues. Além disso, quando a injeção é realizada com dois plugues, o tempo de 

mistura sofre uma redução de 24%. 
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Marins (2011) realizou experimentos industriais com o objetivo de medir a evolução do 

oxigênio total durante a rinsagem do aço SAE 9254+Al variando as vazões de gás inerte e 

obteve o seguinte resultado (Figura 10): 

 

Figura 10 - Variação do oxigênio total com o tempo de borbulhamento de gás inerte para duas vazões 

diferentes (MARINS, 2011). 

 

Concluiu que “o aumento da taxa de borbulhamento de gás inerte incorre em remoção das 

inclusões não metálicas do aço. Este efeito pode ser atribuído ao aumento da taxa de 

dissipação de energia; aumento da energia de choque entre as partículas inclusionárias nas 

imediações da pluma e também pelo aumento da superfície de contato metal-bolha. No 

entanto, deve-se ressaltar que o aumento da vazão do gás inerte deve ser limitado pelas 

condições de desenvolvimento da emulsificação da escória e aumento do olho da pluma”.  

Marins (2011), ressaltou que existe a possibilidade de contaminação do aço durante a 

rinsagem devido à interação do aço com a escória e com o ar atmosférico (possível 

reoxidação do aço e contaminação com nitrogênio e hidrogênio). Afirmou que esta 

contaminação depende da “geometria, número e arranjo dos pontos de borbulhamento do 

gás inerte, além da vazão de gás inerte, nível de aço e volume e composição da escória de 

cobertura (...), por isso, é importante o controle da vazão de gás para inibir a ocorrência da 

emulsão metal-escória”. Entretanto, concluiu que “para a vazão de 33,5 Nm3/h, os dados 

sugerem que os benefícios conseguidos com o maior aporte de energia fornecido ao 
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sistema compensam os efeitos deletérios de uma pequena turbulência na interface 

metal/escória na região de abertura do ‘olho’”. 

 

3.2 A remoção de inclusões no processo de desgaseificação à vácuo RH 

 

Um desenho esquemático de um desgaseificador RH pode ser visto na Figura 11. O 

sistema consiste de uma panela que é conectada a uma câmara de vácuo por dois tubos 

verticais cilíndricos. A circulação do banho é obtida pelo transporte do metal líquido para a 

câmara de vácuo pela “perna de subida” que é então descarregado na panela pela “perna de 

descida”. A principal função imaginada para o sistema é a de um mixer, com uma mistura 

substancial ocorrendo tanto na câmara de vácuo quanto na panela.  

Neste processo há uma redução dramática do conteúdo de oxigênio total do aço, que é 

amplamente atribuída à remoção de inclusões à despeito de qualquer outro mecanismo que 

afetaria somente o oxigênio dissolvido (SHIRABE & SZEKELY, 1983). 

 

 

Figura 11 - Desenho esquemático de um desgaseificador RH (SHIRABE & SZEKELY, 1983). 
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Shirabe e Szekely (1983) estudaram a coalescência de inclusões considerando que uma 

partícula de inclusão esférica é resultante do choque e coalescimento de duas partículas 

esféricas, o que é aproximadamente o comportamento da sílica na escória e afirmaram que 

a densidade de distribuição das partículas é afetada tanto pela coalescência quanto pelo seu 

transporte devido à convecção do fluido. 

Realizaram uma simulação computacional do fluxo de aço na panela utilizando as 

equações de Navier-Stokes e o modelo k-ε para calcular o fluxo turbulento e observaram 

que há dois vórtices principais, um na região abaixo da “perna de descida” enquanto o 

outro é o maior fluxo da recirculação do aço abaixo da “perna de subida” e “de descida”. O 

fluxo é altamente turbulento (Figura 12), principalmente na saída da “perna de descida”, o 

que mostra que o RH é, de fato, um excelente misturador. 

 

Figura 12 - O mapa da energia cinética turbulenta (em cm²/seg²) resultante da simulação (SHIRABE & 

SZEKELY, 1983). 

 

Shirabe e Szekely (1983) concluíram através do modelo matemático que há uma notável 

uniformidade espacial de distribuição das partículas apesar da maior parte da coalescência 

ocorrer na região próxima à “perna de descida”. No início do processo a quantidade de 

partículas maiores tende a crescer (devido à coalescência) mas, em seguida, a quantidade 

de todas as partículas tende a cair. 
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Treadgold (2003) também realizou uma simulação computacional do fluxo de aço 

combinada com um modelo termodinâmico no processo de tratamento no desgaseificador 

RH. Utilizou o pacote CFX e assumiu, dentre outros, que as inclusões líquidas formadas 

nas células adjacentes às paredes dos snorkels são removidas para a escória que flutua 

acima do aço na panela enquanto inclusões sólidas são aderidas nas paredes dos snorkels. 

Estas condições são únicas deste trabalho. 

O campo de fluxo obtido por Treadgold (2003) mostrou que o fluxo máximo ocorre nas 

pernas de subida e descida (em concordância com os demais autores), enquanto áreas de 

baixo fluxo são observadas entre as “pernas”. 

Treadglod (2003) também modelou o aço e a escória antes e após o tratamento no RH, 

comparou os resultados obtidos com amostras reais e obteve discordância entre os 

resultados de composição química na escória real e calculada. Atribuiu as diferenças dos 

resultados ao fato de somente uma pequena parte da escória ser capaz de entrar em 

equilíbrio com o aço em qualquer parte do tratamento e/ou à possível contaminação da 

escória amostrada com a escória aderida aos snorkels e com a escória aderida às ferroligas. 

Concluiu que o aço após o tratamento de vácuo não está em total equilíbrio com a escória 

flutuante na panela no momento da amostragem. 

Miki et al. (1997) também desenvolveram um modelo matemático governado pelo 

princípio da conservação da massa para prever a mudança de tamanho e distribuição das 

inclusões durante o tratamento do aço no RH. Para isso, calculou-se separadamente a 

coagulação de inclusões, a remoção pela flotação, o padrão de fluxo do fluido e a captura 

de inclusões pelas bolhas de argônio.  

Afirmaram que as inclusões se aderem às bolhas de argônio acima da “perna de subida” e a 

flotação devida à adesão às bolhas é capaz de reduzir principalmente o número de 

inclusões grandes. Além disso, afirmaram que um minuto após a adição de alumínio é 

possível encontrar grandes inclusões dendríticas, porém, após quinze minutos estas 

inclusões desaparecem e encontra-se grandes agregados. Concluiu-se que as inclusões 

grandes são capazes de flotar, enquanto as pequenas coalescem. Estes agregados formados 

pelas inclusões menores possuem maior dificuldade para flotar pois, como o aço preenche 

os espaços vazios entre as partículas (vide Figura 13), a sua densidade resultante é próxima 

à densidade do aço. 
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Figura 13 - Conceito de raio e densidade da inclusão e cluster (Miki et al., 1997) 

 

Concluíram que o RH é capaz de reduzir o teor de alumina do aço líquido de mais de 

150ppm para menos de 50ppm e que o aumento da taxa de dissipação de energia (que pode 

ser obtido através do aumento da vazão de argônio) é eficiente para a desoxidação, pois o 

número de inclusões menores que 5µm de raio é controlado pela colisão e a maior parte do 

oxigênio provém das inclusões pequenas. 

