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RESUMO 

 

Neste trabalho foi caracterizado o fluxo em molde de beam blank alimentado por apenas uma 

válvula submersa com portas laterais. Técnicas de modelamento físico, bem como 

simulações matemáticas foram aplicadas no estudo. Dois modelos diferentes de válvula 

submersa (SEN) foram propostos. O primeiro resultou num fluxo de fluido assimétrico, uma 

vez que a SEN foi posicionada no centro de um dos flanges. Neste caso, o fluxo se 

caracterizou por uma alta velocidade do jato no ponto de impacto. Tal velocidade 

compromete a taxa de desenvolvimento da casca solidificada. A velocidade de lingotamento 

e o ângulo de inclinação das portas influenciaram a oscilação superficial e o comportamento 

interfacial bem como na taxa de remoção de inclusões. A profundidade de imersão deste 

modelo é relativamente alta, variando de 200 mm a 250 mm. O segundo modelo de válvula 

submersa possui o formato oval, permitindo que a mesma fosse posicionada no centro da 

alma. Desta forma obteve-se um fluxo de fluido simétrico. Porém, a estabilidade do fluxo 

depende consideravelmente do ângulo de inclinação das portas laterais. O comportamento 

interfacial também foi dependente da configuração das portas. O formato das portas laterais 

retangulares no segundo modelo de SEN, resultaram numa distribuição mais uniforme do 

jato na saída. Este modelo de SEN permitiu que a operação fosse realizada com uma 

profundidade de imersão consideravelmente inferior (60 mm) à do primeiro modelo, 

resultando ainda em uma superfície mais estável e em menor entranhamento da fase 

sobrenadante. Além disto, a carga térmica nas paredes da pele solidificada foi menos intensa 

quando se utilizou o segundo modelo de SEN. Para ambos os modelos de SEN a oscilação 

superficial é superior à obtida no modelo tradicional que é alimentado com válvula do tipo 

tubular. Os testes que avaliaram a taxa de remoção de inclusões mostraram também que estas 

novas válvulas são mais eficientes na limpidez do aço. Em relação às propriedades físicas 

dos fluidos usados na simulação do comportamento interfacial metal/escória, verificou-se 

que a diminuição da viscosidade e o aumento da velocidade de lingotamento também 

resultam em queda na estabilidade interfacial. A diferença de densidade entre os fluidos 

também apresenta grande influência sobre o comportamento interfacial. 

Palavras-Chave: beam blank; interface metal/escória; fluxo de fluido; válvula submersa; 

pré-formas.  

 



 

 

ABSTRACT 

 

The fluid flow inside a beam blank mold fed with a single submerged entry nozzle (𝑆𝐸𝑁) 

with lateral ports was examined in this work. Techniques of physical and mathematical 

modelling were applied here. Two different models of SEN have been proposed. The first 

model results in an asymmetrical fluid flow since the SEN was positioned at the center of 

one of the flanges. In this case, the fluid flow was characterized by its high jet velocity at the 

impingement point. This high velocity can negatively affect the shell development during the 

solidification process. The casting velocity and the angle of the lateral ports influence the 

superficial oscillations, the interfacial behavior and the inclusions removal. This model of 

𝑆𝐸𝑁 had an immersion depth varying between 200 mm and 250 mm. The second model has 

an oval shape allowing the 𝑆𝐸𝑁 to be positioned at the center of the web.  Thus, a 

symmetrical fluid flow was generated. However, the flow stability was strongly dependent 

of the inclination of the lateral ports. The rectangular shape of the side ports in the second 

model leads to a uniform jet flow distribution at the 𝑆𝐸𝑁 outlet. This model of 𝑆𝐸𝑁 allowed 

a smaller immersion depth (60 mm) than the employed with the first model, resulting in a 

higher superficial stability and a lower intensity of entrainment of the lighter phase. Besides, 

the thermal load at the surface of the shells was less intense with the second model of 𝑆𝐸𝑁. 

Both models show a higher superficial oscillation than the straight nozzle. Tests simulating 

the removal of inclusions showed that these 𝑆𝐸𝑁 are more efficient in concern to steel 

cleanness. Regarding the physical properties of the fluids used to simulate slag/metal 

behavior it was verified that decreasing the viscosity and increasing the casting velocity result 

in a less stable interface. The density difference between the fluids has also a great influence 

on the interface behavior. 

Key words: beam blank; Slag/metal interface; fluid flow; submersed entry nozzle; near-net-

shape.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entender os mecanismos de entranhamento de escória durante o processo de solidificação do 

aço em moldes de lingotamento contínuo é extremamente importante para garantir a 

qualidade do produto fabricado. O pó fluxante adicionado nesta etapa do processo tem as 

funções de proteger a superfície do banho metálico e reduzir o atrito entre a casca solidificada 

e o molde, além de aprisionar as inclusões flotadas. Para garantir estas duas últimas funções, 

uma parcela do pó fluxante adicionado deve se fundir. A taxa de fusão do pó fluxante depende 

não somente da composição do material, mas também das condições fluidodinâmicas na 

interface metal/escória, uma vez que é necessário um aporte térmico suficiente ao longo desta 

região para que a fusão ocorra. 

Uma porção significativa do aporte térmico necessário para formação da escória líquida 

provém da renovação do metal da interface com metal proveniente do sistema de alimentação 

do molde. Porém, caso esta renovação resulte em turbulência excessiva pode ocorrer o 

entranhamento, seguido do aprisionamento de escória no banho de modo a reduzir a limpidez 

do produto fabricado. Além disto, a turbulência pode expor o banho metálico ao contato com 

a atmosfera e a partir deste fenômeno oxidar elementos de liga, aumentar a geração de 

inclusões e a perda de rendimento dos elementos presentes. 

Com base nas argumentações apresentadas percebe-se a importância de estabelecer 

mecanismos de controle das interações na interface metal-escória. É comum em processos 

industriais a obtenção de correlações empíricas entre a flutuação do menisco e a qualidade 

do aço. Porém uma descrição mais detalhada das condições de fluxo é dificultada pelo fato 

dos fluidos não serem transparentes e das altas temperaturas de trabalho. Quando se pretende 

promover alterações no sistema de alimentação do molde, tais como alterações na geometria 

da válvula submersa, vazões de fluido, geometria do molde, profundidade de imersão da 

válvula, dentre outras, deve-se buscar outras metodologias que permitam uma avaliação dos 

impactos causados por estas mudanças, antes de efetuar testes na indústria. 

Uma das técnicas largamente aplicada para avaliar o fluxo no interior de molde é o 

modelamento físico. Nela, o aço a aproximadamente 1600 °C é substituído pela água na 

temperatura ambiente e a escória é substituída por óleos de silicone ou de outras qualidades. 

Sobre estas condições, consegue-se avaliar mais facilmente o fluxo de fluido e a interação 
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entre os fluidos com diferentes propriedades físicas. Existem também técnicas experimentais 

que permitem obter o perfil de velocidade, permitindo desta forma descrição quantitativa e 

qualitativa do fluxo.  

Uma destas técnicas é a PIV (Particle Image Velocimetry). A partir dela, é possível obter o 

valor de velocidade em qualquer ponto do plano analisado, podendo por exemplo, 

correlaciona-lo com a interação metal-escória. Na literatura são encontradas várias fórmulas 

que correlacionam a velocidade crítica de entranhamento com as propriedades dos fluidos, 

bem como as configurações geométricas do sistema de alimentação. 

Como limitações da modelagem física, destaca-se o fato de que a relação entre as 

propriedades água/óleo não coincidirem com a relação entre as propriedades aço/escória. Um 

exemplo é a diferença de densidade. Óleos de silicone possuem densidade em torno de 90% 

da densidade da água, enquanto que a densidade da escória é em torno de 35% da densidade 

do aço. Logo, os fenômenos verificados durante simulação física não coincidem com os da 

indústria, mas fornecem uma previsão do impacto das alterações propostas sobre a interação 

metal-escória. Vários estudos revelaram que quanto maior a diferença de densidade e maior 

a tensão interfacial, mais difícil é a ocorrência de entranhamento. Logo, condições que levam 

ao arraste de segunda fase no sistema água/óleo, não necessariamente reproduzirão o mesmo 

efeito no sistema industrial. 

Através da adição de sais na água é possível aumentar a densidade da mesma e 

consequentemente avaliar o efeito da diferença de densidade na velocidade crítica de 

entranhamento. Existem procedimentos experimentais citados na literatura em que se utilizou 

cloreto de sódio, aumentando a densidade da água até 1170 kg/m3 (Savolainen et al. 2009 ) e 

com a utilização de carbonato de potássio em que se atingiu densidade de aproximadamente 

1400 kg/m3 (Harman e Cramb 1996).  

A simulação matemática também é uma ferramenta importante para caracterização de fluxo 

em moldes de lingotamento contínuo através da resolução da Equação da continuidade e de 

Navier Stokes. Neste caso, tem-se como limitação o tempo de simulação, que depende da 

configuração do computador disponível, tamanho dos elementos de malha, volume da região 

simulada, critérios de convergência dentre outros fatores. Deve-se otimizar os parâmetros de 

simulação, visando obter resultados que reproduzam a realidade, num tempo hábil de 

simulação. 



2 

 

Os moldes de beam blank pertencem à classe dos “near net shape”, no qual se solidifica o 

metal na forma próxima a de utilização aumentando a produtividade e reduzindo o consumo 

de energia para fabricação de perfis. A complexidade da geometria é um desafio para o 

desenvolvimento de um adequado sistema de alimentação. Deve-se procurar garantir uma 

formação uniforme da casca solidificada, bem como condições de fluxo que facilitem a 

flotação de inclusões e a fusão do pó fluxante. 

A utilização de duas válvulas submersas permite uma distribuição simétrica do fluido e caso 

a válvula possua portas laterais tem-se um aumento da limpidez do aço. Ao contrário do que 

se obtém quando usa válvulas tubulares, em que o fluxo se caracteriza por alta profundidade 

de penetração do jato, dificultando a flotação de inclusões, bem como o aporte térmico 

necessário para a fusão do pó fluxante. 

Em função de problemas operacionais oriundos de sistemas com dupla alimentação do 

molde, algumas indústrias têm optado por utilizar apenas uma válvula submersa. A utilização 

de apenas uma válvula submersa com portas laterais implica em aumento de turbulência na 

região da superfície em que se tem retorno do fluido provindo do jato. Por esta razão, estas 

regiões são propensas à ocorrência de entranhamento de escória. 

Estudos envolvendo aspectos de transiência e turbulência superficial em moldes de beam 

blank não são comuns, sendo  a maioria das pesquisas são relacionadas a moldes de placa. 

Este estudo objetiva preencher esta lacuna mediante a  avaliação dos fenômenos de 

transiência e turbulência na interface metal/escória resultante do uso de diferentes modelos 

de válvula (inclusive aquelas multiportas) em moldes de beam blank.  

Em termos de organização do trabalho, os resultados foram subdivididos em tópicos. O sub-

tópico 5.1, descreve o perfil de velocidade obtida quando se aplica uma válvula com três 

portas laterais posicionadas em um dos flanges. O tópico 5.2 descreve resultados obtidos 

quando foi inserido um quarto furo na válvula descrita na seção anterior. O tópico 5.3 é 

proposto a utilização de um modelo de válvula oval posicionado no centro da alma ao invés 

do posicionamento nos flanges conforme aplicados tradicionalmente. Enfim, o tópico 5.4 faz 

um comparativo entre os sistemas de alimentação propostos, avaliando também o efeito do 

aporte térmico sobre a casca solidificada.  
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivos Gerais 

 

Propor novos modelos de válvula submersa para alimentação do molde de beam blank e 

estudar as características do fluxo e a sua influência no comportamento da interface entre os 

fluidos imiscíveis utilizados para simular interface metal/escória. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

● Desenvolver e avaliar dois modelos de válvulas submersas para alimentação do molde 

de beam blank, sendo um modelo posicionado em um dos flanges e o segundo 

posicionado no centro da alma; 

● Verificar o efeito da velocidade de lingotamento e profundidade de imersão na 

interface metal/escória. 

● Determinar o padrão de fluxo de fluido no molde de beam blank com os modelos de 

válvula submersa desenvolvidos. 

● Mensurar o efeito de parâmetros de lingotamento sobre a taxa de remoção de inclusões 

e da intensidade de oscilação da superfície livre; 

● Simular a influência das propriedades físicas dos materiais no comportamento da 

interface metal/escória. 

● Avaliar a influência do fluxo de fluido no fluxo térmico entre o fluido alimentado e a 

parede da casca solidificada por meio de simulação matemática. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Mecanismos de Entranhamento de Escória em moldes de Lingotamento 

Continuo 

 

Hibbeler et al. (2010) destacaram os seguintes mecanismos como responsáveis pelo 

entranhamento de escória em moldes de lingotamento contínuo: formação de vórtices, 

choque excessivo do fluxo ascendente sobre o menisco, flutuação na superfície livre, efeito 

das bolhas de gás, formação de ganchos durante o resfriamento do menisco e instabilidade 

da camada cisalhante. 

Reis et al. 2015, a partir de amostras retiradas da face estreita de lingotes de placa, 

demonstraram que a formação de marcas de oscilação está correlacionada ao parâmetro de 

oscilação do molde denominado tempo de estripagem negativa. Sendo que quanto maior este 

tempo maior a profundidade da marca de oscilação, bem como do gancho formado na 

subsuperfície da mesma. Bolhas de gás e partículas de pó fluxante foram aprisionadas nesta 

região. Para reduzir a profundidade da marca de oscilação aumentou-se a frequência de 

oscilação do molde em aproximadamente 10%.    

A Figura 3.1 destaca os principais mecanismos de entranhamento de escória descritos por 

Swartz et al. 2014. 

Figura 3.1 Mecanismos de entranhamento de escória em moldes de lingotamento contínuo. 

 

 Adaptada de Swartz et al., 2014. 

Lingotamento continuo de beam blank alimentado com apenas uma válvula tubular implica 

em assimetria de fluxo no interior do molde. Além disto, dependendo da geometria da válvula 

submersa, pode haver um intenso fluxo ascendente em determinada região do menisco. Na 
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região de maior flutuação do menisco pode ser propícia a ocorrência de entranhamento de 

escória.  

A flutuação do menisco pode expor em alguns momentos, a interface dendrítica ao contato 

com a escória liquida, sendo assim, uma parcela da mesma pode se desprender e se aprisionar 

entre as dendritas. A possibilidade de ocorrência deste mecanismo aumenta à medida que se 

aumenta a intensidade de flutuação. Dentre os fatores que aumentam a flutuação do menisco 

destacam-se o aumento da velocidade de lingotamento, configuração da válvula submersa 

(Nakato et al. 1987) e redução da profundidade de imersão da válvula submersa Morales et 

al. 2015. 

Matsushita et al. (1988) verificaram que a flutuação do menisco se dá na mesma fase e 

período da oscilação do molde e que o aumento na velocidade de lingotamento resulta em 

aumento na intensidade de flutuação. Gupta e Lahiri (1993) mostraram que o menisco em 

moldes de placa tem um perfil ondulatório, caracterizado por cristas próximas da face estreita 

seguida de vales. Nestes vales, além de possibilitar desprendimento de escória, há ainda 

entranhamento de ar atmosférico. 

 

Alterações na vazão do metal durante o lingotamento também resultam em aumento na 

flutuação do menisco. Zhang e Wang (2010) verificaram que quando se tem um decréscimo 

na velocidade de lingotamento, o aumento da flutuação ocorre no início do processo de 

variação de vazão. Já quando se aumenta a velocidade, o aumento da flutuação ocorre quando 

a velocidade de lingotamento deixa de variar. Além disto, quando se lingota a altas 

velocidades, até mesmo pequenas variações na velocidade de lingotamento resultam em um 

aumento significativo na flutuação da superfície livre. 

 

Outros fatores como formato e dimensões do molde e a presença de campo magnético 

influenciam no padrão de fluxo e consequentemente na intensidade de flutuação. Morales et 

al. (2015(b) verificaram que válvula com maior área efetiva, reduz a velocidade média do 

jato e consequentemente a turbulência no menisco. O avanço das portas da válvula submersa 

com relação à base tende a distribuir de maneira mais uniforme a velocidade ao longo das 

portas da SEN (Nakato et al. 1987). 

 

Segundo Kubota et al (2001) se um campo magnético, Figura 3.2, é aplicado na direção do 

jato, pode desacelerá-lo (EMLS – Eletro-Magnetic Level Stabilizer) ou acelerá-lo (EMLA – 
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Electro-Magnetic Level Accelerator). No primeiro caso, observou-se redução na flutuação 

do menisco, enquanto a aceleração do jato resultou em aumento da flutuação. Morales et al. 

(2015 (a)) verificaram que a desaceleração do fluxo promovida pelo bloqueio por ação do 

campo magnético reduz a frequência e intensidade de picos de valores de velocidade próximo 

na interface metal/escória, resultando em menor flutuação do menisco. 

Figura 3.2 Direção de forças aplicadas pelo campo magnético em molde de placas de lingotamento contínuo 

 

 Adaptada de Kubota et al. 2001. 

 

Um parâmetro capaz de quantificar a influência da válvula submersa e da geometria do molde 

sobre a intensidade do fluxo no menisco é conhecido como “fator F”, e é definido pela 

seguinte Equação 3.1. 