Murai et al. (1998) também estudaram o processo de remoção de inclusões durante o 

tratamento no RH através de modelamentos matemáticos e amostragens industriais e 

realizaram estudos sobre a produção de aços de alta limpidez no RH. Analisando o 

oxigênio total das amostras, mostraram que, no RH, as inclusões pequenas são mais 

difíceis de serem removidas do que as inclusões maiores, como pode-se observar na Figura 

14. Mostraram que principalmente aquelas inclusões com diâmetros maiores que 3µm são 

capazes de ser removidas e que as inclusões menores que 3µm são de difícil remoção. 

 

 

Figura 14 - Mudança na distribuição do diâmetro das inclusões no desgaseificador RH 
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Com o mesmo objetivo de avaliar a remoção das inclusões no RH, Yang et al. (2013 (a)) 

construíram um modelo físico de um RH de 180t em escala de 1:4, utilizaram uma solução 

de água e NaCl para simular o aço, ar como gás de injeção no snorkel de subida e bolinhas 

de polipropileno para simular as inclusões. Observaram que a taxa de remoção de inclusões 

apresenta um valor ótimo com o aumento da vazão de gás. Atribuíram a queda desta taxa a 

uma alteração no fluxo de aço após este valor máximo que não favorece a flotação e 

remoção de inclusões. O mesmo pôde ser observado ao avaliar a eficiência de remoção de 

inclusões de acordo com a profundidade de imersão dos snorkels. Há um valor ótimo e, se 

a profundidade de imersão for maior que este valor, a agitação muito violenta promovida 

no aço não favorece a remoção das inclusões. Outro fator avaliado foi adição de NaHCO3, 

cujo aumento da concentração favorece a remoção de inclusões devido à reações químicas 

que geram uma grande quantidade de bolhas que potencializam a flotação. 

Yang et al. (2014) utilizaram um modelo físico similar ao de Yang et al. (2013 (a)) e 

estudaram o efeito do tempo de tratamento, da vazão de gás e da concentração de NaHCO3 

na taxa de remoção de inclusões. Observaram que quanto maior o tempo de tratamento no 

RH, maior é a taxa de remoção de inclusões (vide Figura 15). As conclusões apresentadas 

em relação à vazão de gás e adição de NaHCO3 são iguais aos apresentados por Yang et al. 

(2013).  

 

Figura 15 - Relação entre a taxa de remoção de inclusões e o tempo de tratamento no RH para diferentes 

concentrações de NaHCO3 (Yang et al., 2014) 
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Em um novo trabalho, Yang et al. (2015) estudaram o processo de remoção de inclusões 

no RH com foco na remoção devido à sua adesão às bolhas de gás e afirmaram que o 

processo pode ser decomposto em 5 subprocessos: aproximação e colisão bolha-partícula, 

formação de um filme fino de líquido entre as duas fases, decréscimo do filme à uma 

espessura crítica e ruptura, deslizamento da inclusão para a parte inferior da bolha e a 

inclusão então segue a bolha de gás até o topo do banho. Como bolhas menores conseguem 

formar uma maior área de interface gas-líquido há maior probabilidade de adesão das 

inclusões às bolhas, por isso, são mais eficientes na remoção de inclusões do que bolhas 

maiores. 

Em relação ao tempo de tratamento, Yang et al. (2015) afirmaram que quanto maior o 

tempo, maior a taxa de remoção de inclusões e quanto à vazão de gás e adição de NaHCO3, 

os resultados estão em concordância com Yang et al. (2013 (a)) e Yang et al. (2014). 

Utilizando também um modelo físico de um desgaseificador RH de 145t em escala de 1:7, 

Zheng e Zhu (2016) estudaram o efeito da taxa de circulação na remoção de inclusões. 

Gotas de emulsão foram utilizadas para simular as inclusões, que poderiam ser removidas 

muito lentamente ao atingir a face livre da panela devido à um overflow de água. Para isso, 

foi feita uma injeção constante de água pelo fundo da panela em uma vazão muito baixa de 

forma a repor o volume perdido no overflow. Foi considerada a remoção de inclusões na 

panela porque as inclusões dificilmente são removidas dentro do vaso do RH já que não há 

escória na superfície livre dentro do vaso. 

Em discordância com Yang et al (2013 (a)), (2014) e (2015), os experimentos de Zheng e 

Zhu (2016) mostraram que quanto maior a vazão de gás da perna de subida, maior é a taxa 

de circulação e há uma série de máximos e mínimos de taxas de remoção de inclusões com 

o aumento da taxa de circulação (Figura 16). 
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Figura 16 - Variação da taxa de remoção de inclusões com a vazão de gás da perna de subida em vários 

momentos do tratamento (ZHENG E ZHU, 2016). 

Segundo os autores este fenômeno se deve a: 

• Taxa de circulação entre 77,7 e 92,9 L/min: pequena taxa de dissipação de energia 

turbulenta que promove uma fraca colisão e agregação de inclusões. Neste caso, a 

flotação das inclusões é governada pela lei de Stokes e para uma certa faixa de 

taxas de circulação, a velocidade de transporte das inclusões aumenta com o 

aumento da taxa de circulação o que favorece a sua remoção. Porém, com uma taxa 

de circulação excessivamente alta, aumenta o fluxo horizontal abaixo da interface 

metal escória. Isso faz com que as inclusões que atingiram a interface metal-escória 

sejam carregadas novamente para o banho; 

• Taxa de circulação entre 92,2 e 104,7 L/min: nesta faixa, clusters maiores podem se 

formar através da colisão e adesão das inclusões ser facilmente removidos. Vários 

agregados de inclusões foram observados no modelo de água quando a taxa de 

circulação utilizada era maior que 92,2 L/min e, como a taxa de remoção de 

inclusões foi crescente até a taxa de 104,7 L/min, concluiu-se que o aumento da 

colisão e adesão de inclusões, aumentada pelo aumento da taxa de circulação, 

aumenta a eficiência de remoção de inclusões ; 

• Taxas de circulação maiores que 104,7 L/min: a remoção de inclusões aumenta 

com o aumento da taxa de circulação devido à uma mudança no mecanismo de 

remoção das inclusões. As inclusões não conseguem atingir a interface metal-

escória através da flotação de Stokes devido ao fluxo horizontal do aço, porém um 

grande fluxo horizontal abaixo da interface metal-escória implica em uma grande 
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flutuação turbulenta perpendicular à interface, então as inclusões podem chegar à 

escória seguindo a flutuação turbulenta e serem removidas. 

Yang et al (2013 (b)) realizaram um experimento industrial envolvendo duas corridas de 

um aço API-X70 na aciaria da NISCO, na China, seguindo a rota de produção: 

dessulfuração por injeção de material em pó, convertedor LD, forno-panela, 

desgaseificador RH (com capacidade de tratar panelas de 150t de aço a uma taxa de 

circulação de 121 t/min) e lingotamento contínuo de placas.  

Toda a correção química foi realizada no forno-panela e nenhuma adição foi feita durante o 

tratamento no RH pois segundo os autores, a adição de materiais perturba a alta taxa de 

circulação do aço líquido e aumenta as inclusões.  