 

𝑭 =
𝝆𝒍𝑸𝑽𝒊𝒎𝒑(𝟏 − sen 𝜽𝒊𝒎𝒑 )

                                  𝟒𝒉𝒊𝒎𝒑                                                       
                                                          𝒆𝒒. 𝟑. 𝟏 

Como pode ser observado na Equação 3.1, o “fator F” é um parâmetro que avalia a influência 

de fatores geométricos nas condições de fluxo. De maneira geral o aumento do mesmo mostra 

uma tendência no aumento na instabilidade do menisco. 

 

O nível de flutuação cresce linearmente com o fator F (Hibbeler et al. 2010) e dados 

industriais mostraram que a maior flutuação pode ser estimada multiplicando o fator F por 3. 

Foi determinada a seguinte relação entre o fator F, a flutuação máxima (A) e a velocidade do 

aço logo abaixo da interface metal/escória: 

 

𝑨 = 𝟑𝑭 = 𝟑𝟓 𝑽𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍                                                                                                  𝒆𝒒. 𝟑. 𝟐          
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Combinando as equações 3.1 e 3.2 prevê-se que para evitar a formação de defeitos no produto 

lingotado a velocidade próxima da interface entre os fluidos deve ficar entre 0,2 m/s e 0,4 

m/s.                                                                                                     

 

Porém, há outros mecanismos capazes de gerar o entranhamento de escória e por isto 

diferentes equações podem ser utilizadas para entender a velocidade crítica de 

entranhamento. Ela pode, por exemplo, ser prevista pela Equação 3.3. Tal Equação se aplica 

quando a escória liquida tiver densidade menor que ½ da densidade do aço  (Hibbeler et al. 

2010): 

 

𝑽𝒄𝒓𝒊𝒕 = √(
𝟐

𝝆𝒖
) √𝟏𝟐𝜞𝒖𝒍(𝝆𝒍 − 𝟑𝝆𝒖) − 𝟐𝒈𝑨                                                             𝒆𝒒. 𝟑. 𝟑 

 

Esta expressão é limitada a escórias com densidade inferior a 1/3 da densidade do aço. O 

limite inferior de velocidade é definido de modo a prevenir a solidificação do fluido no 

menisco e o entranhamento de partículas de escória sólida (Hibbeler et al. (2010). 

 

Um dos mecanismos de entranhamento de escória é a formação de ganchos, que são 

protuberâncias na casca solidificada. Tal fenômeno tende a ocorrer próximo ao menisco e da 

face estreita do molde, levando ao aprisionamento de bolhas e gotas de escória. De acordo 

com Sengupta et al. (2006) as faces estreitas do molde tendem a ter menor temperatura e por 

isto, são regiões propensas a ocorrência de resfriamento do menisco. Este resfriamento pode 

formar ganchos que aprisionam partículas de escória no interior do lingote. Este mecanismo 

de entranhamento pode ser atenuado por meio de medidas que aumentam o aporte térmico 

nestas regiões, tais como: alterações na velocidade de lingotamento, variações na geometria 

da SEN, bem como aumento no grau de superaquecimento do aço.  

 

A interação das bolhas de gás também é outro mecanismo capaz de promover o 

entranhamento de escória. Para evitar o aumento de inclusões não metálicas no aço, bem 

como a assimetria de fluxo provocada pelo entupimento de portas da válvula submersa, é 

inserido argônio na saída da SEN. As bolhas de argônio aumentam a força de empuxo 

aproximando o jato da superfície. Tal fato pode dificultar a formação de gancho, mas também 

podem provocar a ativação de outros mecanismos de entranhamento, como o aumento da 
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oscilação superficial. Inclusões e escória podem revestir as bolhas de argônio e caso fiquem 

aprisionadas no metal fundido darão origem a grandes defeitos no produto. A interação entre 

as bolhas de argônio e a escória liquida pode formar espumas e esta espuma escorregar nas 

paredes da válvula. Ao encontrar com a saída das portas esta espuma é arrastada pelo jato e 

leva grande quantidade de defeitos ao seio do metal. A diminuição do diâmetro das bolhas, 

o aumento da largura do molde, aumento da vazão de gás, aumento da viscosidade da escória, 

redução da densidade da escória e da tensão interfacial escória/metal são fatores que tendem 

a aumentar a formação da espuma (Hibbeler et al. (2010)):.   

 

Rastejamento de escória também é um mecanismo de entranhamento. Durante a 

movimentação do molde, escória pode se aderir às paredes da válvula submersa e ao entrar 

em contato com o jato pode-se formar gotas que entranham no metal líquido conforme 

esquema mostrado na Figura 3.3 (Hibbeler et al. (2010)): 

 

Um sólido imerso em um liquido em movimento causa um acumulo de pressão no lado em 

que o fluxo impinge sobre o mesmo e uma correspondente queda de pressão no lado oposto. 

Em uma superfície livre, a diferença de pressão causa uma mudança na posição superficial. 

Um fluxo assimétrico no lingotamento continuo pode resultar no surgimento de tal fenômeno 

ao longo da válvula submersa. Na zona de baixa pressão escória pode ser arrastada ao longo 

da superfície da SEN. Dependendo da severidade do arraste e da profundidade de imersão da 

válvula a escória liquida pode ser arrastada ao longo das paredes e no encontro com o jato 

ser misturada ao metal. A profundidade de penetração da escória a partir da qual se observa 

o entranhamento da mesma no fluido mais denso é função das propriedades físicas e da 

velocidade dos fluidos próximos da interface. 

 

No lingotamento contínuo é comum fluxo transiente na região do menisco. E quando o fluxo 

impinge na superfície da válvula submersa observa-se uma variação de pressão vertical 

próximo à superfície da SEN. Ueda et al. (2004) relatam que a variação de pressão é um dos 

principais responsáveis pelo entranhamento de escória no aço em moldes industriais. 

Válvulas cujas seções transversais possuem formato elíptico produzirão menores gradientes 

de pressão, quanto maior for a razão de aspecto (razão entre maior e menor diâmetro), 

inibindo a tendência ao entranhamento (Ueda et al. (2004). Isto reduz a profundidade de 

penetração da escória por reduzir a queda de pressão ao longo da SEN. De acordo com Wang 

(1990) há uma profundidade de imersão critica abaixo da qual se tem entranhamento de 
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escória causado por arraste devido à combinação dos mecanismos de arraste de escória, 

pressão negativa no topo dos bocais e fluxo direcionado para baixo. 

Figura 3.3 Aderência de fluxante à parede da válvula submersa. 

 

Extraída de Hibbeler et al. 2010. 

 

Uma assimetria de fluxo entre os lados de uma válvula submersa pode acarretar na formação 

de um fluxo preferencial no pequeno espaço entre a válvula submersa e as paredes do molde. 

Este fluxo resultará na formação de vórtices que entranhará escória para o seio do metal. 

Como consequência da formação deste vórtice, pode-se haver o aprisionamento de escória 

entre as dentritas, gerando defeitos na face larga próxima da SEN. Alternativamente, pode-

se formar um funil com profundidade o suficiente para que a escória arrastada atinja o jato. 

Tal comportamento contribuirá para que a escória seja espalhada por todo o molde. O vórtice 

sempre ocorre na região do molde em que o fluxo é menos intenso (Hibbeler et al. (2010).Foi 

relatado também que a profundidade do vórtice aumenta com o aumento da velocidade do 

menisco, já o diâmetro do vórtice aumenta com o aumento do desalinhamento da SEN. 

  

A assimetria de fluxo pode ser resultado de obstrução das portas da válvula submersa (Bai e 

Thomaz 2001), variação no tamanho das bolhas de argônio entre as portas, assimetria de 

fluxo no distribuidor (Zhang et al. (2008), desalinhamento do tampão, uso de válvula gaveta 

para controlar o fluxo e variações transientes do fluxo turbulento, dentre outros mecanismos 

(Hibbeler et al. (2010)).  

 

A assimetria pode gerar também vórtices na abertura entre a válvula submersa e as paredes 

do molde, Figura 3.4. Em função destes vórtices pode-se ocorrer o aprisionamento de escória 

nas dendritas formadas nas faces do molde próximas à válvula. A profundidade do vórtice 

aumenta com o aumento da velocidade superficial do menisco (Gebhard et al. (1993) e a 

largura do mesmo aumenta com o aumento no desalinhamento da válvula (Li et al. (2001). 
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Figura 3.4 Entranhamento de escória através de vórtice formado em função da assimetria de fluxo. 

 

Adaptada de Hibbeler et al. 2010. 

 

Segundo Wang (1990) a turbulência no interior da válvula submersa aliada ao efeito da placa 

deslizante gera um fluxo assimétrico no interior do molde. No lado em que se tem menor 

profundidade de penetração do jato ocorre um aumento na recirculação de fluido para o 

menisco. Observou-se, neste caso, a geração de vórtices ao redor da válvula e o 

entranhamento de partículas para o interior do molde. 

 

He (1993) esclarece que a formação do vórtice não ocorre somente em função da assimetria 

de fluxo, devendo também haver um encontro de fluxo direcionado para baixo na zona em 

questão. É o que ocorre no centro de moldes de placa alimentados com válvula submersa cuja 

saída possui portas laterais. A utilização de campo magnético e injeção de gás podem inibir 

a formação de vórtices. 

 

Modelamento físico previu uma velocidade critica para formação do vórtice de 0,3 m/s. Do 

mesmo modelo elaborou uma Equação para a profundidade do vórtice Equação 3.4. A 

quantidade de escória arrastada pelo vórtice é inversamente proporcional a viscosidade e 

tensão interfacial (Hibbeler et al. 2010): 

 

𝒉𝒗ó𝒓𝒕𝒊𝒄𝒆 = (
𝑽𝒎

𝟐

𝒈
) [

𝝆𝒍

(𝝆𝒍 − 𝝆𝒖)
] + 𝑪 {(

𝜟𝑽𝒔
𝟐

𝒈
) [

𝝆𝒖

(𝝆𝒍 − 𝝆𝒖)
]}

𝟎,𝟓𝟓

                               𝒆𝒒. 𝟑. 𝟒 

 

 

O fluxo de aço proveniente das portas da SEN pode arrastar escória na interface. Como 

consequência deste arraste o perfil da interface se altera. Em determinadas regiões, tem-se a 
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formação de um vale, com a escória penetrando numa região previamente ocupada pelo 

metal. Dependendo da velocidade deste fluido, pode haver desprendimento de escória da 

camada superior e entranhamento da mesma no aço. Para evitar entranhamento de escória 

por arraste a profundidade de imersão da válvula deve ser superior à profundidade de 

penetração de escória. 

 

O movimento do fluido inferior promove uma ondulação na superfície livre. Dependendo da 

velocidade que do fluido, a ondulação pode se tornar instável. Pode também ocorrer 

entranhamento quando a ondulação do menisco se torna instável. Theodorakakos e Bergeles 

(1998) determinaram uma relação entre variação de nível e o comprimento de onda numa 

superfície livre a partir da qual a interface se torna instável, Equação 3.5: 

 

(
𝒉𝒐𝒏𝒅𝒂

𝝀
)

𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒐
= 𝟎, 𝟐𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟒 (

𝝆𝒖

𝝆𝒍
)

𝟐

                                                                    𝒆𝒒. 𝟑. 𝟓  

 

Onde 𝒉𝒐𝒏𝒅𝒂 (m) é a altura da onda, 𝝀 é o comprimento de onda (m), definido como o 

comprimento entre a saída da válvula e a face estreita de um molde de placa, 𝝆𝒖 e 𝝆𝒍 são as 

densidades dos líquidos superior e inferior, respectivamente, (kg/m3) (Theodorakakos e 

Bergeles (1998)).  

 

Existem outras fórmulas que preveem o comportamento da superfície livre em função de 

parâmetros operacionais, tais como diâmetro dos bocais da válvula submersa, velocidade de 

lingotamento e propriedades dos fluidos, conforme verificado por Hibbeler et al. (2010), 

Equação 3.5 -3.6 e 3.7: 

 

𝒉𝒐𝒏𝒅𝒂 = 𝟎, 𝟓𝟕𝟕 (
𝑽𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂

𝟐

𝒈
) (

𝑫𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂

𝑳𝒄
)                                                                                𝒆𝒒.  𝟑. 𝟔 

𝒉𝒐𝒏𝒅𝒂 = 𝟎, 𝟏𝟐 (
𝑽𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂

𝟐

𝒈
) (

𝑫𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂

𝑳𝒄
)                                                                                  𝒆𝒒.  𝟑. 𝟕 

 

𝒉𝒐𝒏𝒅𝒂 = 𝟎, 𝟒𝟏 (
𝑽𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂

𝟐

𝒈
)                                                                                                    𝒆𝒒.  𝟑. 𝟖 
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A Figura 3.5 apresenta os principais parâmetros em molde de lingotamento contínuo 

importantes para a estabilidade da interface metal-escória. 

 

Figura 3.5 Ondulação da interface metal-escória e parâmetros que influenciam na sua estabilidade 

 

Adaptada de Hibbeler et al. 2010. 

 

Porém, espera-se que as equações tenham aplicações limitadas às condições que foram 

estudadas, pois o comportamento do menisco é função tanto da geometria da válvula quanto 

do molde. Em geral, 𝒉𝒐𝒏𝒅𝒂 aumenta com o aumento da velocidade de lingotamento e do 

diâmetro dos bocais, redução da profundidade de imersão da válvula submersa, aumento da 

inclinação das portas para cima e redução na espessura do molde. (Hibbeler et al. (2010). 

 

A interface entre dois fluidos separados por diferença de densidade pode se tornar instável 

devido à diferença de velocidade entre os mesmos, mecanismo conhecido como instabilidade 

da camada cisalhante. Este mecanismo também é um importante causador de entranhamento 

de escória. 

 

A diferença crítica de velocidade entre os fluidos capaz de tornar instável a interface pode 

ser expressa de acordo com a Equação 3.9: 

 

∆𝑽𝒄𝒓𝒊𝒕 = √[
𝟏

𝝆𝒍
+

𝟏

𝝆𝒖
]

𝒈

𝒌
(𝝆𝒍 − 𝝆𝒖) + 𝒌′𝜞𝒖𝒍                                                                    𝒆𝒒.  𝟑. 𝟗 

 

Onde 𝒌′ =
𝟐𝝅

𝝀
, considerando uma flutuação com comprimento de onda 𝝀. 
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A presença de um campo magnético paralelo à direção do fluxo estabiliza a interface, de 

modo semelhante à presença da tensão interfacial, amortecendo a instabilidade na região 

(Hibbeler et al. 2010). 

 

O fluxo de fluido que após o impacto na parede, ascende em direção ao menisco, também 

pode ocasionar o entranhamento de escória. Isto é considerado um caso especial de 

instabilidade da interface.  

 

Existem diversas estimativas que definem a velocidade crítica na interface, a partir da qual 

se tem entranhamento. Harman e Cramb (1996) definiram a seguinte fórmula para velocidade 

crítica, Equação 3.9: 

 

𝑽𝒄𝒓𝒊𝒕 = 𝟑, 𝟎𝟔𝟓 (
𝜞𝒖𝒍

𝟎,𝟐𝟗𝟐𝒈𝟎,𝟏𝟏𝟓

𝜹𝟎,𝟑𝟔𝟓 ) (
(𝝆𝒍−𝝆𝒖)𝟎,𝟐𝟏𝟓

𝝆𝒖
𝟎,𝟔𝟗𝟒 ) (

𝝁𝒖
𝟎,𝟐𝟑𝟏

𝝁𝒍
𝟎,𝟎𝟒𝟑)                                                                          𝒆𝒒.  𝟑. 𝟏𝟎            

 

Segundo Swartz et al (2014), dentre as várias expressões que descrevem a velocidade crítica 

de entranhamento, esta expressão resulta numa melhor correlação entre dados calculados e 

práticos. 

 

(Feldbauer 1995 apud Swartz et al. 2014) encontrou a seguinte correlação entre velocidade 

crítica e propriedades físicas dos fluidos, Equação 3.11: 

𝑽𝒄𝒓𝒊𝒕 = 𝟏, 𝟐 × 𝟏𝟎−𝟑 (
𝜞𝒖𝒍

𝟏,𝟎𝟑𝟕

𝒈𝟎,𝟎𝟏𝟐
) (

(𝝆𝒍 − 𝝆𝒖)𝟎,𝟐𝟑𝟗

𝝆𝒖
𝟎,𝟐𝟐𝟕

) (
𝝁𝒖

𝟎,𝟑𝟐𝟏

𝝁𝒍
𝟏,𝟑𝟕𝟎

)                                            𝒆𝒒.  𝟑. 𝟏𝟏 

 

O aumento de espessura da camada de escória líquida facilita o entranhamento. Além disto, 

em um sistema contendo água e óleo o entranhamento de escória ocorre mais facilmente uma 

vez que a diferença de densidade, bem como a tensão interfacial e viscosidade do óleo são 

menores. Logo, quantitativamente os resultados obtidos em sistemas água-óleo não são 

válidos diretamente para um sistema aço/escória (Hibbeler et al. 2010). 

 

Dependendo da configuração da válvula submersa e das vazões de fluido aplicadas, pode 

ocorrer a exposição do metal do menisco, fenômeno conhecido como “abertura de olho”. 

Neste caso, a escória liquida é arrastada pelo metal, de modo que este líquido fica exposto à 
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atmosfera caso não se tenha uma cobertura de escória sólida. Em função desta condição, 

ocorre a reoxidação do aço, formação de inclusões e entranhamento tanto de inclusões 

quanto, em alguns casos, de pó fluxante, dependendo da flutuação do menisco. (Hibbeler et 

al. 2010) A abertura do olho pode ser evitada através da definição de um limite mínimo de 

espessura de escória e do controle de fluxo no interior do molde.  

 

Na metalurgia de panela observam-se fenômenos de entranhamento semelhante aos 

encontrados nos moldes de lingotamento. A agitação promovida no reator seja 

mecanicamente ou utilizando gás inerte (Figura 3.6) aumenta a área interfacial entre metal e 

escória beneficiando a ocorrência de reações de refino. A principal diferença entre o 

entranhamento em panelas e moldes, do ponto de vista fluido-mecânico, é que no primeiro 

reator a espessura de escória é em torno de dez vezes superior (Swarts et al. (2014). Em 

estudos utilizando panelas, Figura 3.6, Savolainen et al. (2009) sugere que entranhamento 

ocorre para a velocidade crítica descrita pela Equação 3.12.  

 

𝑽𝒄𝒓𝒊𝒕 = √𝟏𝟐, 𝟑√𝒈𝜞𝒖𝒍
(𝝆𝒍−𝝆𝒖)

𝝆𝒍
                                                                                  𝒆𝒒.  𝟑. 𝟏𝟐    

 

Figura 3.6 Modelo esquemático do aparato experimental usado para determinar velocidade de entranhamento 

em panelas de refino. 

 

Extraído de Swarts et al. 2014. 

 

Hibbelet et al. 2010 relata que esta expressão não é capaz de prever entranhamento em 

sistemas complexos, tais como fluxo em molde lingotamento continuo. 
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Outra expressão que prevê velocidade crítica de entranhamento leva em conta um balanço 

entre força inercial, tensão superficial e empuxo (Hibbeler et al. 2010) conforme apresentado 

na Equação 3.13. 

 

𝑽𝒄𝒓𝒊𝒕 = √ 𝟖

𝝆𝒖
√

𝟐

𝟑
𝜞𝒖𝒍𝒈(𝝆𝒍 − 𝝆𝒖)𝒄𝒐𝒔 𝜶                                                                       𝒆𝒒.  𝟑. 𝟏𝟑                                                                                  

 

Outro critério alternativo que define velocidade de entranhamento é a Equação 3.14 (Hibbeler 

et al. 2010): 

 

𝑽𝒄𝒓𝒊𝒕 = 𝟐√
𝟐

𝝆𝒍
√𝒈(𝝆𝒍 − 𝝆𝒖)𝜞𝒖𝒍                                                                                      𝒆𝒒.  𝟑. 𝟏𝟒                                                      

 

 

Hagemann et al. (2016) definiram os números adimensionais: número capilar (𝑪𝒂) e o 

número de material (𝜦) como critérios que definem o desprendimento de gotas em moldes 

de lingotamento contínuo, equações 3.15 e 3.16 respectivamente. 

Número capilar, Equação 3.15. 

𝑪𝒂 =
𝑉𝑐𝑟𝑖𝑡𝜇𝑙

𝜞𝒖𝒍 
                                                                                                                             𝒆𝒒.  𝟑. 𝟏𝟓          

Número do material – razão entre as viscosidades cinemáticas da escória e do aço, Equação 

3.16       

𝜦 =
𝝑𝒖

𝝑𝒍
                                                                                                                                      𝒆𝒒.  𝟑. 𝟏𝟔 

Relação entre 𝑪𝒂 e 𝜦 para entranhamento do fluido superior em uma interface 

liquido/liquido, Equação 3.17. 

𝑪𝒂∗ = 𝟑 × 𝟏𝟎−𝟔𝜦 + 𝟐, 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟑                                                                                𝒆𝒒.  𝟑. 𝟏𝟕  

 

Vale ressaltar que as equações desenvolvidas para prever entranhamento foram definidas 

para condições experimentais específicas, logo deve-se ter muita atenção para a aplicação 

das mesmas. O fenômeno de entranhamento, além de depender das propriedades dos fluidos, 

é função também da geometria da interface e das condições de movimento dos líquidos. De 

maneira geral, observa-se as seguintes concordâncias do ponto de vista qualitativo entre os 
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diversos modelos (Swartz et al. 2014), mostrando que a velocidade crítica de entranhamento 

aumenta com:  

 

✔ Aumento da tensão interfacial;  

✔ Aumento da diferença de densidade entre os fluidos;  

✔ Aumento da viscosidade cinemática e dinâmica; 

✔ Decréscimo da espessura da camada de escória; 

 

3.2 Influência das propriedades da escória na interação metal escória em moldes de 

Lingotamento Contínuo 

 

As propriedades físicas do pó fluxante utilizado em lingotamento continuo impacta na 

qualidade dos produtos lingotados, uma vez que este material além de proteger a superfície 

do metal líquido, tem as funções de lubrificar as superfícies da casca solidificada e de 

aprisionar compostos não metálicos que flotam para a superfície do banho. Para garantir o 

cumprimento destas atividades, a espessura de escória liquida no molde deve ser controlada. 

Segundo Mills (2016(a)) a quantidade satisfatória de pó fluxante em lingotamento contínuo 

é de 0,48 kg/m2 e a lubrificação da casca solidificada depende não só da qualidade da escória, 

mas também da geometria e dimensões do molde, qualidade do aço produzido e da 

velocidade de lingotamento. 

Alta vazão de fluido e lingotamento de produtos com menor seção transversal resulta em 

menor tempo de residência no interior do molde, alta taxa de extração de calor e em fluxo 

mais turbulento, logo a escória utilizada deve ter uma taxa de fusão suficiente para suprir a 

lubrificação. Além disto, o filme de escória deve aumentar a taxa de extração de calor entre 

a escória e o molde evitando abaulamentos na saída do mesmo Mills (2016(b)). 

Além de características mineralógicas, as condições de lingotamento (oscilação do molde, 

velocidade de lingotamento, temperatura de lingotamento, composição do aço, composição 

do pó fluxante, modelo da SEN) também influenciam na taxa de fusão do pó fluxante e 

consequentemente na espessura de escória liquida obtida no processo.  Pradham et al. (1999) 

desenvolveram um aparato experimental que permitiu prever a taxa de fusão de pó fluxante, 

além de mensurar a influência da taxa de consumo do mesmo e da oscilação do molde, 

Equação 3.18. 
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𝜹 =
𝟑𝟓, 𝟕𝟎 ∙ 𝑬𝑴𝑹 ∙ 𝑽

[𝒂 ∙ 𝒃]
+ 𝟐, 𝟏                                                                                                𝒆𝒒.  𝟑. 𝟏𝟖 

A Figura 3.7 apresenta resultados obtidos através de dados experimentais de fusão de escória 

em condições de oscilação e consumo da escória liquida produzida. 

Figura 3.7 Relação entre o parâmetro de fusão efetiva e espessura da escória líquida 

 

Adaptada de Pradham et al.1999. 

 

Campos et al. (2015) verificaram que quanto mais espessa e viscosa for a camada de escória 

liquida, maior a influência da mesma sobre o comportamento da interface, uma vez que o 

comportamento quase estático do óleo impõe uma abrupta mudança no perfil de velocidade 

da água. 

Segundo Hagemann et al. (2016) o decréscimo da tensão interfacial diminui a estabilidade 

da interface e para aços carbono a tensão interfacial diminui com o aumento da basicidade. 

Segundo Scheller e Hagemann (2012) as reações químicas na interface metal-escória podem 

reduzir a tensão interfacial da escória, facilitando a ocorrência do entranhamento. 

Harman e Cramb (1996) verificaram que o aumento da espessura de camada de óleo, a 

redução na diferença de densidade entre água e óleo, bem como a redução da tensão 

interfacial, diminuem a velocidade crítica de entranhamento. E que o aumento da viscosidade 

do óleo dificulta o entranhamento de gotas de óleo na água.  

Resultados semelhantes foram observados por Savolainen et al. (2009), porém o efeito da 

espessura da camada de escória não concorda com o resultado descrito por Harman e Cramb 

(1996). Segundo Savolainen et al. (2009), esta diferença se dá devido à constância no ângulo 

de fluxo aplicado em seu procedimento experimental e que em casos de ângulo de fluxo 
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variável a velocidade de fluxo direcionado para baixo aumenta com o aumento da espessura 

de escória conforme Figura 3.8. A Figura 3.9 resume a influência das principais propriedades 

dos fluidos envolvidos na emulsificação. 

Figura 3.8 Descrição esquemática do efeito do ângulo de fluxo na emulsificação: a) ângulo variável, b) ângulo 

fixo. 

 

Adaptada de Savolainen et al. 2009. 

Figura 3.9 Descrição influência das propriedades dos fluidos na velocidade crítica de entranhamento a) tensão 

interfacial, b) densidade, c) espessura da camada de óleo e d) viscosidade do óleo. 

 

Adaptada de Savolainen et al. 2009. 
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Nadalon (2008) avaliou o comportamento da interface metal/escória em molde de tarugo, 

avaliando a influência das características do agitador eletromagnético sobre o mesmo. Neste 

caso, os resultados da simulação eletromagnética foram aplicados como condições iniciais 

para o modelo fluidodinâmico. Verificou-se o campo magnético gera um movimento 

rotacional do fluido, existindo uma correlação direta entre intensidade do campo e a de giro. 

Dependendo da velocidade que o aço adquire, ocorre o arraste da camada de escória.  

O critério de arraste de escória, neste caso, foi fração volumétrica de 0,01 da mesma dentro 

do domínio do aço líquido. Foi verificado que, para uma mesma condição de fluxo, o 

aumento da profundidade de imersão da SEN e da viscosidade da escória podem evitar o 

arraste da mesma. Ao aumentar a seção do tarugo, houve deformação da interface para as 

maiores densidades de corrente do agitador, porém não foi verificada a ocorrência de arraste 

de escória.  

Outro aspecto importante relativo ao comportamento interfacial é a velocidade próxima à 

região da interface. Nadalon (2008) mediu a velocidade ao longo do comprimento do tarugo. 

A linha de medida do perfil é paralela à parede do molde, distanciando desta em 15 mm. O 

perfil de velocidade apresenta maiores valores nos casos de maior agitação (maior corrente). 

Quando se aplica baixa corrente a velocidade próxima à interface é praticamente nula, 

justificando a estabilidade da camada de escória. No caso em que se utiliza molde com maior 

seção, observa-se aumento da velocidade com o aumento da agitação (Figura 3.10). 

Figura 3.10 Perfis de velocidade ao longo do comprimento do molde para diferentes diâmetros da seção 

transversal. 

 

Extraída de Nadalon, 2008. 

Foram avaliados também mapas de velocidade ao longo de seções transversais próximas à 

interface (Figura 3.11). Os planos de análise dos mapas de velocidade se situam a 25 mm do 



20 

 

topo, sendo que a interface se localiza a 10,5 mm e 6,5 mm do topo para os tarugos com 

diâmetro de 180 mm e 230 mm respectivamente. O que é uma região bem próxima da 

interface inicial (antes da deformação). Neste caso também se observa que o aumento da 

agitação eleva a velocidade, aumentando a probabilidade de arraste. Os valores de velocidade 

tanto ao longo do comprimento do molde, quanto na seção próxima à interface, foram 

maiores para o tarugo de maior seção, já o arraste de escória foi verificado quando se utilizou 

o tarugo de 180 mm. Porém a viscosidade da escória utilizada em ambos os casos, foi 

diferente (0,11Pa.s para o tarugo de 180 mm e 0,4 Pa.s para o tarugo de 230 mm), fato que 

dificulta a comparação. 

Figura 3.11 Mapas de velocidade na região próxima à camada de escória, tarugos circulares com 180 mm e 

230mm. 

 

Extraída de Nadalon, 2008. 

 

Para avaliar qualitativamente a influência do fluxo de fluido no comportamento da interface 

metal/ escória, Shen et al. 2012 utilizaram uma mistura de óleos, acrescentando uma camada 

de 10mm desta sobre a água no modelo físico para simular a escória liquida. A viscosidade 

cinemática do óleo foi determinada pela Equação 3.19 

 

𝝑𝒂ç𝒐

𝝑𝒆𝒔𝒄ó𝒓𝒊𝒂
=

𝝑á𝒈𝒖𝒂

𝝑ó𝒍𝒆𝒐
                                                                                                                    𝒆𝒒.  𝟑. 𝟏𝟗 

 

As propriedades da água e do aço são mostradas na tabela 3.1; a viscosidade cinemática do 

óleo empregado nos experimentos foi de (0,48 – 4,74) X 10-6 m2/s. 
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Tabela 3.1 Parâmetros da água, aço e escória aplicados no estudo do comportamento interfacial (Shen et al. 

2012) 

Materiais Densidade (kg/m3) Viscosidade 

Dinâmica (Pa.s) 

Viscosidade 

Cinemática (m2/s) 

Água 998 0,001236 1,24X10-6 

Aço líquido 7020 0,0062 8,83X10-7 

Escória 2700 - 2900 0,1 – 0,8 (0,34 – 2,96) X 10-4 

 

A válvula do tipo difusa gerou entranhamento de óleo. O arraste ocorreu próximo a SEN. A 

partir da análise do perfil de velocidade num plano situado a 50 mm da interface, conclui-se 

que a existência de vórtice nesta região pode ser o fator causador do arraste. 

 

3.3 Técnicas para dissipação da Energia Cinética de Turbulência na saída de 

Válvulas Submersas 

 

Mecanismos que previnem o entranhamento de escória em molde de lingotamento contínuo 

foram objeto de estudo de vários pesquisadores. Dentre as técnicas desenvolvidas com este 

objetivo está a alteração de fluxo no interior de válvulas. Estudos recentes mostram que 

determinadas alterações podem reduzir a energia cinética de turbulência e com isto reduzir a 

turbulência na interface metal-escória. 

Visando reduzir o entranhamento de escória em distribuidores, durante o processo de troca 

de panelas, Morales et al. (2016) propuseram, através de modelamento físico e matemático, 

um novo modelo de válvula para distribuidor. Esta nova configuração reduziu 

consideravelmente a emulsificação quando comparado ao modelo convencional de 

transferência de aço da panela para o distribuidor (Figura 3.12). A válvula convencional 

consiste em um tubo reto, enquanto o novo modelo proposto se caracteriza por variar as 

dimensões da seção transversal ao longo do comprimento. 

Figura 3.12 Modelos de válvula para transferência de metal da panela para o distribuidor. a) modelo 

convencional. b) modelo com maior taxa de dissipação de energia cinética 
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Extraídas de por Morales et al.2016. 

. 

O jato oriundo da válvula convencional atingiu a base do distribuidor sem distribuir energia 

cinética para a maior parte do fluido, promovendo maior distúrbio na interface óleo-água. Já 

a válvula em que se tem maior dissipação de energia cinética ao longo do comprimento do 

jato resultou em menor velocidade de impacto na base do distribuidor, reduzindo também a 

energia cinética na interface entre os fluidos e consequentemente o entranhamento. Outra 

maneira de se reduzir a turbulência na interface metal escória é através da introdução de uma 

espiral na entrada da válvula submersa, Figura 3.13. De acordo com pesquisas realizadas 

(Hallgren 2006; Tsukaguchi et al. 2007) , o movimento de torção provocado pela aplicação 

deste equipamento altera o padrão de fluxo de modo a reduzir o entranhamento de escória no 

metal. 

Figura 3.13 Modelo esquemático da espiral. 

 

Extraído de Hallgren, 2006. 

Hallgren (2006) observou que a utilização da espiral em um sistema de alimentação de 

moldes em lingotamento convencional reduz a não uniformidade do fluxo na entrada do 

molde, contribuindo desta forma, para a redução na turbulência na superfície livre. De acordo 

com Tsukaguchi et al. (2007) a introdução da espiral na válvula submersa consome energia 
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potencial, logo deve-se conhecer a relação entre o modelo da válvula, da espiral e altura do 

nível de metal do distribuidor até molde. A Figura 3.14 mostra os modelos aplicados nos 

testes e a Tabela 3.1 apresenta os parâmetros geométricos.  

Figura 3.14 Modelo esquemático de válvula submersa a) seção da válvula submersa, b) detalhes do modelo de 

espiral aplicada. 

 

Extraído de Tsukaguchi et al., 2007. 

. 

Variando a configuração da válvula, bem como da espiral Tsukaguchi et al. (2007) 

elaboraram uma expressão que prevê a perda de carga em das dimensões do sistema de 

alimentação do molde e do modelo de espiral aplicado, Equação 3.20.  