Foram coletadas amostras nos tempos de tratamento de 0, 6, 10, 16, 22 e 28 minutos, que 

foram analisadas posteriormente através de um microscópio eletrônico de varredura 

ASPEX PSEM EXPLORER e amostras de escória foram retiradas em 0 e 28 minutos, 

sendo 0 o momento que o RH começa a ser evacuado. Os teores de Al e Ca foram 

analisados através do método ICP-AES e o oxigênio total foi determinado pelo método de 

fusão e absorção de infravermelho. A queda do oxigênio total entre a primeira e última 

amostra foi de 55 e 33% nas duas corridas, com isso, concluiu-se que o RH possui uma 

forte habilidade de remover as inclusões, já que o oxigênio total se apresenta pincipalmente 

na forma de inclusões. 

As inclusões encontradas eram tipicamente globulares e compostas principalmente por 

CaO, MgO e Al2O3 sendo, principalmente, C12A7, C3A e Al2O3.MgO (Figura 17). A linha 

liquidus foi calculada pelo software Thermocalc, com isso, foi possível observar que a 

composição média das inclusões se localiza na região líquida para todas as amostras, 

porém com mudanças sutis ao longo do tempo. 
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Figura 17 - Mudança de composição das inclusões da corrida 1 com o tempo durante o tratamento sob vácuo 

no RH a) 0 min, b) 6 min, c) 10 min, d) 16 min, e) 22 min, f) 28 min (Yang et al (2013 (b))). 

 

A Figura 18 mostra a mudança no número de inclusões com o tempo durante o tratamento 

no RH. Yang et al (2013 (b)) observaram que o número total de inclusões decresce com o 

tempo em ambas as inclusões, líquidas e não líquidas e a taxa de remoção de inclusões 

para as corridas 1 e 2 pode chegar até 72% após 28 minutos de tratamento. Segundo os 

autores, isso se deve à coagulação e remoção das inclusões para a camada de escória acima 

da panela de aço ou para a superfície livre acima do aço dentro do vaso do RH. 

 

Figura 18 - Mudança no número de inclusões durante o tratamento no RH. a) Corrida 1; b) Corrida 2 (Yang 

et al (2013 (b)). 
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As inclusões sólidas, entretanto, são removidas com muito mais facilidade do que as 

líquidas. Em 6 minutos há uma redução de 60% das inclusões sólidas, mas, para atingir a 

mesma redução das inclusões líquidas, são necessários 28 minutos. O ângulo de contato, 

trabalho de adesão e energia interfacial entre o banho e as inclusões são empregados para 

explicar os diferentes comportamentos de remoção de inclusões líquidas e não líquidas. 

Apesar do número de inclusões decrescer com o tempo, a taxa de remoção de inclusões 

reduz com o tempo como pode ser visto na Figura 19. Os resultados indicam que, sob as 

mesmas condições de operação, o número inicial de inclusões desempenha um papel vital 

no número final de inclusões após o tratamento no RH, logo, deve-se despender esforços 

para controlar o número de inclusões antes do tratamento no RH para se obter um aço 

altamente limpo em um tempo curto. 

 

Figura 19 - Mudança do número de inclusões dos dois tipos (líquida e não líquida) com o tempo (Yang et al 

(2013 (b)). 

 

Segundo Yang et al (2013 (b)) é possível também determinar quanto tempo é necessário 

para atingir o conteúdo de inclusões visado com base na análise da queda da quantidade de 

inclusões pelo tempo de tratamento, determinando uma condição de operação ótima no RH 

para satisfazer a qualidade pretendida. 

Utilizando a contagem de inclusões em microscópio e a análise do oxigênio total das 

amostras industriais, Lascosqui (2006) avaliou a influência do tempo de circulação do aço 

durante o tratamento no RH no seu grau de limpidez. Além disso, simulou o escoamento 

do aço líquido durante o tratamento no RH através do código CFX TM e desenvolveu um 

modelo de remoção das inclusões. 
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Por meio de simulação computacional (Figura 20), identificou os papéis de cada região da 

panela na remoção de inclusões durante o tratamento no RH. “A taxa de dissipação é maior 

no snorkel de subida, na saída do snorkel de descida e no fundo da panela, onde ocorre o 

impacto do jato de aço ao fundo da panela. Estes valores sugerem que as maiores taxas de 

coalescimento ocorrem nestas regiões. Já as outras regiões, representadas pela cor azul, são 

onde as condições para flotação são mais favoráveis. Observe também que seria razoável 

assumir uma distribuição quase uniforme desta variável ao longo do volume da panela. (...) 

A variável macroscópica de maior influência sobre a taxa de remoção de inclusões é a taxa 

de dissipação de energia. (...) O fator que tem maior influência na taxa de dissipação de 

energia, é a velocidade de circulação do aço (t/min) ” (LASCOSQUI, 2006). 

 

 

Figura 20 - Taxa de dissipação de energia, corte vertical coincidente com plano médio das pernas 

(LASCOSQUI,2006). 

 

Durante o tratamento, a maior queda do oxigênio total ocorre até os 100 primeiros 

segundos de tratamento de acordo com a Figura 21, diminuindo sutilmente após este 

período. 
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Figura 21 - Evolução do oxigênio total em relação ao tempo de homogeneização no RH 

(LASCOSQUI,2006). 

 

Ao avaliar a evolução do oxigênio total durante o tratamento para seis concentrações 

iniciais de inclusões distintas, Lascosqui (2006) concluiu que, após 300 segundos, a 

concentração de inclusões atingida é praticamente a mesma em todos os casos, ou seja, 

diferente do que afirmam Yang et al (2013 (b)), a concentração inicial quase não influencia 

a concentração final de inclusões após 300 segundos de circulação do aço (Figura 22). 

 

 

Figura 22 - Evolução do Oxigênio Total para 06 condições iniciais distintas (LASCOSQUI, 2006) 
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Os artigos revisados, ao discorrerem sobre os processos de remoção de inclusões no refino 

secundário do aço, não só explicitam a relevância deste tema como um dos grandes 

responsáveis pela obtenção de aços de qualidades superiores, como auxiliam a 

compreensão das principais variáveis que influem nestes processos. O conhecimento 

gerado por estes trabalhos nos indica um norte para nos aprofundarmos neste tema e 

desenvolvermos novos estudos, aliando modelos matemáticos e resultados industriais que 

nos permitam definir com mais clareza os processos de produção mais adequados de 

acordo com a qualidade do aço almejada. 

Como apresentado anteriormente, apesar de discutir-se bastante sobre a forma com que 

ocorre a remoção de inclusões nestes dois processos (rinsagem em panela e tratamento do 

aço em reator RH), comparações entre seus resultados são escassas e pouco se discute a 

respeito da necessidade de se utilizar determinado processo para atingir o nível desejado de 

limpidez do aço. Portanto, é importante comparar resultados de modelamento matemático 

dos dois processos, além de caracterizar química e morfologicamente as inclusões sólidas 

em amostras industriais de aços produzidos nas rotas RH, RH com aquecimento e estação 

de borbulhamento em diferentes momentos do tratamento. Estes resultados devem 

corroborar a escolha do processo a ser utilizado e do tempo de tratamento necessário para a 

produção do aço com a limpidez desejada, porém, onerando o mínimo possível o processo 

de produção. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Simulação computacional 

4.1.1 Materiais - Simulação computacional 

Foram realizados modelamentos matemáticos do fluxo de aço na panela de aço líquido e 

no desgaseificador RH através do software CFX 19.1 (Ansys®) versão acadêmica. 