𝑯𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓𝒃𝒖𝒊𝒅𝒐𝒓 = 𝑸𝟐 {𝟓, 𝟎𝟖 × 𝟏𝟎−𝟐 (
𝝅𝑫𝟏

𝟐𝑹𝑻𝑺𝟏𝑫𝟐
)

𝟐

+ 𝟐, 𝟏𝟗 × 𝟏𝟎−𝟏(𝑺𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂)
𝟐

}               𝒆𝒒.  𝟑. 𝟐𝟎 

𝑹𝑻 – razão de torção, corresponde à relação entre o comprimento do espiral na direção 

longitudinal e o diâmetro do mesmo na seção transversal, conforme Equação 3.21 

𝑹𝑻 =
𝝅𝑳

𝜽𝑫𝟏
                                                                                                                         𝒆𝒒.  𝟑. 𝟐𝟏 

𝜽 – ângulo de torção do espiral. 

A Tabela 3.2 especifica as dimensões dos espirais utilizados por Tsukaguchi et al. 2007, e a 

tabela 3.3 mostra s variações nos níveis de trabalho do distribuidor em função das 

características geométricas dos mesmos. 

Tabela 3.2 – Especificações das válvulas submersas testadas (Tsukaguchi et al. 2007). 

 D1 

(mm) 

D2 

(mm) 

L 

(mm) 

𝜽 

(°) 

RT Portas 
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(WxH) 

mm 

SW1 85 50 85 180 1,0 55X60 

SW2 85 82 85 180 1,0 55X60 

SW3 85 82 128 180 1,5 55X60 

SW4 85 82 85 120 1,5 55X60 

SW5 100 82 150 180 1,5 55X90 

SW6 100 82 100 120 1,5 55X90 

Convencional 85 82 __ __ ___ 55X60 

 

Tabela 3.3 Nível de água no distribuidor necessário em cada configuração analisada 

(Tsukaguchi et al. 2007).  

 

Válvulas 

Fluxo de água Q (× 𝟏𝟎−𝟐)
𝒎𝟑

𝒔
 

0,91 1,04 1,17 1,3 

SW1 2,27m 2,98m 3,78m 4,74m 

SW2 1,31m 1,64m 2,05m 2,51m 

SW3 0,80m 0,99m 1,22m 1,53m 

SW4 0,76m 0,99m 1,22m 1,58m 

SW5 __ 0,30m __ 0,54m 

SW6 __ 0,36m __ __ 

Convencional 0,43m 0,57m 0,72m 0,88m 

 

Com a utilização de válvulas com maiores diâmetros internos (SW5 e SW6) os valores de 

altura de fluido no distribuidor foram semelhantes aos do modelo convencional, conforme se 

verifica na tabela 3.2. 

Yokoya et al. (2001) verificaram que a utilização da espiral na válvula submersa reduz 

consideravelmente o nível de turbulência no menisco. 

Li et al. (2013) propuseram um novo mecanismo para torção do fluxo na saída da válvula 

submersa utilizada no lingotamento de tarugo, aplicando campo magnético. Foi verificado 

que é possível reduzir a profundidade de impacto do jato e melhorar o aporte térmico na 
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região do menisco por meio da alteração no padrão de fluxo resultante. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Geng et al. (2012) 

3.4 Sistemas de Alimentação Aplicados em Moldes de Lingotamento Continuo 

 

Em muitas empresas a alimentação em moldes de beam blank consiste num sistema definido 

como jato semiaberto. Nele o jato é aberto da saída do distribuidor até a entrada do molde. 

Nesta posição há funis refratários submersos que direcionam o fluido, esquema na Figura 

3.1. 

Figura 3.15 Sistema de alimentação de molde de beam blank com jato semi aberto a) modelo esquemático, b) 

exemplo de aplicação. 

.  

Extraído de Zhang et al. 2016. 

 

Zhang et al. (2016) estudaram por meio de modelamento físico e matemático as 

características de fluxo para este sistema de preenchimento do molde e verificaram que o jato 

semiaberto arrasta uma quantidade significativa de bolhas de ar para o interior do molde e 

que estas bolhas exercem uma expressiva influência no padrão de fluxo, promovendo 

inclusive, um aumento da turbulência na interface metal-escória. 

A utilização de válvulas submersas do tipo tubular resulta em fluxos com maior profundidade 

do jato (Peixoto et al. 2016(a)) e baixa flutuação na superfície (Peixoto et al. 2016 (b)). Estas 

condições dificultam a flotação de inclusões, bem como a fusão do pó fluxante, reduzindo a 

limpidez do aço produzido (Onishi et al. 1981). Como medidas mitigadoras a estas 

deficiências, quando se necessita aplicar este tipo de válvula, destaca-se a redução na 

profundidade de imersão das válvulas (em torno de 100mm) e redução na velocidade de 

lingotamento (inferior a 1m/min). 
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Xu e Zhu (2014) mostraram que o uso de um sistema composto por duas válvulas submersas 

com portas laterais melhoram o aporte térmico na região do menisco e distribui de modo 

mais uniforme o calor ao longo da seção. Logo o gradiente de espessura da casca gerada é 

menor utilizando esta configuração, porém o centro da alma é uma região propensa a geração 

de pontos quentes, seguidos de rompimento de veio, por ser uma região de encontro do jato 

proveniente de ambas as válvulas. 

Beaton et al. (2015) comparou a qualidade dos perfis produzidos em sistemas com jato 

semiaberto e sistemas composto de apenas uma válvula submersa. Este último sistema, tem 

como desafios a assimetria de fluxo, velocidade do fluido no ponto de impacto e controle de 

turbulência na interface metal-escória. Mesmo assim, os modelos de válvula aplicados 

ocasionaram em uma melhora na qualidade do lingote produzido, eliminando, por exemplo, 

a presença de trincas na superfície da alma, conforme se verificava para o caso de jato 

semiaberto, Figura 3.16. 

Figura 3.16 Qualidade de beam blanks obtidos por meio de diferentes sistemas de alimentação: a) jato 

semiaberto, b) utilização de apenas uma válvula submersa. 

 

 Extraído de Beaton et al., 2016. 

 

De Santis et al. (2014) relatam que ao utilizar apenas uma válvula submersa com portas 

laterais, é preciso controlar a velocidade do jato nos pontos de impacto, pois velocidades 

excessivas podem causar uma má formação da casca solidificada. Além disto, o fluxo 

ascendente de metal, após o impacto pode causar aumento na turbulência do menisco seguido 

de entranhamento de escória no metal.  

Devido às diferenças geométricas encontradas nos moldes de pré-formas, quando 

comparados aos moldes de placa convencionais, torna-se incoerente a transferência direta de 



27 

 

configurações do sistema de alimentação para estes novos equipamentos. Há diferenças 

significativas no comportamento do fluido, bem como na troca de calor entre o mesmo e a 

água de refrigeração, influenciando no desenvolvimento da casca solidificada. Esta etapa, 

caso não devidamente controlada, pode ser a fonte de diversos defeitos para o produto 

lingotado (Lee et al. 2012). 

Dentre as pré-formas produzidas, as placas finas são as que apresentam maior variedade de 

configurações de válvulas submersas. De maneira geral, elas são de extremidades achatadas, 

contendo duas ou mais portas para saída do aço e diversos ângulos de inclinação das mesmas. 

A forma achatada é necessária devido à estreita espessura que esta pré-forma apresenta, fato 

que pode dificultar o desenvolvimento da casca na região próxima ao local em que a válvula 

é posicionada. 

Moralles et al. 2012, descreveram o fluxo no interior de um molde de placa fina alimentado 

por válvula contendo 4 portas para saída do fluido, sendo duas laterais e duas na base, 

separadas por uma parede central. Para esta caracterização, foram aplicadas diversas técnicas 

no modelo físico, tais como a de dispersão de traçador que permite visualizar o padrão geral 

de fluxo, uso de câmera de alta velocidade para observar as variações do menisco, e PIV 

(Particle Image Velocimetry) para avaliar a velocidade no interior do molde. Foi realizado 

também modelamento matemático, que complementa as análises anteriores. Este modelo de 

válvula apresentou um comportamento mais estável do fluxo quando comparado a modelos 

comumente aplicados na indústria. 

A Figura 3.17 fornece uma visão geral do fluxo obtida a partir dos modelos de válvulas 

testados por Morales et al. 2012. Estas imagens foram obtidas a partir do acompanhamento 

da dispersão de traçador no molde. A primeira válvula gera fluxo em rolo na parte superior, 

não gerando o mesmo comportamento na região inferior, além de criar uma zona estagnante 

abaixo da SEN. A SEN 2 também gera somente dois rolos, mas não gera a zona estagnante. 

Já a SEN 3 apresenta o perfil em duplo rolo, além de resultar em maior estabilidade do 

menisco. As duas primeiras válvulas submersas criam uma zona de depressão no menisco. 

Isto aumenta a instabilidade da superfície, facilitando entranhamento e emulsificação de 

escória para o banho. Foi verificado que o aumento na profundidade de imersão, causa 

redução na zona inativa para o molde alimentado com a SEN 1, mantendo a depressão no 

menisco. Para a SEN 2, o traçador se dispersou mais assimetricamente. Já, no caso da SEN 

3, este parâmetro não resultou em variações significativas da mesma.  
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Figura 3.17 Padrão de fluxo no molde de placa fina alimentado com diferentes modelos de válvula submersa. 

 

 Extraído de Morales et al., 2012. 

Para caracterizar o comportamento do menisco via CFD, Morales et al. 2012 avaliaram a 

flutuação do perfil de velocidade, obtido via simulação transiente, em um ponto situado na 

junção entre o funil e a parte reta do molde e a 10 mm abaixo do menisco, verificando que a 

SEN 3 resulta em menor variação de velocidade do fluido nesta região, Figura 3.18. 

Figura 3.18 Variação do valor de velocidade em ponto de análise próximo ao menisco 

 

Extraído de Morales et al., 2012. 

Ao comparar o comportamento do jato oriundo das portas, Morales et al. 2012 concluíram 

que jatos mais longos geram fluxos mais instáveis. Esta condição tende a gerar tensão de 

cisalhamento entre o jato e o fluido da vizinhança, formando camadas limite intermitentes, 

que são instáveis. Esta instabilidade gera oscilação e pode causar ruptura do jato. Esta 

oscilação do jato causa também assimetria do fluxo, aumentando a velocidade na região 

próxima ao menisco, o que compromete a qualidade do produto lingotado (Morales et al. 

2012)  

Também em molde de placas finas, Shen et al. (2007) caracterizaram o fluxo de fluido 

oriundo de uma válvula submersa com duas portas direcionadas para baixo e separadas por 

uma parede central. Para o modelo de válvula utilizado, o jato se desloca em direção à base 
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do molde, não observando impacto do mesmo na face estreita. Fornecendo duas zonas de 

recirculação, simétricas em relação ao centro do molde. Verificou-se que estas zonas de 

recirculação se moviam tanto vertical quanto horizontalmente e que esta variação tem relação 

com o comportamento do menisco.  

Em moldes para placas espessas (420 mm de espessura) Shen et al. compararam as 

características de fluxo usando diversos modelos de válvula submersa para alimentá-lo. A 

Figura 3.19a) representa a válvula submersa convencional; a válvula da Figura 3.19 b) possui 

quatro portas na saída, sendo duas de seção maior (88X66mm2) alimentando a face estreita 

e duas circulares (diâmetros iguais a 24 mm) alimentando a face larga. A Figura 3.19c) 

apresenta um modelo de válvula com base esférica e a Figura 3.19 d) um modelo do tipo 

difusa com ângulo de difusão igual a 10°.  

Figura 3.19 Modelos de válvulas submersas analisados em moldes de placas largas. 

 

 Extraído de Shen et al., 2012. 

A válvula com quatro portas aumenta a flutuação do menisco ao longo da espessura do molde 

e diminui a velocidade do jato oriundo da maior porta. O ângulo de difusão da porta permite 

que o jato expanda, reduzindo a velocidade de impacto do mesmo sobre a parede da face 

estreita. Isto explica a redução na intensidade de oscilação, bem como a melhor distribuição 

da mesma. A válvula com fundo esférico gera fluxo mais direcionado para a zona de 

recirculação superior, aumentando a velocidade superficial do fluido. Logo, quando se tem a 
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intenção de aumentar o fluxo e a transferência de massa e calor para a superfície esta última 

é a mais indicada. 

Com relação à espessura da casca solidificada na face estreita, a válvula tipo difusa resultou 

em maior espessura. Fato relacionado à menor velocidade do jato causado por sua difusão. 

A válvula convencional gerou a casca menos espessa. Ao longo da face larga a espessura da 

casca solidificada variou, sendo, de maneira geral, mais espessa na região próxima à SEN e 

decaindo à medida em que se aproxima dos pontos de impacto dos jatos. 

Cui et al. (2019) caracterizaram o perfil de velocidade em molde de beam blank utilizando a 

técnica PIV. A caracterização se deu por meio do estudo de cinco planos: um que corta o 

centro da alma e quatro paralelos no flange e paralelos à sua superfície. Os sistemas de 

alimentação utilizados foram compostos por duas válvulas submersas posicionadas nos 

flanges. Testaram-se válvulas tubulares, bem como válvulas com saídas laterais. Neste último 

caso, variou-se o ângulo de inclinação das portas em relação à vertical (-12°; 0° e 12°) bem 

como o ângulo entre as portas (120°; 140° e 110°). Além disto, avaliou-se o efeito da inserção 

de uma porta na base da SEN. 

Utilizando válvulas tubulares, o perfil de velocidade foi semelhante aos encontrados por 

pesquisadores que avaliaram o mesmo sistema. Porém, neste caso considerou-se a curvatura 

do molde e consequentemente houve uma assimetria de fluxo nos planos avaliados. Tal 

assimetria se tornou mais visível com o aumento da velocidade de lingotamento, 

principalmente nas regiões próximas ao topo do molde. A velocidade na parte interna da 

curva, em geral era inferior ao lado externo.  a velocidade mensurada Na região superior foi 

inferior a 0,05m/s, sendo considerada insuficiente para garantir a fusão do pó fluxante. 

Avaliando o perfil de velocidade em diversos planos paralelos verificou-se que o jato possui 

um formato circular tronco cônico, pois foi possível visualizá-los em todos os planos, sendo 

que a altura de interseção do jato decrescia a medida que se avalia os planos mais afastados 

do centro da SEN..Esta abertura do jato inibe o desenvolvimento do jato a partir de 

determinada profundidade. Em função do formato do jato observou-se que a força observada 

sobre a casca solidificada variou de força tangencial à força de impacto, sendo que a partir 

de 600 mm considera-se que o jato “lava” a casca solidificada, reduzindo a velocidade de 

formação da mesma. Tanto no centro do flange quanto no filete observou-se uma influência 

do jato sobre o desenvolvimento da casca. O jato afeta principalmente os filetes situados na 

parte externa da curvatura do molde. 
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Ao utilizar válvulas com portas laterais Cui et al. 2019 verificaram que a recirculação 

prevaleceu na região superior do molde, enquanto na parte inferior observou-se um fluxo 

desordenado. Neste caso, uma parcela dos jatos que incidem nas pontas dos flanges desce 

pela parede em direção ao fundo do molde, podendo ocasionar entranhamento de escória, 

além de dificultar a flotação de inclusões. Ao incluir uma porta na base da SEN, observou-

se um jato no centro do plano, sendo o formato do jato função do ângulo entre as portas (120° 

ou 140°). Para o ângulo entre as portas de 120° o jato do centro desloca-se na direção do arco 

externo atingindo a saída do molde e em seguida retornando na direção do arco interno. 

Quando o ângulo entre as portas direcionados às pontas dos flanges é de 140°, próximo ao 

jato central tem-se a formação de dois vórtices nas laterais próximo da saída do molde. 

A válvula com 3 portas laterais testadas por Cui et al. 2019 possibilitaram velocidades no 

menisco superiores a 0,3m/s. Quando se inseriu a quarta porta, observou uma mesclagem 

entre os perfis de velocidade resultantes da válvula tubular com a válvula de portas laterais. 

Porém a profundidade de impacto do jato foi reduzida. A zona em que o jato inferior “lava” 

as paredes do flange e do filete acontece em uma menor profundidade do molde e também 

com uma menor velocidade do jato (velocidade média de 0,25m/s para o jato da válvula 

tubular e 0,22m/s para a válvula com 4 portas). Isto implica numa menor influência da válvula 

com 4 portas sobre o desenvolvimento da casca no centro do flange quando comparada à 

válvula tubular, resultando num desenvolvimento mais uniforme da casca e reduzindo a 

formação de defeitos de solidificação. Quando se aumenta o ângulo entre as portas laterais 

direcionadas para o flange a 140° a velocidade de impacto do jato é ainda menor. 

 

3.5 Obstrução de válvulas em moldes de lingotamento contínuo 

 

De acordo com Rackers e Thomas (1995) a obstrução em lingotamento contínuo ocorre 

quando há acumulo de materiais (principalmente alumina) na passagem do fluido entre o 

distribuidor e o molde. Como medidas mitigadoras deve-se: reduzir a exposição do aço ao 

oxigênio, bem como o entranhamento de inclusões, injetar gás inerte na válvula submersa, 

adicionar cálcio no tratamento de desoxidação do aço. Promover variações na geometria da 

SEN, adição de isolantes em pontos propícios à solidificação de material no interior da 

mesma, e alterações no material refratário de modo a reduzir a molhabilidade por óxidos 

aglomerantes.  
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Tehovnik et al. (2014) analisaram algumas válvulas submersas aplicadas no lingotamento de 

aços acalmados ao alumínio com teores de enxofre entre 0,02% a 0,035% e verificaram que 

o material encrustado na parede da mesma era composto basicamente de alumina, espinélio, 

inclusões de enxofre e um pouco de metal aprisionado. Concluiu-se que a incrustação inicia 

a partir do momento em que a camada de zircônia das paredes da SEN é desfeita em função 

do contato com o aço líquido, permitindo a adesão de alumina. 