 

4.1.2 Métodos - Simulação computacional 

Para realização das simulações matemáticas foi necessário: 

 
1. Construir a geometria do volume ocupado pelo aço dentro de ambos os reatores;  

2. Construir a malha;  

3. Definir o problema, ou seja, seu domínio e condições de contorno, entre outros;  

4. Realizar as simulações;  

5. Obter o campo de velocidades resultante.  

 

 

A etapa 4 é a fase onde o software calcula o campo de velocidades em regime turbulento. 

Para isso, optou-se por utilizar o modelo k-, que fornece equações diferenciais para 

calcular, em valores médios, a viscosidade efetiva e a turbulenta. A variável k refere-se à 

energia cinética de turbulência e a variável  à taxa de dissipação de energia cinética de 

turbulência. Ao utilizar este modelo, o software resolve um sistema de equações, de forma 

iterativa, para encontrar o campo de velocidades em regime turbulento após a convergência 

dos resultados. Essas equações são apresentadas a seguir. 

Para simular o reator RH em condições industriais, utilizou-se uma malha mista (elementos 

hexaédricos e tetraédricos), vide Figura 23. A malha foi construída utilizando o software 

Meshing Modeler. O estudo de independência de malha foi realizado através da 

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

variados. Após o estudo de independência de malha, utilizando a ferramenta element 

sizing, os elementos da região da panela possuíam 80mm, e um refinamento localizado na 

perna de subida, com tamanho de elementos de 12mm próximo a região dos bicos (injeção 

de gás), 15mm na perna de subida até a região de saída do gás na câmara de vácuo, e de 

30mm no restante da câmara de vácuo e na perna de descida, de modo a garantir maior 
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representatividade da interação entre as bolhas de argônio e o aço líquido. Desta forma, 

obteve-se uma malha com aproximadamente 340mil nós (920mil elementos). 

 

 

Figura 23 - Elementos da malha da simulação matemática do reator RH. 

 

As configurações da simulação matemática para o reator RH foram atribuídas de maneira 

semelhante aos estudos de Peixoto et al. (2018) e Peixoto et al. (2017). As simulações da 

panela utilizaram configurações similares para os ajustes das forças de interação 

líquido/bolha. 

Considerações iniciais: escoamento tridimensional e turbulento; fluidos newtonianos e 

incompressíveis (exceto o argônio, para o qual se considerou a expansão de gás, conforme 

Peixoto et al., 2018), sistema isotérmico (a 25ºC para o modelo físico e 1600ºC para a 

simulação em condições reais) e a pressão ambiente igual a 1atm. Utilizam-se as 

propriedades do aço e argônio da Tabela 1. O modelo de turbulência adotado é o modelo k 

– ε para a fase contínua (líquido), enquanto para a fase discreta (gás), adota-se o modelo de 

fase dispersa, equação zero (Dispersed Phase Zero Equation), que assume que a fase 

discreta possui a mesma viscosidade cinemática turbulenta da fase contínua (CFX Theory 

Guide). 
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Tabela 1 - Propriedades físicas utilizadas na simulação matemática do reator RH. 

 Aço Argônio 

Densidade (kg m-3) 7000 1,623 

Temperatura (ºC) 1600 25 

Viscosidade dinâmica (mPa.s) 5,7 0,04848 

Tensão interfacial (N m-1) Aço/argônio => 1,54  

 

Como discutido no trabalho de Peixoto et al. (2018), além da força de arraste, as forças de 

não-arraste de interação entre fases gás/líquido foram consideradas. A melhor combinação 

de tais forças - arraste, de massa virtual (Virtual Mass Force), de lubrificação (Wall 

Lubrification Force) e de dispersão turbulenta (Dispersion Turbulence Force) – foi 

adotada na simulação bifásica aço/argônio. 

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                                         (4.1) 

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                                                     (4.2) 

• 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(4.3) 

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                                      (4.4) 
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Em que: �⃗�𝐷𝑟𝑎𝑔 é a força de arrasto; �⃗�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 arrasto: 

�⃗�𝐷𝑟𝑎𝑔 = 𝐶𝐷
3𝛼𝑔𝛼𝑙𝜌𝑙

4𝑑𝑔
|�⃗⃗�𝑔 − �⃗⃗�𝑙|(�⃗⃗�𝑔 − �⃗⃗�𝑙)                                    (4.51) 

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

pelo modelo de Ishii-Zuber, conforme trabalho de Peixoto et al. (2018). o modelo de Ishii-

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

CFX Theory Guide); 

Força de massa virtual (VMF): 

�⃗�𝑉𝑀 = 𝐶𝑉𝑀𝐹𝜌𝑙𝛼𝑔 (
𝑑𝑙 �⃗⃗⃗�𝑙

𝜕𝑡
−

𝑑𝑔 �⃗⃗⃗�𝑔

𝜕𝑡
)                                        (4.6) 

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
)                                          (4.72) 

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

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

Schmidt turbulento, usualmente igual a 0.9 (Ansys CFX Theory Guide). o modelo baseado 

na média de Favre (ou média ponderada pela massa) da força de arrasto 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) 

Força de lubrificação da parede (WLF): 

�⃗�𝑊𝐿 = 𝐶𝑊𝐿𝜌𝑙𝛼𝑔|𝑈𝑙 − 𝑈𝑔|
2

𝜂𝑊                                          (4.83) 

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. 
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As condições de contorno usadas foram as seguintes (vide Figura 24): 

Para simplificação do modelo, despreza-se a deformação das bolhas de gás, assim como a 

interação entre bolhas (quebra e coalescência). Deste modo, assume-se que o diâmetro da 

bolha de gás é constante, sendo calculado para cada vazão a partir da correlação (equação 

4.32) reportada por Johansen e Boysan (1988) para determinar diâmetro de bolha em 

panelas. De acordo com a vazão de gás, o diâmetro inicial das bolhas ficou entre 16,7-

22mm:  

 

𝑑𝑏 = 0.35 (
𝐺2

𝑔
)

0.2

    (4.9) 

Onde G – vazão de gás (Nm³/s); g aceleração da gravidade (m/s²); 

 

Peixoto et al. (2018) considerou o efeito da expansão das bolhas devido à queda de pressão 

entre a zona de injeção e a superfície da câmara de vácuo. Considerou-se o argônio como 

gás ideal e a pressão foi tomada como a pressão hidrostática da coluna de aço líquido. 

Então, o diâmetro das bolhas de argônio ficou apenas como uma função de z (eixo 

vertical), dado pela Equação (4.33). A densidade do argônio também variou em função de 

z, de modo a balancear o aumento de volume (Equação 4.33). Verificou-se que o diâmetro 

das bolhas na saída na superfície livre da câmara de foi cerca 2,6 vezes o diâmetro inicial, 

na zona de injeção, dado pela Equação (4.31). 

𝑑𝑏𝑝 = 𝑑𝑏 ∙ √𝑃0/𝑃3
    (4.10) 

𝜌𝐴𝑟 = 𝜌0 ∙ 𝑃 𝑃0⁄     (4.11) 

Onde: dbp – diâmetro das bolhas de em função da pressão (m);P0 – pressão na zona de 

injeção; P – pressão ao longo da perna de subida (função da altura, z); 𝜌𝐴𝑟 – densidade do 

argônio (kg/m³); 𝜌0 – densidade inicial do argônio (kg/m³); 

 

As condições de contorno aplicáveis a este problema seriam: 

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

possui velocidade zero; 
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• Condição de simetria: nessa região as componentes de velocidade normais à fronteira 

são iguais a zero.  

• Condição de entrada (inlet): bicos injetores, onde a injeção de gás é configurada 

considerando-se a condição de simetria de forma a simular vazões de 80 Nm³/h a 

120Nm³/h (argônio) convertidos para 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: condição de desgaseificação (degassing), que permite 

saída apenas do gás (superfície fixa); 

 

Apesar do elevado caráter transiente do fluxo no interior do reator RH, alguns parâmetros 

podem ser avaliados com boa precisão a partir de simulações matemáticas em regime 

permanente, economizando considerável tempo computacional. Para solução das equações 

diferenciais do modelo computacional, foi utilizado esquema de advecção de 2ª ordem 

(High Resolution no ANSYS CFX) para todas as equações de conservação e as equações 

da modelo turbulência. Devido à oscilação de alguns parâmetros, foi utilizado o controle 

de escala de tempo física (physical timescale) igual a 0,005s e um máximo de 6000 

iterações (sistema aço/argônio). Além disso, na última metade das iterações foi utilizado 

como controle de solução multifásica para fração volumétrica acoplada, permitindo 

alcançar o critério de convergência de RMS (Root Mean Square) menor que 10-5. Quando 

foi considerada a expansão de argônio, a simulação inicia com diâmetro constante pelas 

primeiras 1000 iterações, e então, o diâmetro das bolhas e a densidade do argônio foram 

alteradas por expressões que representam as relações descritas pelas Equações (4.33 e 

4.34), continuando a simulação até que o critério de convergência fosse alcançado. 
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Figura 24 - Vista em perspectiva da geometria do reator RH, destacando as principais partes do setup para o 

modelo. 

 

 

4.2 Amostragens industriais 

4.2.1 Materiais – Amostragens industriais 

Os aços avaliados no trabalho foram aços acalmados ao alumínio e silício para a produção 

de chapas grossas para a construção civil. Foram escolhidos estes aços porque eles são 

produzidos na Aciaria da Gerdau Ouro Branco através das três rotas de produção (estação 

de borbulhamento, RH e RH com aquecimento) estudadas, logo, pode-se avaliar o efeito 

do tipo de tratamento na remoção de inclusões sem maiores influências de outras variáveis 

como composição química e adições realizadas durante o vazamento do aço. 

 

4.2.2 Métodos – Amostragens industriais 

4.2.2.1 Rotas de produção dos aços 

Foram produzidas na Aciaria duas corridas de cada processo seguindo as rotas 1, 2 e 3 

estipuladas na Figura 25: 
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Figura 25 - Rotas de produção dos aços na Aciaria. 

 

4.2.2.2 Amostragem 

 

Amostras de aço do tipo lollipop em forma de disco, possuindo 33,5mm de diâmetro e 

12mm de espessura foram retiradas manualmente ao longo do tratamento em momentos 

diferentes de acordo com o tipo de tratamento realizado. A posição de inserção do 

amostrador em relação à panela na estação de borbulhamento e RH e está ilustrada na 

Figura 26 e Figura 27, respectivamente. 
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Figura 26 - Local de amostragem na panela na estação de borbulhamento 

 

 

Figura 27 - Local de amostragem na panela no RH 
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4.2.2.3 Análise em microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

 

As amostras retiradas foram preparadas através de lixamento e polimento conforme a 

norma ASTM E3. Foram feitas análises em um MEV/EDS com um software de análise de 

inclusões em uma área de escaneamento de 2,33x107µm². As inclusões com diâmetro 

menor que 2µm foram desclassificadas. 

 

 

Figura 28 – Imagem de um Microscópio Eletrônico de Varredura EDS/EBSD 

 

A composição química de cada inclusão foi então plotada em um diagrama ternário para 

observação da modificação das inclusões ao longo do tratamento. A quantidade de 

inclusões presentes na amostra foi contabilizada e disponibilizada pelo software, bem 

como a área de cada inclusão, e, em seguida, foram plotados gráficos da evolução da 

quantidade de inclusões durante o tratamento (total e dividida por faixas de áreas), 

permitindo então a avaliação da remoção das inclusões nos três diferentes processos. 

Utilizando o modelamento matemático, caracterizou-se o fluxo de aço líquido e a trajetória 

das inclusões no interior da panela para os dois processos. A partir da análise de dissipação 

de energia cinética turbulenta e distribuição de inclusões, possibilitou-se prever qual 

processo promove melhores condições para remoção de inclusões. A validação foi 

realizada pela comparação com os resultados de caracterização de inclusões das amostras 

obtidas na planta.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Simulação computacional 

Pode-se observar na Figura 29 e na Figura 30 os resultados do perfil de velocidades e taxa 

de dissipação de energia cinética turbulenta dos processos da estação de borbulhamento e 

RH, respectivamente. 

 

Figura 29 - Simulação matemática do fluxo de aço na estação de borbulhamento (vazão de 250NL/min) 

 

Percebe-se que na estação de borbulhamento, a região de maior velocidade do fluxo de aço 

se concentra logo acima do plugue poroso e, esta mesma região é a que apresenta maior 

taxa de dissipação de energia cinética turbulenta, o que ocorre devido à presença das 

bolhas de gás. A princípio, a maior taxa de dissipação de energia cinética turbulenta nesta 

região favorece o choque e coalescimento das inclusões, porém o tempo de tráfego da 

pluma pode não ser suficiente para que estes fenômenos ocorram antes que as inclusões 

atinjam a camada de escória e, então, pode não haver um choque efetivo para a 

aglomeração.  

Considerando a expressão para a velocidade da pluma dada por Mazumdar e Guthrie 

(1995): 

𝑈𝑝 =̃  
4,5(𝑄0,33𝐿0,25) 

𝑅0,33
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Onde (todas as unidades no SI) Q é a vazão de gás corrigida de modo a expressar a 

temperatura e pressão média do sistema, L é o nível de aço na panela e R o raio da panela; 

e dados típicos de Aciaria: 

Q’=0,0042 Nm³/s; L=3,72m; R=1,53m. 

A correção de valor de vazão é realizada assumindo equilíbrio térmico entre gás e aço e o 

peso da coluna de aço à meia altura da panela: 

𝑄 = 𝑄′ (𝑁𝑚3 𝑠⁄ )     𝑥  
𝑃𝑎

𝑃𝑎 +  0,5 𝜌 𝑔 𝐿
 𝑥  

𝑇

273
 ≈ 3 𝑄′ (𝑁𝑚3 𝑠⁄ )  

Obtêm-se velocidade de pluma da ordem de 1,28 m/s. Então o tempo disponível para a 

ocorrência da colisão e aglomeração das inclusões no interior da pluma é de menos de 2,90 

segundos.  