Basu et al. (2004) destacam que aços baixo carbono acalmados ao alumínio contendo titânio 

apresentam maior severidade de obstrução das válvulas submersas com inclusões de alumina. 

Esta severidade foi atribuída ao binário formado por óxido de titânio e alumina. Esta inclusão 

se caracteriza por ter uma maior molhabilidade pelo aço líquido, dificultando a flotação da 

mesma. Como consequência destes aspectos, observou-se que no material aglomerado nas 

paredes da SEN, além dos compostos observados por Tehovnik et al. (2014), havia também 

uma grande quantidade de partículas de metal entranhadas. 

Dawson (1990) demonstra que quando mudanças abruptas na geometria da válvula submersa 

resultam em variações no perfil de velocidade e recirculação de fluido em determinadas 

regiões da SEN, tem-se condições que favorecem a deposição de inclusões. Daí a importância 

de se estabelecer uma configuração de válvula submersa onde se tenha um fluxo mais 

uniforme e se garantir a fabricação das mesmas com boa qualidade superficial em seu 

interior. 

Vermeulen et al. (2002) estudaram a influência de materiais para revestimento do interior de 

válvulas submersas produzidas por um compósito Al2O3-C e concluíram que dentre todos os 

óxidos testados o de alumina pura apresentou a melhor performance para evitar obstrução 

neste caso. 

3.6 Análise de oscilação do menisco em molde de lingotamento continuo 

 

Descrever o comportamento do menisco é imprescindível para prever o comportamento da 

interface metal/escória. Esta oscilação depende das propriedades físicas do fluido (densidade, 

viscosidade, tensão interfacial), bem como do perfil de velocidade do fluxo. Zhang et al 2018 

demonstraram que o ponto de impacto do jato, bem como a velocidade do fluxo influenciam 

nas características de ondulação do menisco. 
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Sensores ultrassônicos, bem como sensores de amplitude de onda são empregados para 

avaliar pontualmente a oscilação em sistemas para modelagem física de lingotamento 

continuo. 

De maneira geral, as avaliações dos dados de oscilação são desafiantes, pois não se consegue 

definir com exatidão o comportamento, em função das características turbulentas do mesmo. 

Este desafio aumenta quando a oscilação média e/ou amplitude de oscilação são incapazes 

de demonstrar as variações superficiais obtidas em cada condição avaliada. 

Shen et al. (2007) avaliaram o comportamento do menisco em molde de placa fina no qual 

se observava a variação na altura do menisco ao longo do tempo. O perfil observado na 

superfície se caracteriza pela formação de vales próximos à região central na qual a válvula 

é posicionada. A altura média da onda encontrada foi de 6,7mm e a distância entre o nível 

máximo e mínimo do menisco de 25,4 mm, caracterizando a instabilidade deste ao longo do 

processo. Foram utilizados 12 sensores distribuídos simetricamente ao longo do centro da 

face larga. Verificou-se que os valores de flutuação obtidos em cada sensor obedecem à 

distribuição de Poisson, na qual a frequência máxima dos valores mensurados praticamente 

coincide com o nível médio, enquanto as frequências mínimas estão situadas nas regiões de 

altura máxima e mínima do menisco, Figura 3.20. 

Figura 3.20 Perfil de menisco em molde de placa fina. 

 

 Extraída de Shen et al. 2007 
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Verificou-se uma correlação entre o perfil de fluxo com o perfil do menisco, no qual a 

frequência de variação no posicionamento da zona de recirculação coincidiu com a 

frequência de oscilação do menisco. A Figura 3.21mostra que a largura, altura da zona de 

recirculação (XL e YL respectivamente), altura da onda (WL), bem como a variação de nível 

no ponto analisado (FL4 – vale próximo à SEN) variam na mesma frequência. A altura da 

onda aumenta com a queda de flutuação no vale próximo à SEN. Esta variação na altura de 

onda apresentou a mesma fase que a variação da altura do vórtice. Já a largura do vórtice 

apresenta defasagem de aproximadamente ¼ do período. 

Figura 3.21 Relação entre a variação na posição da zona de recirculação e o comportamento do menisco 

 

 Extraída de Shen et al., 2007. 

 

Zhang et al. 2018 aplicaram o método da transformada rápida de Fourier para avaliar as 

variações nas características da ondulação superficial em função de alterações no 

dimensionamento do molde, bem como da velocidade de lingotamento (Figura 3.22). (W 1, 

W2, W 3 e W 4) são os picos de frequência observados entre 0 e 2Hz. Pode-se observar, que 

o comportamento do menisco pode ser descrito basicamente pela sobreposição de quatro 

ondas. E que a frequência destas ondas que compõem o movimento superficial varia em 

função da largura do molde.  

Já com relação à velocidade de lingotamento, observa-se que há aumento da amplitude de 

onda quando se aumenta a velocidade, mas as frequências das ondas permanecem 

praticamente inalteradas. 
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Figura 3.22– Transformada rápida de Fourier a) Diferentes larguras do molde, b) Diferentes velocidades de 

lingotamento. 

 

 Extraída de Zhang et al., 2018. 

 

A essência da transformada de Fourier de uma ondulação é exatamente decompô-la em uma 

soma de senóides com diferentes frequências. Ou seja, se a soma de senóides resultar na 

forma de onda verificada, significa que foi determinada a transformada de Fourier da mesma. 

A representação ilustrativa da transformada de Fourier é um diagrama que apresenta a 

amplitude e frequência de cada senóide determinada. 

A transformada de Fourier distingue as frequências das diferentes senóides (e suas 

respectivas amplitudes) que se combinam para formar uma forma de onda arbitrária. 

Matematicamente, esta relação é definida pela Equação 3.22. 

𝑺(𝒇) = ∫ 𝑺(𝒕)𝒆−𝒋𝟐𝝅𝒇𝒕𝒅𝒕  
∞

−∞
                                                                                      𝒆𝒒. 𝟑. 𝟐𝟐  

 

No qual S(t) é a forma de onda a ser decomposta numa soma de senóides, S(f) é a 

transformada de Fourier de S(t) e 𝒋 = √−𝟏. 
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Em função da larga aplicação da transformada de Fourier desenvolveu-se uma lógica para 

resolvê-la digitalmente, conhecida como transformada discreta de Fourier. A integração 

numérica implica na Equação 3.23. 

𝑺(𝒇) = ∑ 𝑺(𝒕𝒊)𝒆−𝒋𝟐𝝅𝒇𝒌𝒕𝒊 (𝒕𝒊+𝟏 − 𝒕𝒊 )  

𝑵−𝟏

𝒊=𝟎

                                                             𝒆𝒒. 𝟑. 𝟐𝟑 

Dependendo do problema o tempo de computação para resolver a transformada de Fourier 

através da Equação 3.22 pode ser elevado, uma vez que para determinar a amplitude de N 

senóides, o tempo de computação é proporcional a N2. Daí surgiu a necessidade de se 

desenvolver algoritmos capazes de reduzir o tempo de cálculo. Em 1965, Cooley e Tukey 

desenvolveram o algoritmo que ficou conhecido como transformada rápida de Fourier, 

aumentando a aplicação desta técnica em diversos problemas de engenharia (Brigham, 1988). 

A transformada rápida de Fourier computa a transformada discreta de Fourier quando o 

tamanho da sequência (N) é uma potência de 2.  

3.7 Análise de Remoção de Inclusões no aço 

 

Para garantir uma boa qualidade do material lingotado é imprescindível evitar o arraste de 

inclusões para o seio do banho durante o lingotamento. Diferentes mecanismos são aplicados 

para eliminação dos óxidos durante a movimentação do fluido no distribuidor. Também no 

molde, as características do fluxo podem ter grande influência sobre a trajetória percorrida 

pelas partículas de inclusões e, consequentemente, sobre o acumulo da mesma no aço.  

Abdalla e Althami (2017) simularam a remoção de inclusões com tamanho entre 50 µm e 

225µm em molde de placa alimentado por válvula composta por duas portas laterais na saída. 

Do total de inclusões que entraram no processo, encontrou-se entre 6-13% de remoção para 

a superfície. 

Zhang e Thomas (2003) analisaram resultados de uma planta industrial de lingotamento 

continuo de placas para aço acalmado ao alumínio. Através de observação microscópica 

verificou-se que as inclusões se concentravam a 20mm da superfície e que este acumulo 

ocorria principalmente próximo às extremidades da placa em condições não estacionárias.  

As avaliações microscópicas e da válvula submersa sugeriram que estas inclusões 

acumuladas eram oriundas principalmente do entranhamento de inclusões que desgarravam 

das paredes da SEN (cachos, “clusters” de “clogging” que se desprenderam) durante trocas 

de panela. Inclusões de escória também entranham principalmente na superfície da placa. As 
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inclusões podem originar dos produtos de desoxidação e de reoxidação, entranhamento de 

escória ou quebra de revestimentos refratários. 

Neste mesmo estudo, foi verificado que a fração de inclusões removidas do distribuidor para 

a placa é de 22 %. Sendo 3 a 12% de inclusões removidas para a superfície do molde e o 

restante acumulado nas paredes da SEN. 

A válvula deslizante provoca uma distribuição de velocidade não uniforme ao longo da 

válvula submersa. A variação na seção interna da SEN pode ajudar na uniformidade do perfil 

de velocidade. A ausência desta variação na seção gera um fluxo rotativo nas portas de saída. 

Além de reduzir a turbulência, esta modificação na superfície da SEN resultou em redução 

no ângulo de impacto do jato, o que melhora as condições para remoção de inclusões à 

superfície (Zhang e Thomas, 2003).  

A distribuição de tamanho das inclusões é importante no processo de entranhamento das 

mesmas e o tamanho das partículas capturadas é crucial para a qualidade do aço (Thomas et 

al. 2003). 

Zheng et al. (2016) verificaram que as concentrações de inclusões variam em função do veio 

analisado. No estudo foi avaliada a concentração de inclusões nos tarugos dos cinco veios da 

máquina de lingotar. Foi observado que os veios que apresentavam menor tempo de 

residência do traçador injetado, resultavam em maior concentração de inclusões. A maioria 

das inclusões encontradas era de até 6µm, sendo raras as inclusões superiores a 20 µm. Figura 

3.23. 

Figura 3.23 Análise da concentração de inclusões em função do veio do distribuidor. 
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Extraída de Zhang et al. 2016. 

Zhang et al. (2014), através de modelagem física, simulou a taxa de remoção de inclusões 

em molde de beam blank utilizando partículas com granulometria entre 100 µm e 200 µm. 

Neste experimento 5 g da partícula são adicionadas na entrada do sistema de alimentação 

junto ao fluido e coletada na saída do molde durante o período de 5 minutos. Em seguida as 

partículas coletadas são secadas e pesadas, propiciando a definição da taxa de remoção de 

inclusões. A Figura 3.24 apresenta as partículas utilizadas, bem como os resultados obtidos. 

Neste caso o sistema de alimentação foi composto por duas válvulas tubulares. Pode-se 

observar que o aumento do diâmetro resultou em aumento na remoção de inclusões. 

Figura 3.24 Análise da taxa de remoção de inclusões. A) partículas utilizadas, b) resultados. 

 

 Extraída de Zhang et al. 2014. 

 

3.8 Fluxo Térmico em Moldes de Lingotamento Continuo 

 

Determinar a distribuição de fluxo térmico se torna indispensável quando se propõe novos 

modelos de sistema para alimentação, posto que uma distribuição desigual pode levar a 

pontos quentes (pele fina) e tensões térmicas excessivas. O lingotamento contínuo de pré-

formas tem dentre suas principais características moldes com seção transversal mais estreita. 

Isto limita a geometria da SEN, que tende a ser mais achatada e com várias portas. A 

velocidade de lingotamento também é limitada. Estas características tornam mais complexo 

caracterizar o fluxo de fluido, avaliar a interação metal/escória e a possibilidade de remoção 
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de inclusões, e determinar a distribuição de fluxo térmico, para se prever com melhor 

aproximação as condições adequadas de lingotamento.  

Trindade et al. 2001 avaliaram o fluxo térmico e a influência do agitador eletromagnético nas 

características do fluxo em molde de tarugo, usando o software Ansys magneto – fluido 

dinâmico acoplado. As condições térmicas nos contornos foram semelhantes às definidas por 

Huang et al. 1992, em que o fluxo na superfície é calculado, considerando um coeficiente de 

transferência de calor igual a 40 W/m2 K e temperatura externa de 298 K. Nas paredes 

considera-se uma temperatura fixa de 1773 K, o que equivale à temperatura na zona coesiva 

do aço. Na entrada do molde a temperatura do aço foi de 1545°C. As propriedades físicas do 

aço foram: densidade de 7350 kg/m3, calor especifico de 680 J/kg K, condutividade térmica 

de 26 W/m K, viscosidade de 0,0062 Pa.s. Neste estudo observou-se que o aumento de 

intensidade de corrente elétrica resultou em aumento de velocidade do fluido e 

consequentemente do fluxo de calor ao longo das paredes do molde. O aumento do fluxo de 

calor, gerou redução na temperatura ao longo da seção do molde na altura do agitador. 

A definição das condições de contorno nas paredes é um dos primeiros desafios para 

simulação matemática de fluxo de calor em molde de beam blank. Huang et al. (1992) 

consideraram as paredes do modelo como correspondentes ao limite da zona coesiva (que 

seria as “pontas das dendritas”). Consequentemente, consideraram uma temperatura fixa 

correspondente à temperatura liquidus do metal, o que simplificou o modelamento, pois o 

fenômeno de solidificação não foi levado em conta. Nas paredes, fluxo de calor máximo foi 

obtido no ponto de impingimento do jato (1000kW/m2) e decresceu rapidamente em função 

da distância a partir desta região. O efeito da rugosidade nas paredes sobre o fluxo térmico 

foi considerado insignificante. Aumento da velocidade de lingotamento e da temperatura do 

metal na entrada do molde implicaram em aumento da taxa de extração de calor na entrada 

do molde. 

Huang et al. (1992) relata que em torno de 60% do calor de sobreaquecimento (calculado em 

função da diferença entre a temperatura de entrada e temperatura liquidus) é removido no 

próprio molde. Grande parte do restante é removida até 1 m abaixo da saída do molde. Quanto 

maior a submersão da SEN ou mais íngremes os ângulos da porta de saída, maior tende a ser 

o fluxo de calor nesta região. Isto mostra a importância da eficiência dos sprays no primeiro 

setor do resfriamento secundário.  
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A complexidade geométrica dos moldes de beam blank dificulta obter uniformidade de 

temperatura ao longo da seção do mesmo, conforme se encontra geralmente para moldes de 

placa e tarugos. Xu et al. (2010) simularam a transferência de calor em moldes de beam 

blank, avaliando a influência do modelo dos canais de água sobre o perfil de temperatura nas 

paredes do mesmo. Verificou-se que o gradiente térmico pode ser reduzido, através da 

otimização dos canais. Dentre os modelos avaliados, aqueles com canais menores e mais 

próximos reduziram a temperatura na face quente. Verificou-se que a uniformidade de 

temperatura tem influência na vida útil do molde. Altas temperaturas, aliadas à altos 

gradientes térmicos nos filetes resultaram em defeitos superficiais nesta região. Para as 

condições que resultaram em maiores gradientes térmicos, observou-se maior incidência de 

trincas nos produtos lingotados. Para o molde com canais de maior diâmetro observou-se 

maior frequência de trincas longitudinais no filete. Estas trincas evidenciam a influência das 

maiores temperaturas e maiores gradientes térmicos na qualidade do produto. 

Ainda segundo Xu et al. (2010) o prolongamento da vida útil do molde pode ser conseguido 

reduzindo tanto o gradiente quanto a magnitude da temperatura na face quente. A maneira de 

reduzir estes parâmetros seria otimizando os canais de passagem de água. Outra maneira seria 

reduzir a espessura do molde, o que reduziria a resistência ao fluxo térmico nas paredes do 

mesmo. Porém, como um molde menos espesso diminui a possibilidade de reformas, estes 

fatores reduziriam a vida útil e aumentariam os custos. Portanto, uma espessura adequada 

deve ser selecionada para a placa de cobre do molde em lingotamento contínuo. 

Hibbeler et al. (2008) desenvolveram uma análise termomecânica para avaliar o 

comportamento da casca solidificada e da superfície do molde no lingotamento de beam 

blank. Neste caso, simulou-se o fluxo de calor entre a casca e o molde. Tal simulação foi 

desenvolvida a partir de um modelo de resistência térmica. A amplitude do espaço vazio 

existente entre as superfícies é fornecida pelo modelo de cálculo de tensão nas paredes. 

Observou-se que este vazio impacta na qualidade final do produto. Deformações na 

superfície da casca são oriundas da não uniformidade do fluxo térmico ao longo do perímetro. 