A presença das bolhas de gás nesta região favorece a flotação das inclusões por adesão às 

bolhas, contudo esta é uma região restrita da panela. Nas demais regiões, entretanto, não há 

uma distribuição de fluxo de aço e taxa de dissipação de energia cinética turbulenta que 

indique uma forte tendência ao choque, coalescimento e carreamento de inclusões para a 

camada de escória sobrenadante.  

No caso do RH (Figura 30), as regiões que possuem maior velocidade de fluxo e maior 

taxa de dissipação de energia cinética turbulenta estão melhor distribuídas e indicam uma 

tendência de carreamento das inclusões para a camada de escória sobrenadante. Além 

disso, há três regiões principais (na perna de subida, no fundo da panela e abaixo da perna 

de descida) onde há uma alta taxa de dissipação de energia cinética turbulenta, o que indica 

que estas regiões favorecem a colisão e aglomeração de inclusões. 
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Figura 30 – Simulação matemática do fluxo de aço no RH (pressão de vácuo de 1mbar e vazão de Ar de 

100Nm³/h) 

 

Simulando o perfil de velocidades em duas vazões de gás diferentes, obtem-se os 

resultados exibidos na Figura 31 e Figura 33 para a estação de borbulhamento e RH, 

respectivamente. 

É possível observar na Figura 31 que com uma maior vazão de gás na estação de 

borbulhamento, maior é a velocidade do fluxo no centro da pluma e maior é a velocidade 

atingida pelo fluxo na superfície do banho, o que sugere que pode haver uma maior 

abertura do olho de escória, o que é prejudicial à limpidez do aço. A alteração citada de 

vazão, de 250NL/min para 300NL/min, faz com que o tempo disponível para interação 

bolhas inclusões seja decrescido em cerca de 6%. 

Em ambas as vazões há a presença de vórtices próximos à camada de escória, o que pode 

acarretar tanto o retorno das inclusões em processo de flotação para o banho de aço quanto 

mistura da escória sobrenadante com o aço líquido. 

Nas regiões da panela mais afastadas da região de ascensão do gás, mantem-se a menor 

velocidade do fluxo em ambas as vazões, o que mostra que mesmo com um aumento da 

vazão de gás há uma grande região da panela que permanece com uma baixa tendência ao 

carreamento de inclusões para a camada de escória. 
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Figura 31 - Perfil de velocidades na estação de borbulhamento obtidos por simulação, vazão de Argônio igual 

a:(a) 250Nl/min; (b) 300Nl/min. 

 

Na Figura 32 observa-se que com o aumento da vazão de Ar há um aumento da fração de 

gás na região da interface metal-escória, o que pode indicar uma maior abertura do olho de 

escória. 

 

Figura 32 - Simulação da fração de gás na estação de borbulhamento, vazão de Argônio igual a: (a) 

250Nl/min; (b) 300Nl/min. 

 

No caso do RH, a alteração de vazão de Ar de 90Nm³/h para 100Nm³/h promove uma 

alteração mais discreta no perfil de velocidades, contudo, pode-se observar um aumento da 

velocidade do fluxo de aço em quase todas as regiões da panela quando a vazão de gás na 

perna de subida é elevada (Figura 33). 
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Figura 33 - Simulação do fluxo de aço no RH, vazão de Argônio igual a: a) 90 Nm³/h; (b) 100 Nm³/h. 

 

Analisando a fração de gás neste reator (Figura 34), observa-se que as bolhas de Ar se 

concentram em uma região restrita acima da perna de subida, o que indica que a adesão às 

bolhas de gás não deve ser o principal mecanismo de remoção de inclusões neste 

equipamento. 

 

 

Figura 34 - Simulação da fração de gás no RH, vazão de Argônio igual a: (a) 90Nm³/h; (b) 100Nm³/h. 

 



  

    43 

 

Apesar disso, a taxa de dissipação de energia cinética turbulenta no RH é bastante 

expressiva, e se altera, principalmente na região abaixo da perna de descida com o aumento 

da vazão de Ar conforme a Figura 35 . 

 

Figura 35 - Simulação da taxa de dissipação de energia cinética turbulenta no RH, , vazão de Argônio igual a: 

(a) 90Nm³/h; (b) 100Nm³/h. 

 

O mesmo comportamento não é observado na estação de borbulhamento, onde há um 

aumento discreto da taxa de dissipação de energia cinética turbulenta média, 

permanecendo com uma alta taxa de dissipação de energia concentrada somente na região 

onde há maior fração de gás (Figura 36), o que aliado aos baixos tempos de interação bolha 

partículas e à possível abertura de olho de escória justificam o desempenho inferior desta 

no que se refere à remoção de inclusões. 
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Figura 36 - Simulação da taxa de dissipação de energia cinética turbulenta na estação de borbulhamento. (a) 

Vazão de Ar de 250Nl/min; (b) Vazão de Ar de 300Nl/min. 

 

5.2 Amostragens industriais 

Realizou-se amostragens em diferentes tempos do tratamento de seis corridas, conforme 

descrito na seção 4.2.2. Apresenta-se a seguir a sequência dos tratamentos (adições de 

materiais e amostragens) e os resultados das amostragens, corrida a corrida. As Figuras 37 

a 42 devem ser citadas no texto antes de serem apresentadas (isto é, no parágrafo anterior); 
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5.2.1 Corridas produzidas na rota 1 (estação de borbulhamento) 

5.2.1.1 Corrida 1 

 

Figura 37 - Resultado das amostragens - Corrida 1 

 

 

Figura 38 - Número de inclusões x tempo de tratamento - Corrida 1 
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Figura 39 - Evolução do número de inclusões durante o tratamento de acordo com o tamanho das inclusões - 

Corrida 1 

 

5.2.1.2 Corrida 2 

 

Figura 40 – Distribuição de composição das inclusões em função do tempo das amostragens - Corrida 2 
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Figura 41 - Número de inclusões x tempo de tratamento - Corrida 2 

 

 

Figura 42- Evolução do número de inclusões durante o tratamento de acordo com o tamanho das inclusões - 

Corrida 2 
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quantidade de inclusões que pode ser devida à reoxidação do aço pela exposição do olho 

de gás ao ar atmosférico e interação mais forte com a escória sobrenadante. Entretanto, 

ambas apresentam redução da quantidade inicial de inclusões ao fim do tratamento de, em 

média 22%, porém, há baixa previsibilidade do comportamento do conteúdo de inclusões 

durante o tratamento. 

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

0 2 4 6 8 10

N
ú

m
er

o
 d

e 
in

cl
u

sõ
es

Tempo de tratamento (min)

Corrida 2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 2 4 6 8 10

N
ú

m
er

o
 d

e 
in

cl
u

sõ
es

Tempo de tratamento (min)

Corrida 2

2-5 µm

5,1-10 µm

10,1-20 µm

20,1-50 µm



  

    48 

 

Em ambos os tratamentos, observa-se uma quantidade de inclusões final menor ou igual à 

quantidade inicial em todas as faixas de tamanhos, exceto no caso das inclusões de 2 a 5 

µm, o que indica que inclusões nesta faixa de tamanho foram geradas durante o tratamento. 