A amplitude da distância casca molde define uma das principais resistências ao fluxo de calor 

no molde, propiciando a formação de pontos quentes que podem levar a surgimento de 

trincas, bem como rompimento de veios. 

Zhang et al (2017) estudaram o fluxo de fluido, fluxo térmico e o processo de solidificação 

em molde de beam blank, de forma acoplada. Neste caso, tem-se diversas simulações que 
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são realizadas simultaneamente, com resultados sendo compartilhado entre as mesmas (fluxo 

de água no molde, troca de calor entre o molde e a casca solidificada, fluxo de metal liquido 

no molde, troca térmica entre casca e fluido, desenvolvimento da casca). A Figura 3.25 a) 

apresenta o processo estudado. 

As equações solucionadas foram a de Continuidade e Navier Stokes, tendo sido utilizado o 

modelo 𝑘 − 𝜀 para simular a turbulência, além da Equação de energia. Na região da zona 

coesiva (parcialmente solidificada) a porosidade foi considerada igual à fração de liquido. 

Neste caso, a região totalmente solidificada tem porosidade nula, desconsiderando-se a 

velocidade na mesma. Na figura 3.25 b) observa-se o modelo de resistência implementado 

para simular trocas térmicas entre a casca solidificada e o molde. 

A resistência de contato e dos filmes das fases foram definidas pelas expressões 3.24 e 3.25 

respectivamente. 

𝑹𝜶/𝜷 = 𝟏
𝒉𝜶/𝜷

⁄                                                                                                        𝒆𝒒𝒖𝒂çã𝒐 𝟑. 𝟐𝟒 

𝑹𝜶 =
𝜹𝜶

𝒌𝜶
⁄                                                                                                             𝒆𝒒𝒖𝒂çã𝒐 𝟑. 𝟐𝟓 

A transferência de calor entre o molde e a água de refrigeração é calculada considerando 

fluxo convectivo, sendo o coeficiente de transferência de calor definido pela expressão de 

Dittus e Boelter (1985) apud Zhang et al. (2017) A diferença de temperatura entre a saída e 

entrada da água no molde foi de 7,5 ºC. 

Para o fluxo de fluido considerou-se a velocidade do fluido na entrada, superfície como 

parede de livre deslizamento, velocidade da casca igual à velocidade de lingotamento, saída 

do molde aberta. 

Figura 3.25 a) Representação do fluxo térmico em lingotamento continuo, b) modelo de resistência 

implementado. 

 

Extraída de Zhang et al. 2017. 
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Zhang et al. (2017) observaram que diferenças no fluxo de fluido causam diferenças na 

distribuição de temperatura. As dimensões da seção transversal do molde afetaram tais 

parâmetros. O contato entre a casca solidificada e o jato também afetou a espessura ao longo 

do perímetro da seção solidificada. As evidências mostraram que o modelo dos canais de 

refrigeração é o que mais afeta o fluxo térmico ao longo das paredes do molde, o que explica 

as diferenças entre as regiões de maior temperatura na casca com as do molde. 

Yang et al. (2006) também simularam concomitantemente o processo de solidificação e o 

fluxo de fluido no molde de beam blank através de modelagem matemática. De acordo com 

os mesmos o aumento do sobreaquecimento, além de reduzir a espessura da pele, aumenta a 

não uniformidade da casca. Isto é um fator que propicia a geração de trincas longitudinais. 

Os resultados mostraram que deve-se controlar o grau de superaquecimento do metal em até 

35°C  e a velocidade de lingotamento deve ser ajustada entre 0,85 m/min e 1,05 m/min para 

evitar formação de trincas e rompimento de veio. O fluxo de calor molde foi calculado a 

partir da Equação 3.26: 

 

𝐪 = 𝟐𝟔𝟖𝟖 − 𝟐𝟑𝟔√𝐭(𝐬)  [𝐤𝐖 𝐦𝟐⁄ ]                                                          𝐞𝐪𝐮𝐚çã𝐨 𝟑. 𝟐𝟔  

 

Koric et al. (2010) combinaram modelo que avalia o comportamento termomecânico da casca 

solidificada, fluxo de fluido e de distorção térmica do molde, criando uma análise multifísica 

para avaliar o lingotamento em molde de beam blank. A temperatura liquidus delimitou a 

região para movimento do metal liquido. Na região de contorno da interface casca/liquido, a 

velocidade de descida da mesma é igual à velocidade de lingotamento. 

A Figura 3.26 apresenta a distribuição de velocidade e de temperatura obtido por diferentes 

autores que avaliaram simultaneamente o fluxo de metal liquido e o processo de solidificação 

em molde de beam blank. Os sistemas de alimentação aplicados foram semelhantes. Nestas 

condições, tem-se um resfriamento do menisco, característica que indica uma má fusão do 

pó fluxante, bem como a possibilidade de aprisionamento de inclusões, caso ocorra a 

formação de gotas próximo à interface entre metal e escória. 
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Figura 3.26 Distribuição de velocidade e temperatura no molde de beam blank. 

 

Para avaliar a influência do fluxo de fluido no desenvolvimento da casca solidificada, Koric 

et al. (2010) incorporou no cálculo do fluxo térmico o calor latente na interface fluido/casca. 

Este calor depende do calor de sobre aquecimento (fornecido pelo fluido entrante), 

velocidade na interface e densidade do sólido.  

A Figura 3.27 a) mostra o molde de beam blank, bem como o sistema de alimentação 

utilizado nas simulações de solidificação desenvolvida por Zhang et al. (2017). neste caso, o 

aço é alimentado no molde a partir de 2 válvulas tubulares posicionadas nos flanges. A Figura 

3.27 b) compara o resultado obtido via modelagem matemática por Zhang et al. (2017) com 

resultado de um rompimento de veio ocorrido industrialmente com o molde descrito por 

Hibbeler et al. (2009). Embora as dimensões dos moldes comparados fossem diferentes, 

verificou-se características em comum. Observou-se uma variação significativa da espessura 

da casca no extremo da quina do flange, conforme verificado na Figura 3.27 c). A região no 

entorno deste ponto apresentou velocidades maiores devido ao contato entre o jato e a parede, 

resultando em cisalhamento na casca. Isto justifica o gradiente de velocidade observado 

próximo ao ponto B. 
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Figura 3.27 a) Modelo do molde de beam blank analisado; b) comparação entre resultado do modelamento 

matemático e resultado industrial da casca a 457 mm do menisco; c) valores da espessura da casca ao longo 

do perímetro do molde a 457 mm de distancia em relação ao menisco. 

 

Extraída de Zhang et al. 2017. 

Três posições características foram avaliadas por Zhang et al. (2017). O centro da alma, 

centro do flange e a quina do flange. Resultados do modelamento matemático foram 

comparados à resultados industriais relatados por outros pesquisadores. O molde de beam 

blank descrito por BB1 possui as dimensões do molde em que foram relatados os dados 

industriais. Conforme se verifica na figura 3.28, existe uma boa correlação entre os dados do 

modelo e os dados industriais. Verifica-se também que as dimensões do molde influenciam 

no fluxo térmico e consequentemente no desenvolvimento da casca solidificada. Na região 

do flange, observa-se que entre 300 mm e 500 mm do menisco há um atraso no 

desenvolvimento da casca. Isto ocorreu devido à incidência do jato sobre a casca solidificada 

(Zhang et al. (2017). Próximo à quina do flange, observou um rápido desenvolvimento da 

casca na região da quina do flange, resultado semelhante ao observado por Lee et al. (2000) 

e Hibbeler et al. (2008). A geometria do molde propicia elevada troca térmica na região, 

favorecendo a formação da casca no início do lingotamento. 

Geralmente, observa-se a ocorrência de rompimento de veios na região próxima ao filete. A 

variação da espessura da pele solidificada ao longo do filete também é mostrada na figura 

3.28.A partir de aproximadamente 300 mm do menisco, observa-se uma redução na 

velocidade de crescimento da casca entre o flange e o filete, em seguida há redução no 

desenvolvimento da casca na região entre o filete e a alma. Para o beam blank de maior 

dimensão (BB2), observou-se até uma queda na espessura da casca à aproximadamente 600 

mm do menisco. Neste o fluxo térmico é mais intenso nesta região. A variação na velocidade 

de lingotamento foi um resultado do desenvolvimento de uma abertura (fresta de ar) entre o 

molde e a casca, aumentando a resistência ao fluxo térmico. Vale ressaltar que as simulações 

foram realizadas para uma velocidade de 1 m/min. 
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Figura 3.28 Variações na espessura da casca solidificada na direção do lingotamento. 

 

Extraídas de Zhang et al. (2017) 

Lee et al. (2000) obtiveram através de uma análise iterativa do fluxo de fluido, transferência 

de calor e deformação da casca solidificada o coeficiente de transferência de calor entre o 

molde e a casca. Valores de coeficiente de transferência de calor ao longo da direção de 

lingotamento na alma, no filete, quina e centro do flange são apresentados na figura 3.29 a). 

Na região da alma, o coeficiente decresce monotonamente. No filete observa-se esta 

tendência a partir de aproximadamente 250 mm. Ainda no filete, o pico a 250 mm é explicado 

pela interação jato/casca nesta região. No início do lingotamento, o fluxo térmico na quina 

do flange é superior às outras regiões. Posteriormente, o desenvolvimento da fresta de ar 

diminui consideravelmente o fluxo térmico. No centro do flange o coeficiente de 

transferência de calor tem valor alto e decresce suavemente (Lee et al. 2000).  

A evolução da espessura da casca nas principais regiões do molde é apresentada na figura 

3.29b). Em função da influência da resistência que a fresta de ar exerce sobre a transferência 

de calor na casca, observa-se uma menor velocidade de crescimento da casca na quina do 

flange durante o estágio inicial da solidificação. Para o molde analisado, não se observou 
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uma forte recirculação do fluido no centro do flange e consequentemente, observou-se um 

desenvolvimento a uma taxa quase constante no centro do flange até aproximadamente 300 

mm do menisco. A partir desta distancia, o jato proveniente da válvula começou a incidir 

sobre a casca solidificada, atrasando seu desenvolvimento. Na região da alma observa-se um 

desenvolvimento constante da casca até a saída do molde. O fluido que recircula na alma é 

ascendente, tem baixa velocidade e é normal à direção de desenvolvimento da casca, não 

interferindo no processo de solidificação (Lee et al. (2000). 

Com relação à susceptibilidade para formação de trincas, Lee et al. (2000) verificaram que a 

região da alma e do flange fica tensionada durante o lingotamento e que devido às 

características geométricas e do fluxo, o filete funciona como obstáculo à contração da casca 

na quina do flange. Ao longo da direção do lingotamento, as regiões tensionadas variam em 

função da formação e desenvolvimento da casca. Além da tensão, a temperatura da casca 

também influencia na possibilidade de formação de trincas. Observou-se que as trincas 

longitudinais na superfície do produto lingotado geralmente se formam no estágio inicial da 

solidificação no molde. Trincas internas formadas entre o filete e a quina do flange, 

normalmente se encontram a aproximadamente 200 mm do menisco (estágio intermediário 

da solidificação no molde). As trincas superficiais nos extremos da superfície do flange, bem 

como as trincas internas observadas nas quinas do flange tendem a formar a 

aproximadamente 500 mm do menisco; esta alta probabilidade de formar tais trincas se deve 

à formação de pontos quentes nas quinas do flange. Vale ressaltar que as previsões de Lee et 

al. 2000 foram desenvolvidas para sistema de alimentação do molde utilizando duas válvulas 

tubulares. É provável que a alteração no modelo de SEN altere estas probabilidades, uma vez 

que as características de fluxo se alteram consideravelmente. 
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Figura 3.29 a) Coeficiente de transferência de calor entre o molde e a casca solidificada, b) variação na 

espessura da casca na direção do lingotamento. 

 

Extraída de Lee et al. 2000. 

 

A figura 3.30 a) apresenta a relação entre a carga térmica que chega na parte interna da carga 

e o calor extraído pelo molde. consequentemente, o crescimento da carga é função do balanço 

entre as energias. Como, de maneira geral, os fluxos térmicos são de mesma magnitude, o 

conhecimento da distribuição da carga térmica ao longo da casca é extremamente importante 

para distribuição de temperatura e desenvolvimento da pele solidificada. O fluxo de calor 

extraído da superfície do molde é função da distância do menisco. Abaixo do molde o fluxo 

aplicado é função da prática de resfriamento por spray (depende do fluxo de água e da 

convenção natural, tendo um coeficiente de convecção em torno de 10 W/m2K (Huang et al. 

(1992). Para calcular a carga térmica na superfície interna da casca, a temperatura inicial da 

mesma é constante e igual à temperatura liquidus do metal. O fluxo de calor extraído entre a 

casca e o molde também foi previsto pela Equação de Savage Pritchard (1954). 

O crescimento previsto para a casca é suave, o que resulta em sobrestimativa e subestimativa 

do crescimento da casca em determinadas regiões do molde. o crescimento de pele previsto 

na face larga é suave e parabólico, seguindo perfil semelhante ao de máxima espessura da 

casca (obtido quando se desconsidera a carga térmica na parte interna da pele). A carga 

térmica nas paredes da face larga é baixa. 

Diferentemente, o crescimento da casca na face estreita da placa é significativamente menor. 

Além disto, ele não é uniforme, apresentando uma forte redução entre 150 mm e 450 mm 

abaixo do menisco. Trata-se da região no entorno do ponto de impingimento do metal na 

casca Figura 3.30 b). 
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Figura 3.30 a) esquema da troca térmica através da casca solidificada (face estreita), b) previsão de 

crescimento da casca no molde de placa. 

 

 Extraída de Huang et al. 1992. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para realização dos experimentos, foi utilizado um molde de beam blank construído em 

acrílico, escala 1:1 com dimensões 499mm X 415mm X 125mm e altura de 1,5m. O 

desenvolvimento da pele solidificada e o movimento convectivo em função do gradiente de 

temperatura foram desconsiderados.  As vazões utilizadas foram de 100L/min, 125L/min e 

150L/min, que correspondem às velocidades de lingotamento de 0,78m/min; 0,98m/min e 

1,2m/min respectivamente. Propõe-se dois sistemas de alimentação, o modelo 1 é composto 

por uma válvula submersa contendo três portas laterais na saída posicionada no centro de um 

dos flanges e o modelo 2 é uma válvula com seção transversal oval, posicionada no centro 

da alma. 

O primeiro modelo de válvula proposto (Figura 4.1(a)) possui três portas laterais na saída 

espaçados entre si por 120°: duas portas com menor diâmetro (16mm) e outra com maior 

diâmetro (47mm) posicionada em direção à alma. A porta maior possui um deslocamento de 

20mm com relação à base da válvula. A profundidade de imersão é mensurada pela distância 

a partir da borda superior desta saída até a superfície livre. Os valores de profundidade de 

imersão utilizados foram de 200mm e 250mm. O ângulo de inclinação das portas (ϴ) foi de 

-5°. Na análise de remoção de inclusões comparou-se os dados desta válvula com a válvula 

de +5°. Neste caso, as profundidades de imersão analisadas foram de 200mm e 250mm. 

Testes também foram realizados inserindo neste mesmo modelo de válvula uma porta 

inferior, no centro da base com diâmetros de 10 mm e 16 mm. 

 

Já a segunda proposição, a SEN é posicionada no centro da alma, possibilitando uma 

alimentação do fluido no molde de uma maneira mais simétrica, quando comparado aos 

sistemas tradicionais de alimentação. O formato da seção transversal é oval e a mesma possui 

3 portas de saída, sendo duas laterais em formatos retangulares 20mmX60mm e uma circular 

na base inferior com diâmetro de 20mm. O ângulo de inclinação das portas laterais é de 60° 

ou 30°com relação ao eixo vertical, conforme se verifica na Figura 4.1. 
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Figura 4.1 Modelos de válvulas submersas aplicadas na alimentação do molde de beam blank. 

 

 

Para a caracterização do fluxo foram realizados testes que mensuram a oscilação do menisco; 

avaliação qualitativa do fluxo utilizando a dispersão de traçadores; perfil de velocidade 

utilizando a técnica PIV (Particle Image Velocimetry); simulação física da taxa de remoção 

de inclusões, simulação do comportamento interfacial metal escória. Os fluidos utilizados 

são a água e solução salina para simular o aço, óleos de silicone e óleo de motor para simular 

a escória líquida. As Tabelas 4.1 e 4.2 apresentam os valores das propriedades físicas dos 

materiais. 

 

A viscosidade dos óleos foi mensurada utilizando o Viscosímetro Rotacional Digital Marte, 

modelo MVD8 presente no laboratório de Pirometalurgia do DEMET-UFOP. A tensão 

interfacial foi mensurada utilizando o analisador de tensão interfacial DST-60 também 

presente no mesmo laboratório. Foram realizadas três medidas de cada teste, visando garantir 

a reprodutibilidade dos resultados. Os valores das tabelas são as médias dos mesmos. 

 

A camada de óleo simula a escória líquida sobrenadante no metal. Diferentes óleos foram 

utilizados para avaliar a influência das propriedades físicas (viscosidade, tensão interfacial e 

diferença de densidade) no entranhamento de escória. É importante destacar que o sistema 

água/óleo subestima o fenômeno, que tende a ocorrer no modelo antes de ocorrer no 

protótipo. Isto se deve ao fato das propriedades físicas dos fluidos usados no sistema 

água/óleo não serem exatamente iguais às de metal/escória. 
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Alguns números adimensionais são usados na definição dos critérios de arraste de escória 

pelo metal. Dentre eles tem-se o número de Weber que representa a razão entre força inercial, 

interfacial e de empuxo combinadas (Equação 4.1): 

𝑾𝒆𝒎𝒐𝒅 =
𝒗𝟐 ∙ 𝝆𝒔

(𝜞 ∙ 𝒈 ∙ ∆𝝆)𝟎.𝟓
                                                                                                     𝒆𝒒. 𝟒. 𝟏 

Neste 𝒗 é a velocidade do fluido inferior (aço ou água), 𝝆𝒔 é a densidade do fluido superior 

(escória ou óleo), 𝜞 é a tensão interfacial e ∆𝝆 é a diferença de densidade entre os fluidos. 

Da mesma forma, tem-se o Número Capilar, mede a relação entre a força viscosa e a força 

interfacial (Equação 4.2): 

𝑪𝒂 =
𝒗 ∙ 𝝁

𝜞
                                                                                                                              𝒆𝒒. 𝟒. 𝟐 

Onde 𝝁 é a viscosidade dinâmica do fluido superior. Estes adimensionais ajudam no 

entendimento sobre como as propriedades físicas dos fluidos afetam as características do 

sistema, tal como é o objetivo do presente estudo. 

 

Tabela 4.1 Propriedades físicas de materiais usados na simulação física da interface 

metal/escória: 

Material ρ água 

(kg/m3) 

ρ óleo 

(kg/m3) 

ᴦagua/óleo 

(N/m) 

ᴦóleo/ar 

(N/m) 

µágua  

(Pa.s) 

µóleo  

(Pa.s) 

1 997 950 0,0357 0,0394 0,000889 0,475 

2 997 950 0,0337 0,0389 0,000889 0,19 

3 997 950 0,0356 0,0354 0,000889 0,0475 

4 997 865 0,0152 0,0234 0,000889 0,19 

5 997 820 0,0183 0,0219 0,000889 0,00218  

 

 

A utilização de solução saturada em NaCl teve como objetivo aumentar a densidade do 

líquido que simula o aço. Um dos fatores importantes na análise do comportamento 

interfacial é a diferença de densidade entre os fluidos. No protótipo, a densidade da escória 

é em torno de 35% da densidade do aço. É difícil conseguir um sistema água/óleo com esta 

mesma diferença. Isto limita a simulação física da interação metal/escória. Uma situação no 

qual se observa entranhamento no modelo físico não necessariamente reproduz o que ocorre 
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no sistema escória/aço. Aumentar a densidade da água, bem como utilizar óleos com menor 

densidade são fatores que reduzem tal limitação, permitindo avaliar a tendência do 

comportamento interfacial com as alterações nas propriedades dos fluidos.  

 

Tabela 4.2 Propriedades físicas da solução salina e óleos usados na simulação física da 

interface metal/escória:  

 

Material 

ρ solução 

(kg/m3) 

ρ óleo 

(kg/m3) 

ᴦsolução 

salina/óleo 

(N/m) 

ᴦóleo/ar 

(N/m) 

µ óleo  

(Pa.s) 

µ 

solução 

(Pa.s) 

1 1170 950 0,0401 0,0394 0,475 0,00156 

2 1170 950 0,0397 0,0389 0,19 0,00156 

 

Após a validação do modelo matemático, por meio da reprodução dos resultados de 

modelamento físico, realizou-se simulações matemáticas aplicando valores de propriedades 

de metal e escória com o intuito de prever o comportamento interfacial em uma situação mais 

próxima do real. A Tabela 4.3 apresenta os valores de propriedades do metal e escória 

considerados nestas simulações. 

Tabela 4.3 Propriedades físicas do metal e escória considerados na simulação matemática do 

comportamento interfacial metal escória 

Densidade do 

aço (kg/m3) 

Densidade da 

escória 

(kg/m3) 

Tensão interfacial 

(N/m) 

Viscosidade 

do aço (Pa.s) 

Viscosidade da 

escória (Pa.s) 

7200 2500 1.1 0.005 0.3 

 

4.1 Análise de Oscilação do Menisco  

 

Para quantificar a oscilação do nível de líquido via modelagem física, utilizou-se um sensor 

ultrassônico modelo (Sic-UM30-21-118). Este equipamento é posicionado no topo do molde, 

a uma distância de aproximadamente 250mm da superfície livre. Para cada configuração 

avaliada, os dados de oscilação superficial são captados durante um período de 60s por teste. 

Ao utilizar o modelo 1 de válvula submersa, as medições de oscilação foram realizadas nas 
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seguintes posições: centro dos flanges (1 e 7); centro dos filetes (3 e5), centro das quinas dos 

flanges (2 e 6) e centro da alma (4) conforme esquema da Figura 4.2.  No caso do modelo 2 

em que se tem simetria de fluxo em ambos os flanges, a análise unilateral da interface é o 

suficiente, avaliando-se assim a oscilação nos três pontos próximos à superfície de um dos 

flanges e num ponto entre o flange e a alma. A geometria da válvula submersa, bem como o 

posicionamento da mesma impossibilitou a análise no filete e no centro da alma. A Figura 

4.2 esquematiza os modelos de válvula e sua disposição, e o aparato utilizado na análise de 

flutuação na superfície do molde de beam blank. 

Os dados de oscilação foram transmitidos ao sistema de aquisição de dados através de um 

cabo conectado a uma placa A/D. A placa utilizada para aquisição dos dados registra valores 

de tensão fornecidos pelos sensores. Através de calibração, obtém-se o fator que correlaciona 

tensão e distância. A calibração consiste na leitura da distância entre dois pontos, bem como 

da variação de tensão correspondente. O fator de correlação é dado pela Equação 4.3: 

𝝋 =
∆𝑫

∆𝑽
                                                                                                                                        𝒆𝒒. 𝟒. 𝟑 

O fator de correlação utilizado nos experimentos foi de 22,08 mm/Volt, que corresponde ao 

valor médio obtido da realização de 16 testes, conforme Tabela 4.4. 

Figura 4.2 Pontos de análise da oscilação superficial e esquema do aparato experimental aplicado na 

modelagem física de oscilação do menisco. 
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Em função das características de funcionamento do sistema utilizado no controle automático 

do nível do fluido no molde, verifica-se a existência de duas flutuações sobrepostas. Uma é 

a alteração global no nível do menisco em função do mecanismo de controle utilizado 

(controle de vazão de entrada e saída). Este controle resulta em uma oscilação periódica de 

nível, com amplitude de oscilação em torno de 8mm. Esta oscilação obedece à uma curva 

senoidal, conforme se verifica na Figura 4.3a. Sobreposta a esta oscilação encontra-se uma 

oscilação de menor amplitude, característica do sistema de alimentação (tipo de válvula 

submersa utilizada. A primeira, apresenta uma variação cíclica, o que torna possível 

encontrar uma função senoidal capaz de descrevê-la (por exemplo com o auxílio do software 

Origin). Descontando a função senoidal da variação global de nível, obtém-se tal oscilação 

que é o objetivo do estudo. A Figura 4.3b é um exemplo de resultado obtido após a operação.  

Tabela 4.4 Valores do fator de correlação entre tensão e distancia obtido em testes com 

sensores ultrassônicos. 

teste 1 2 3 4 5 6 7 8 Média Desv.Pad 

𝝋  (mm/Volt) 22,08 22,15 22 22,16 22,07 22,1 21,88 21,95   

teste 9 10 11 12 13 14 15 16   

𝝋 (mm/Volt) 22,06 21,98 22,08 22,02 22,25 22,26 22,18 22 22,08 0,11 

 

A função que descreve a variação uniforme do nível é do tipo da expressa pela Equação 4.4 

𝒇(𝒙) = 𝑨 𝐬𝐞𝐧 (
𝝅(𝒙 − 𝒙𝒄)

𝒘
) + 𝑩                                                                                             𝒆𝒒. 𝟒. 𝟒 

Utilizando o software Origin consegue-se obter a curva de regressão que descreve a oscilação 

global. O programa fornece as constantes A; B; 𝒙𝒄 e 𝒘. Em seguida, basta subtrair dos dados 

mensurados os valores de oscilação fornecidos pela Equação 4.4 para obter a oscilação 

decorrente do movimento do fluido, ver Figura 4.3b). 

Figura 4.3 a) Valores de oscilação global do nível b) oscilação resultante ao descontar a curva senoidal. 
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Através de dados como os representados na Figura 4.3b) obtém um valor médio da oscilação 

em cada ponto avaliado. A intensidade de oscilação é obtida através do desvio padrão da 

oscilação resultante. Dada uma condição experimental, este cálculo é realizado para cada 

ponto analisado, permitindo desta forma, descrever a oscilação média do nível ao longo do 

menisco. 

O teste de oscilação superficial também foi realizado durante a simulação física da interface 

metal/escória, no qual se insere uma camada de óleo com 20 mm de espessura. Os sensores 

também são posicionados conforme Figura 4.2, mensurando a oscilação sobre a camada 

superior. 

4.2 Caracterização do Fluxo Utilizando a Técnica PIV 

 

Após a estabilização do fluxo, as partículas de poliamida com diâmetro de 5 µm são 

adicionadas na água. Estas partículas possuem densidade semelhante à da água e 

consequentemente percorrem a trajetória do fluido. Através de uma câmera CCD registra-se 

uma sequência de imagens, que no presente trabalho foram compostas de 150 frames 

fotografados continuamente na região de interrogação. A frequência de captura de imagens 

é de 10 pares de imagens por segundo. O tempo entre as imagens de cada par é 3ms, e cada 

um destes pares de imagens consecutivas é utilizado para cálculo da velocidade de cada 

partícula, resultando no perfil instantâneo de velocidade. Em seguida determina-se o valor 

médio de velocidade dos 150 frames e como resultado tem-se a distribuição de velocidade 

na região avaliada.  

 

Com isto, a técnica permite uma análise quantitativa do fluxo por meio de simulação física. 

O aparelho utilizado foi fornecido pela DANTEC® e encontra-se no laboratório de 

Pirometalurgia do DEMET-UFOP. O plano de análise é o que passa pelo centro da alma, 

paralelamente à superfície da mesma. A câmera e o laser são posicionados formando um 

ângulo de 90° entre eles, e este ilumina a região a ser analisada, enquanto aquela capta a 

movimentação das partículas iluminadas, Figura 4.4a. As vazões utilizadas foram de 100 

L/min; 125 L/min e 150 L/min e a profundidade de imersão foi mantida em 200 mm para a 

válvula submersa modelo 1 e 60mm para o modelo 2 (válvula com formato oval posicionada 

no centro da alma). Para cada combinação, realizou-se 5 testes. Utilizando a válvula 

submersa tipo 1, a região de análise foi a que contém o jato oriundo da porta de maior 

diâmetro (entre 50 mm a 350 mm abaixo do menisco), Figura 4.4b. 
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Ao utilizar o sistema de alimentação composto pela válvula submersa 2, a região analisada 

está situada logo abaixo da base da SEN, propiciando principalmente, a caracterização do 

jato da porta inferior. A profundidade avaliada foi de aproximadamente 550 mm Figura 4.4c). 

O teste foi dividido em duas fases. Na primeira fase, analisou-se o intervalo de 120 mm a 

420 mm abaixo do menisco (equivale à base da válvula até 300mm abaixo), Figura 4.5a). Na 

segunda fase, alterou-se o posicionamento da câmera e do laser de modo a permitir a análise 

na região entre 370 mm e 670 mm abaixo do menisco, Figura 4.5b) (equivalente às distancias 

de aproximadamente 250mm e 550mm da base da válvula respectivamente). Foram 

realizadas, neste caso, a mesma combinação e quantidade de testes da primeira fase.  

 

A Figura 4.5 apresenta as regiões avaliadas com a SEN2. A régua apresentada é sempre 

posicionada numa altura fixa, auxiliando no posicionamento da câmera na altura desejada 

em cada teste. Ao realizar a fase 2, houve uma sobreposição com relação a parte inferior da 

região avaliada na fase 1 de 50mm o que possibilitou avaliar a continuidade do fluxo 

corretamente, uma vez que na região inferior do quadro não existe uma boa precisão dos 

resultados, além da dificuldade técnica em garantir um exato posicionamento da interface 

entre as regiões, caso não houvesse a sobreposição. 

Figura 4.4 a) Esquema do aparato experimental da técnica PIV. b) região analisada utilizando a SEN 

modelo 1, c) região analisada utilizando a SEN modelo 2. 
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Figura 4.5 Região de análise do fluxo pela técnica PIV (SEM modelo 2). a) região superior (fase 1), b) 

região inferior (fase2). 

 

 

Após a realização dos testes, utilizou-se o software Dynamics Studio da empresa DANTEC 

para elaboração do perfil de velocidade descrito pelo movimento das partículas. 

Primeiramente, determinou-se os perfis de velocidade obtido pela correlação entre o par de 

imagens gravadas a cada pulso do laser, gerando desta forma, o mapa vetorial para as 150 

imagens gravadas. Em seguida, determinou-se o mapa médio. Para eliminar defeitos 

existentes na imagem (reflexo em função das curvaturas), alguns tratamentos especiais foram 

necessários antes da determinação dos mapas vetoriais. Estes defeitos são eliminados 

subtraindo a imagem média das imagens reais (imagem aritmética permitindo, portanto, 

analisar somente a velocidade das partículas. 

 

A partir do perfil de velocidade médio é possível avaliar quantitativamente a velocidade em 

regiões de interesse. Para a válvula oval, as regiões de avaliação foram o centro do jato que 

provém da porta inferior e duas posições horizontais distanciadas de 250 mm e 500 mm do 

menisco. Para isto, traça-se uma linha vertical no centro do jato e duas linhas horizontais 

distanciadas a 250mm e 500mm do menisco respectivamente. Para a SEN1, a região avaliada 

foi a correspondente ao centro do jato. A Figura 4.6 apresenta um perfil de velocidade obtido 

pela técnica PIV, bem como as linhas traçadas para determinação de velocidade ao longo do 

mapa vetorial médio. 
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Figura 4.6 Perfil médio de velocidade, destacando as linhas para avaliação quantitativa da velocidade, a) 

SEN1, b) SEN2. 

 

4.3 Análise Qualitativa do Fluxo e da interface metal/escória 

 

A análise qualitativa foi realizada avaliando resultados de filmagens do fenômeno. 

 

Para visualizar o desenvolvimento do fluxo de fluido proveniente da válvula submersa 

filmou-se a dispersão de um corante ao longo do molde. Este corante é injetado na entrada 

do sistema de alimentação e sua dispersão é acompanhada até o total preenchimento do 

molde. Em seguida captura-se imagens que permitam a descrição do desenvolvimento do 

fluxo. A região analisada corresponde à face mais larga do molde de beam blank (câmera 1, 

Figura 4.7), a uma profundidade de aproximadamente 800 mm em relação ao menisco. 

 

Nas simulações físicas da interface metal/escória, algumas simplificações foram realizadas. 

A solidificação de aço, o consumo específico de escória e a conicidade do molde foram 

negligenciados. Portanto, analisou-se somente a influência do fluxo de fluido bem como as 

propriedades físicas dos fluidos envolvidos para simular as interações entre os fluidos 

imiscíveis que simulam o aço e a escória no estado líquido. 

 

O fluido utilizado para simular o aço foi a água. Uma camada de óleo com 20 mm de 

espessura simulou a escória líquida. Como já citado os valores de propriedades físicas do 
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sistema água/óleo não permitem completa similitude ao sistema aço/escória; um exemplo é 

a diferença de densidade. A Figura 4.7 apresenta as regiões analisadas para simulação física 

do molde. Para análise da dispersão de corante filmou-se somente na posição da câmera 1, 

neste caso procurou-se focar a câmera numa região maior do molde, enquanto que para 

simulação do comportamento metal/escória, o foco é somente na interface água/óleo. 

 

Figura 4.7 Seção transversal do molde de beam blank, destacando as regiões de filmagem. 

 

 

 

4.4 Análise da Taxa de Remoção de Inclusões  

 

Para simular o fluxo de inclusões no molde injetou-se 5g de partículas de poliamida com 

granulometria entre 100 µm e 200 µm (Figura 4.8) na entrada da válvula submersa. 

Coletando-as na saída durante o período de 5 minutos. Após secagem, as partículas coletadas 

foram pesadas. A taxa de flotação de inclusões é dada pela diferença entre as massas do 

material coletado na saída e o total injetado. 
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Figura 4.8 Imagens das partículas de poliamida aplicada no teste para análise da taxa de remoção de 

inclusões a) visão geral, b) microscópio óptico com aumento de 80X. 

 

A Figura 4.9 apresenta esquematicamente o aparato experimental utilizado na simulação 

física, destacando o ponto de injeção das partículas, bem como o ponto no qual as partículas 

passantes são coletadas. Neste ponto tem-se uma peneira de 150#. Após os cinco minutos de 

fluxo, com a vazão especificada, desliga-se o sistema e a válvula da saída do molde é fechada 

para permitir a coleta das partículas retidas no molde que posteriormente são secadas e 

pesadas. Para cada velocidade de lingotamento analisada foram realizados 5 testes. 