 

5.2.2 Corridas produzidas na rota 2 (RH com aquecimento) 

5.2.2.1 Corrida 3 

 

Figura 43 - Resultado das amostragens - Corrida 3 
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Figura 44 - Número de inclusões x tempo de vácuo - Corrida 3 

 

Figura 45- Evolução do número de inclusões durante o tratamento de acordo com o tamanho das inclusões - 

Corrida 3 
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5.2.2.2 Corrida 4 

 

Figura 46 - Resultado das amostragens - Corrida 4 

 

 

Figura 47 - Número de inclusões x tempo de vácuo - Corrida 4 
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Figura 48- Evolução do número de inclusões durante o tratamento de acordo com o tamanho das inclusões - 

Corrida 4 
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aquecimento químico por aluminotermia nas corridas 3 e 4, após este procedimento o 
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Em ambas as corridas não se observa grande aumento da quantidade de inclusões menores 
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5.2.3 Corridas produzidas na rota 3 (RH) 

5.2.3.1 Corrida 5 

 

Figura 49 - Resultado das amostragens - Corrida 5 

 

 

Figura 50 - Número de inclusões x tempo de vácuo - Corrida 5 
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Figura 51 - Evolução do número de inclusões durante o tratamento de acordo com o tamanho das inclusões - 

Corrida 5 

 

5.2.3.2 Corrida 6 

 

Figura 52 - Resultado das amostragens - Corrida 6 
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Figura 53 - Número de inclusões x tempo de vácuo - Corrida 6 

 

 

Figura 54- Evolução do número de inclusões durante o tratamento de acordo com o tamanho das inclusões - 

Corrida 6 
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não é observado na corrida 6. Nas demais faixas de tamanhos de ambas as corridas, 

observa-se queda no conteúdo inicial das inclusões. 

Como houve um bom ajuste das curvas logarítmicas à queda do número de inclusões, 

pode-se utilizar a equação da curva da corrida 5 para prever o conteúdo final de inclusões 

de acordo com o tempo de tratamento no RH, logo pode-se determinar o tempo de vácuo 

necessário para se atingir o conteúdo de inclusões desejado: 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠õ𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =  −19,37𝑙𝑛(𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣á𝑐𝑢𝑜(minutos)) +  99,694   (5.1) 

Aoki et al (2005) estudaram a remoção de inclusões durante o borbulhamento de gás em 

uma panela de aço por meio de simulações matemáticas. Calcularam o valor da constante 

Ko, que reflete a velocidade de desoxidação do banho (medindo indiretamente a 

capacidade do processo de remover inclusões) e sugeriram que este processo pode ser tão 

capaz de remover inclusões quanto o processo de RH, conforme se pode observar na Erro! 

Fonte de referência não encontrada..  

 

Figura 55 - Comparação entre valores de Ko em vários processos. 

Este trabalho 
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Valores de 𝜀 podem ser avaliados considerando dados típicos de aciaria, e as expressões de 

Energia Específica de Agitação para panelas agitadas por injeção de gás (ver por exemplo 

Mazumdar e Guthrie (1995)): 

𝜀 =  
�̇� 𝑅g𝑇

𝑀
ln {1 + 

𝜌 𝑔 𝐿

𝑃𝑎
} 

Onde  �̇� é a vazão de gás de agitação (mol/s) ; Rg a constante do gases (8,314 J/K.mol); T a 

temperatura do processo (1873K); M a massa de aço (ton); 𝜌 a densidade do aço (7000 

kg/m3); L o nível de aço na panela (m) ; Pa a pressão ambiente (101300Pa). 

Considerando os dados típicos Q’ = 0,0042 Nm³/s, L=3,72m, M=220 t; se estima para a 

panela 𝜀 da ordem de 170 𝑊 𝑡⁄ . 

 De forma semelhante para reatores RH, Nakanishi et al. (1975) sugerem: 

𝜀 =  
0,5 𝜌 𝑉2 𝑄𝑐

𝑀
 

Onde   𝜌 é a densidade do aço (7000 kg/m3); V a velocidade média do aço na perna de 

descida (1,2m/s); Qc a taxa de circulação de aço (m3/s); M a massa de aço (t). 

No caso do RH em análise, considerando diâmetro de perna da ordem de 572mm, vazão de 

argônio igual a 100Nm³/h, pressão de vácuo igual a 1mbar, e a equação de Kuwabara 

conforme Peixoto et al. (2018): 

𝑄𝑐 = 114 ∗ 𝐺′
1
3 ∗ 𝐷

4
3 ∗ (𝑙𝑛

𝑃𝑎

𝑃
)1/3 

Se pode estimar a taxa de circulação Qc=122t/min. 

E então se encontra 𝜀 para o desgaseificador RH da ordem de 2,745x103 𝑊 𝑡𝑜𝑛⁄ . 

De acordo com os dados da Figura 44 e da Figura 47 obteve-se para as corridas 3 e 4 (que 

se referem aos casos em que houve reaquecimento químico) valores de K de 4,6x10-1 e 

4,71x10-1(min-1) respectivamente, em concordância com os valores apresentados para o 

processo de RH na 55, de Aoki et al. (2005). Já nas corridas 5 e 6, não se obteve um ajuste 

exponencial e sim logarítmico, apesar de as amostras terem sido coletadas em um mesmo 

equipamento em condições de agitação equivalentes, isto é mesma vazão de gás inerte e de 

pressão na câmara de vácuo (e, portanto, presumivelmente a mesma taxa de circulação).  
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Pode-se atribuir esta diferença ao fato da desoxidação nas corridas 3 e 4 ter sido realizada 

após o aquecimento químico, durante o processo de RH e nas corridas 5 e 6 não, pois estas 

corridas já foram desoxidadas no vazamento do convertedor e em seguida tratadas no RH, 

sem sofrer mais nenhum sopro de oxigênio. Por este motivo, o conteúdo inicial de 

inclusões das corridas 5 e 6 é muito inferior ao das corridas 3 e 4 após o aquecimento 

químico. Como o conteúdo de inclusões é bastante inferior nas corridas 5 e 6 e como 

nestas a queda do conteúdo das inclusões não é tão acentuada quanto a queda exponencial 

das corridas 3 e 4, acredita-se que haja um processo de competição onde alguma fonte 

esteja gerando novas inclusões enquanto a remoção se dá pelos processos estudados e isso 

faça com que o número de inclusões ao final do processo tenda a um valor específico.  

No processo da estação de borbulhamento, não foi observada uma tendência nítida de 

queda do número de inclusões, ver Figura 38 e Figura 41. Desta forma não foi possível 

comparar este processo aos considerados no trabalho de Aoki et al. (Erro! Fonte de 

referência não encontrada.55). Entretanto este trabalho (Aoki et al., 2005), sugere que a 

estação de borbulhamento pode ser capaz de remover inclusões da mesma forma que o RH, 

porém, este desempenho seria alcançável com uma vazão de gás cerca de sete vezes menor 

que a utilizada nas corridas 1 e 2. No caso destas a vazão excessiva de gás pode haver 

provocado uma competição entre o processo de remoção de inclusões e fenômenos de 

incorporação, como emulsificação e reoxidação pelo olho da pluma. 
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6 CONCLUSÃO 

Os processos de RH e estação de borbulhamento podem ser utilizados na metalurgia 

secundária para redução da quantidade de inclusões do aço, mesmo nos casos onde é 

necessário realizar aquecimento químico por aluminotermia no RH. Entretanto, através de 

dados industriais, observou-se que, nas corridas estudadas, esta redução se deu de forma 

bem mais previsível e eficiente no processo de RH em relação à estação de borbulhamento, 

podendo atingir redução de cerca de 60% do conteúdo de inclusões inicial em cerca de 20 

minutos de vácuo. 