 

Figura 4.9 Esquema do aparato experimental aplicado na análise da taxa de remoção de inclusões. 

 

Considerando que a viscosidade cinemática da água à temperatura ambiente e a do aço a 

1600°C são iguais, é possível correlacionar o tamanho das partículas no modelo com as 

inclusões no equipamento industrial, conforme Equação 4.5: 
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𝒓𝒑,𝑴

𝒓𝒑,𝑷
= 𝝀𝒆𝒔𝒄

𝟏
𝟒 (

𝟏 −
𝝆𝒑,𝑴

𝝆𝑳,𝑴

𝟏 −
𝝆𝒑,𝑷

𝝆𝑳,𝑷

)

𝟏
𝟐

                                                                                                   𝒆𝒒. 𝟒. 𝟓 

Onde: 𝒓𝒑,𝑴 e 𝒓𝒑,𝑷 são os raios da inclusão no modelo e no protótipo respectivamente. 

𝝆𝑳,𝑷, 𝝆𝑳,𝑴, 𝝆𝒑,𝑴 e 𝝆𝒑,𝑷 são as densidades do aço, da água, da inclusão no modelo e no 

protótipo respectivamente; 𝝀𝒆𝒔𝒄 – fator de escala. 

 

Tabela 4.5 Propriedades do aço e da água consideradas neste teste: 

 

Propriedades Industrial Modelo 

Densidade do líquido kg/m3 7000 1000 

Densidade da partícula kg/m3 3000 900 

 

Para um fator de escala (𝜆) igual a 1 e considerando os dados da tabela 4.5, a expressão 

anterior sugere que partículas com diâmetro entre 100µm e 200µm, equivalem a inclusões 

no banho metálico na faixa granulométrica entre 41,84µm e 83,68µm. 

 

4.5 Simulação Matemática do Fluxo de Fluido em Molde de Beam Blank 

 

Para simulação matemática utilizou-se o software Ansys CFX versão 18.2. O processo de 

simulação inicia com a etapa de desenvolvimento da geometria, seguido da divisão da 

geometria em diversos volumes de controle (construção da malha) e em seguida, foram 

definidas as condições de contorno, equações a serem resolvidas, modelos de turbulência e 

demais parâmetros (definição do sistema). 

 

Para inserção dos diversos fluidos a geometria foi subdividida em 3 partes. A região superior 

com altura de 30mm foi inicialmente preenchida com ar. A região intermediária e inferior 

compreendem o molde propriamente dito e foram preenchidas inicialmente com água. Esta 

subdivisão no molde é necessária para permitir refinamento da interface água/ar sem aumento 

exacerbado no número de elementos. 
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Para confecção da malha primeiramente especificou-se o tamanho dos elementos de malha. 

Para a válvula com 3 portas laterais o tamanho foi de 6,5mm, enquanto que para a válvula 

oval foi 7mm. Em seguida aplicou-se a técnica sweep nas regiões superior e intermediária. O 

tipo de elementos nestas regiões foi o hexaédrico, enquanto que no restante do corpo, foi 

tetraédrico. Em todas as paredes aplicou-se o inflation o que permitiu melhorar a precisão 

dos cálculos de velocidade nestas regiões. 

 

A Figura 4.10 apresenta os detalhes construtivos da malha, bem como da própria geometria 

para o estudo do fluxo utilizando a válvula com 3 portas laterais destacando o inflation em 

todas as paredes do molde, bem como as divisões realizadas no mesmo. 

 

Figura 4.10 Detalhes geométricos e de malha para simulação matemática do molde de beam blank. 

 

 

Na simulação matemática são utilizadas as Equações 4.6 a 4.11: 

𝝏𝝆

𝝏𝒕
+ ∇ ∗ (𝝆𝑼) = 𝟎                                                                                                                   𝒆𝒒. 𝟒. 𝟔 
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Navier Stokes: 

𝝏𝝆𝑼

𝝏𝒕
+ ∇ ∗ (𝝆𝑼⨂𝑼) − ∇(𝝁𝒆𝒇𝒇 𝜵 𝑼) = −∇𝒑 + ∇ ∗ (𝝁𝒆𝒇𝒇𝑽𝑼)

𝑻
+ 𝑩                            𝒆𝒒. 𝟒. 𝟕                             

 

Viscosidade Efetiva: 

𝝁𝒆𝒇𝒇 =  𝝁 + 𝝁𝒕                                                                                                                             𝒆𝒒. 𝟒. 𝟖                                                                                                                 

 

Energia cinética de turbulência: 

𝝏(𝝆𝒌)

𝝏𝒕
+  ∇ ∗ (𝝆𝑼𝒌) = ∇ ∗ [(𝝁 +

𝝁𝒕

𝝈𝒌
) ∇𝑲] + 𝑷𝒌 − 𝝆𝜺                                                        𝒆𝒒. 𝟒. 𝟗             

 

Dissipação da energia cinética de turbulência: 

𝝏(𝝆𝜺)

𝝏𝒕
+  ∇ ∗ (𝝆𝑼𝜺) = ∇ ∗ [(𝝁 +

𝝁𝒕

𝝈𝜺
) ∇𝜺] +

𝜺

𝒌
(𝑪𝜺𝟏𝑷𝒌 − 𝑪𝜺𝟏𝝆𝜺)                             𝒆𝒒.  𝟒. 𝟏𝟎 

  

Viscosidade turbulenta: 

𝝁𝒕 = 𝑪𝝁 𝝆
𝒌𝟐

𝜺
                                                                                                                           𝒆𝒒.  𝟒. 𝟏𝟏 

 

Nestas equações: ρ é a massa específica do fluido (kg/m3); t é o tempo (s); 𝜵o operador 

gradiente; U a componente média da velocidade (m/s); 𝝁𝒆𝒇𝒇 a viscosidade efetiva (Pa. s); B 

a soma das forças de campo (N/m3); µ a viscosidade absoluta do fluido ou viscosidade 

molecular (Pa.s); 𝝁𝒕 a viscosidade turbulenta (Pa.s); k a energia cinética turbulenta (m2/s2); 

𝑷𝒌 a taxa de produção de turbulência devido às forças viscosas e flutuabilidade; ε a taxa de 

dissipação da energia cinética de turbulência (m2/s3); 𝝈𝒌 , 𝝈𝜀 , 𝑪𝜺𝟏, 𝑪𝜺𝟐, 𝑪𝝁 constantes do 

modelo k-ε de turbulência, cujos valores são 1,0; 1,3; 1,43; 1,92 e 0,09 respectivamente. 

 

O modelo Free Surface foi utilizado para avaliar o comportamento da interface água/óleo/ar 

e bem como as de aço/escória/ar. Nesta formulação, considera-se um valor médio das 

propriedades nas proporções em que as fases estejam misturadas. Além disto, no modelo 

homogêneo, compartilha-se a velocidade no meio. Neste caso, a velocidade é definida de 

acordo com a Equação 4.12 e propriedades físicas dos fluidos 4.13 e 4.14 respectivamente. 

 

𝑼𝒊 = 𝑼, 𝟏 ≤ 𝒊 ≤ 𝟑                                                                                                           𝒆𝒒. 𝟒. 𝟏𝟐 
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𝝆 = ∑  𝝆𝒊𝜷𝒊
𝟑
𝒊=𝟏                                                                                                                          𝒆𝒒. 𝟒. 𝟏𝟑                                                                                                               

𝝁 = ∑  𝝁𝒊𝜷𝒊
𝟑
𝒊=𝟏                                                                                                             eq.4.14 

∑  𝜷𝒊
𝒊=𝟑
𝒊=𝟏 = 𝟏                                                                                                                eq.4.15 

 

Onde: 𝜷𝒊 é a fração volumétrica da fase i, 𝝆𝒊 é a densidade da fase i; 𝝁𝒊 é a viscosidade da 

fase i e 𝑼𝒊 é a velocidade da fase i. 

 

Condições de contorno: 

 

Entrada: Vazão mássica: 2,5 kg/s; 2,084 kg/s e 1,667, kg/s sendo que estes valores correntes 

às velocidades de lingotamento de 0,78 m/min; 0,98 m/min e 1,2 m/min, sendo a água o 

fluido aplicado. 

Superfície e saída: abertas, sendo as pressões relativas iguais a 0 Pa e 7824,5 Pa (pressão 

hidrostática) na superfície e saída respectivamente. 

Paredes: Condição de não deslizamento – Vx=Vy=Vz=0. 

Centro do molde: Condição de simetria. 

 

Condição inicial. 

 

✔ Entre 0<Z<800mm (Altura útil do molde): Fração volumétrica de água igual a 1 

✔ Para Z>800mm: Fração volumétrica de ar igual a 1. 

 

A Figura 4.11 apresenta esquematicamente as condições de contorno aplicadas no 

modelamento matemático. 

 

A Figura 4.11a) apresenta os planos analisados para a caracterização de fluxo. O plano AA 

corresponde ao plano de simetria, que corta o centro da alma. Os planos BB e CC estão 

situados à 10 mm do flange e o plano DD (cinza) passa pelo centro da porta lateral de menor 

diâmetro. Tanto o plano CC quanto DD só foram avaliados quando se utilizou a SEN1, uma 

vez que o sistema composto pela válvula oval resulta em distribuição do fluxo na parte central 

do molde. 
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Figura 4.11 Detalhes geométricos e de malha para simulação matemática do molde de beam blank. 

 

 

Através da técnica de simulação computacional, também é possível avaliar o comportamento 

do menisco, para isto, um refinamento especial da interface é necessário, melhorando a 

precisão dos resultados. Este refinamento é possibilitado utilizando a técnica sweep.  Usou-

se o controle de número de divisões e bias do comando sweep. Com o número de divisões e 

bias controla-se o tamanho dos elementos e a razão de crescimento destes. O tipo de bias 

define o sentido em que o tamanho dos elementos é reduzido. As Tabelas 4.6 e 4.7 

apresentam os parâmetros aplicados no método sweep nas simulações sem óleo e com óleo 

respectivamente. Tal técnica permitiu um bom refinamento interfacial, sem aumentar 

exorbitantemente o número de elementos do molde, o que inviabilizaria a simulação. 

 

Para aplicação da técnica, o molde foi subdivido na região de interesse. No caso da simulação 

sem a camada de óleo, há apenas uma subdivisão, sendo o refinamento promovido no sentido 

da interface. Quando se adiciona a camada de óleo o refinamento se dá no sentido dos 

extremos da mesma, para isto, usa-se um tipo de bias no qual o refinamento ocorra do centro 
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para os extremos. A Figura 4.12 apresenta exemplo de malha gerada na região interfacial 

pela aplicação da técnica descrita. 

Figura 4.12 Detalhe da malha nas interfaces entre os fluidos a) simulação apenas com água b) simulação 

com camada de óleo. 

 

 

Tabela 4.6 Parâmetros aplicados no método sweep para simulação de interface água/ar. 

 

Parte 1 

Tipo de bias  

Número de divisões 25 

Número de bias 5 

 

Parte 2 

Tipo de bias  

Número de divisões 50 

Número de bias 5 

 

Tabela 4.7 Parâmetros aplicados no método sweep para simulação de interfaces água/óleo/ar. 

 

Parte 1 

Tipo de bias 
 

Número de divisões 25 

Número de bias 5 

 

Parte 2 

Tipo de bias  

Número de divisões 30 

Número de bias 20 

 

Parte 3 

Tipo de bias  

Número de divisões 50 

Número de bias 5 

 

Como condição de contorno superficial, a superfície do molde foi considerada aberta, com 

pressão relativa igual a 0 Pa. Isto permite avaliar a oscilação superficial e compará-la com a 

obtida através de modelagem física. A medição do comportamento via CFD, baseia-se na 
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avaliação da variação de pressão, sendo a oscilação superficial definida em função da 

variação de energia potencial na interface através da Equação 4.16: 

 

∆𝒁 =
𝒑−𝒑𝒎é𝒅𝒊𝒂

(𝝆−𝝆𝒂𝒓)𝒈
                                                                                                                      𝒆𝒒. 𝟒. 𝟏𝟔       

                                        

Neste caso, 𝒑𝒎é𝒅𝒊𝒂 – é a média ponderada da pressão por área ao longo da interface. Neste 

caso, avaliou-se a pressão ao longo da área do molde em z = 0,8m (superfície do molde).  

 

A simulação computacional foi realizada em regime transiente utilizando o software Ansys 

CFX 18.2. O tempo de simulação foi de 30s, timestep de 0,005, com intervalo de salvamento 

de 1s para o período de 0s a 27s. De 27 a 30s, o intervalo de salvamento dos dados foi de 

0,1s, para permitir maior detalhamento da oscilação superficial. A intensidade de oscilação é 

definida como a média dos valores absolutos de oscilação superficial. Os pontos analisados, 

são os mesmos descritos na Figura 4.2. 

 

O modelo multifásico aplicado foi o homogêneo, no qual os fluidos compartilham os campos 

de velocidade e de turbulência (CFX Pré). E o de turbulência aplicado foi o k-épsilon. 

Desconsiderou-se o fluxo térmico. A tensão superficial água-ar: 0,05991N/m. O número 

máximo de interações aplicados nas simulações em regime permanente foi 1000. Após 

simular em regime permanente, simulou-se em regime transiente num período de 30s. Os 

resultados do regime permanente foram aplicados como condição inicial do transiente. O 

Advenction scheme e turbulence scheme foram upwind e first order respectivamente. Com 

timestep de 0,005s e intervalo de salvamento de 1s até o tempo de 27s e entre 27 e 30s – 0,1s. 

 

Neste estudo, a superfície é considerada aberta ao invés de parede de livre deslizamento. Isto 

permite avaliar a oscilação superficial e compará-la com a obtida através de modelagem 

física. 

 

4.6 Simulação Matemática do Aporte Térmico à casca solidificada em Molde de 

Beam Blank 

 

A metodologia aplicada para avaliação do aporte térmico do metal líquido alimentado no 

molde à casca solidifica da é similar à aplicada por Trindade et al. (2010).  
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Os sistemas de alimentação avaliados são apresentados na Figura 4.13. Tratam-se de três 

configurações na qual se utiliza apenas uma SEN para alimentação do molde de beam blank. 

O modelo 1 é uma das proposições dos analisados neste trabalho, compreende uma válvula 

posicionado em um dos flanges, contendo na saída 3 e 4 portas respectivamente, o modelo 2 

é a válvula em formado oval posicionada no centro do molde, o terceiro é o modelo simples, 

comumente utilizado, que é de um tubo reto, posicionado em um dos flanges (válvula 

tubular).  

 

Para os três modelos simulou-se o fluxo de fluido concomitantemente ao fluxo térmico 

devido à convecção térmica promovida pelo metal sobreaquecido em relação à pele, para 

uma velocidade de lingotamento de 1,2 m/min (vazão máxima). Comparou-se a carga térmica 

nas paredes que simulam a parte interna da pele solidificada (paredes na temperatura 

liquidus). Na Figura 4.13, destacam-se também algumas regiões utilizadas para avaliação 

quantitativa do fluxo térmico. Em função da assimetria de fluxo quando se utiliza SEN 

posicionada em um dos flanges torna-se necessário a diferenciação entre os flanges, 

conforme destacado na figura. No caso da SEN central, a caracterização em apenas um quarto 

do molde é o suficiente para compreensão das características de aporte térmico 

 

Figura 4.13 Configurações de sistemas de alimentação utilizados na simulação de aporte térmico. 
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Além das equações da continuidade e de Navier Stokes, comumente utilizadas para 

caracterização do fluxo de fluido, na simulação envolvendo aporte térmico, resolve-se 

também a Equação de energia térmica: 

 

𝝏(𝝆𝒖)

𝝏𝒕
−

𝝏𝒑

𝝏𝒕
+ 𝜵(𝝆𝑼𝒖) = 𝜵(𝒌𝒕𝒆𝒓𝒎 𝜵𝑻) + 𝝉: 𝜵𝑼 + 𝑺𝑬                                     𝒆𝒒. 𝟒. 𝟏𝟕 

 

Nesta Equação o termo 𝝉: 𝜵𝑼 é sempre positivo e é conhecido como dissipação viscosa, pois 

modela a energia interna no fluido em função da viscosidade; este termo costuma ser 

negligenciado face aos demais. As outras variáveis são u: energia interna do fluido; 𝒌𝒕𝒆𝒓𝒎 : 

condutividade térmica do metal; T : temperatura; U : velocidade, p: pressão; 𝑺𝑬 outras fontes 

de energia (Theory Guide CFX 1.2.1.1). 

 

Condições de Contorno: 

 

Entrada: Vazão mássica na entrada da SEN; temperatura do metal de 1823 K, considerou-se 

adiabáticas as paredes da SEN. Com relação ao fluxo, condição de não escorregamento nas 

paredes. 

Paredes: Temperatura fixa nas paredes do molde. Valor de temperatura igual a 1773 K, 

simulando a temperatura interna da casca solidificada, igual à temperatura liquidus do aço.  

𝑻𝒆𝒔𝒕á𝒕𝒊𝒄𝒂 = 𝑻𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