Houve concordância entre os dados obtidos com a literatura estudada no caso de corridas 

com aquecimento químico no RH e discordância no caso de corridas que já iniciam o 

tratamento desoxidadas e não sofrem mais nenhum sopro de oxigênio. Para as corridas 

com aquecimento químico a constante aparente de desoxidação é da ordem de 0,47 (min-1) 

sob taxa de circulação da ordem de 120 (ton/min). Acredita-se que esta diferença seja 

devida a um processo de geração de inclusões que compete com a remoção e faça com que 

a curva se aproxime assintoticamente de um valor específico. 

Comparando-se as corridas 5 e 6, é possível verificar que, independentemente do conteúdo 

de inclusões inicial, o conteúdo final no RH é praticamente o mesmo após cerca de 15 

minutos de vácuo. 

Não foi possível ajustar uma curva aos dados obtidos nas corridas tratadas na estação de 

borbulhamento, porém outros autores demostraram que é possível obter uma eficiência de 

remoção de inclusões na estação de borbulhamento próxima à do RH. Entretanto, para que 

isso seja possível, deve-se utilizar uma vazão de gás na estação de borbulhamento cerca de 

sete vezes mais baixa do que a utilizada neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 



  

    59 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

AOKI,J., ZHANG,L. e THOMAS, B. G. Modelling of Inclusion Removal in Ladle 

Refining. University of Illinois, Illinois. 2005 

LASCOSQUI, P. S. B. Avaliação da limpidez do aço líquido através da modelagem 

matemática do desgaseificador – RH da Companhia Siderúrgica de Tubarão - CST. 2006. 

86f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de Ouro 

Preto, Ouro Preto, 2006. 

LIU, W., YANG, S., LI, J. e YANG, H. Numerical Investigation of Inlcusion Motion at 

Molten Steel-Liquid Slag Interface During Ruhrstahl Heraeus (RH) Process. The Minerals, 

Metals & Materials Society, vol. 70, n. 12, p. 2877-2885, 2018. 

MARINS, Â. M. F. Modelagem física e computacional do fluxo de aço em panela com 

agitação por gás inerte, com ênfase na separação de inclusões. 2011. 111p. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 

2011. 

MAZUMDAR, D. e GUTHRIE, R.I.L. The Physical and Mathematical Modelling of Gas 

Stirred Ladle Systems. ISIJ International, v.35, n.1, p.1-20, 1995. 

MIKI, Y., THOMAS, B.G, DENISSOV, A. e SHIMADA, Y. Model of Inclusion Removal 

During RH Degassing of Steel. Iron and Steelmaker, Warrendale, PA, v. 24, n. 8, p. 31-38, 

1997. 

MURAI, T., MATSUNO, H., SAKURAI, E., e KAWASHIMA, H. Production Technology 

of High Clean Steel in RH Degasser. Revista NKK, v.162, n. 6, p.1-5, 1998. 

NAKASHINI, K., FUJII, T. e SZEKELY, J. Possible Relationship Between Energy 

Dissipation and Agitation in Steel Processing Operations. Ironmaking and Steelmaking, 

n.3, p.193-197, 1975. 

PEIXOTO, J. J. M., GABRIEL, W. V., OLIVEIRA, T. A. S., SILVA, C. A., SILVA, I. A., 

SESHADRI, V. Numerical Simulation of Recirculating Flow and Physical Model of Slag–

metal Behavior in an RH Reactor: Application to Desulfurization. Metallurgical and 

Materials Transactions B. v.49, n.5, p.2421-2434, 2018. 



  

    60 

 

PEIXOTO, J. J. M.; GABRIEL, W. V.; OLIVEIRA, T. A. S.; BARONY; N. B.; SILVA, 

C. A.; SILVA, I. A.; SESHADRI, V. Influência das Forças de Interação Líquido/Gás na 

Análise via CFD do Reator RH. 48º Seminário de Aciaria, Fundição e Metalurgia de Não-

Ferrosos, v.48, n.1, 2017. 

SHIRABE, K. e SZEKELY, J. A Mathematical Model of Fluid Flow and Inclusion 

Coalescence in the RH Vacuum Degassing System. Transactions ISIJ, v. 23, p. 465-474, 

1983. 

SÖDER, M., JÖNSSON, P. e JONSSON, L. Inclusion Growth and Removal in Gas-stirred 

Ladles. Steel research int., v.75, n.2, p. 128-138, 2004. 

TREADGOLD, C.J. Behaviour of Inclusions in RH Vacuum Degasser. Ironmaking and 

Steelmaking, v.30, n.2, p. 120-124, 2003. 

WANG, L., LEE, H.G e H., P. Prediction of the Optimum Bubble Size for Inclusion 

Removal from Molten Steel by Flotation, ISIJ International, v. 36, n. 1, p.7-16, 1996. 

YANG, C., TANG, F., e SHEN, M. Water Model Study on Removing Inclusion from 

Molten Steel by Bubble Attachment in RH Degasser. Telkomnika, v.13, n. 2, p. 670-677, 

2015. 

YANG, C., TANG, F., HE, T. e FU, Q. Physical Simulation of Inclusions Removal in 180t 

RH Degasser. Advanced Materials Research, Suíça, v. 750-752, p. 375-379, 2013. (a) 

YANG, C., TANG, F., HE, T. e FU, Q. Water Model on Fine Inclusion Removal by 

Bubble Flotation in RH Refining Process. Applied Mechanics and Materials, Suíça, v. 528, 

p. 107-111, 2014. 

YANG, G. WANG, X., HUANG, F. WANG, W. e YIN, Y. Transient Inclusion Evolution 

During RH Degassing. Steel Research International, v.84, n. 9999, p. 1-9, 2013. (b) 

ZHANG, L. e TANIGUCHI, S. Fundamentals of inclusion removal from liquid steel by 

bubble flotation. International Materials reviews v. 45, n.2, p.59-82, 2000. 

ZHANG, L., TANIGUCHI, S., e MATSUMOTO, K. Water Model Study on Inclusion 

Removal from Liquid Steel by Bubble, Flotation Under Turbulent Conditions. Ironmaking 

and Steelmaking, v.29, n. 5, p. 326-336, 2016. 



  

    61 

 

ZHENG, S., ZHU, M. Modelling Effect of Ciculation Flow Rate on Inclusion Removal in 

RH Degasser. Journal of Iron and Steel Research, International, v.23, n.12, p. 1243-1248, 

2016. 

 


	5e3df450a5ad8ecac2fdb433d02a3dfcd258a5af61efc72682f0cb7a93c97c13.pdf
	dfafeb2ca8a1c1f4bc6fec682cab2092518e72f20da97240e7220f89f62e0d6e.pdf
	Scanned Document
	5e3df450a5ad8ecac2fdb433d02a3dfcd258a5af61efc72682f0cb7a93c97c13.pdf

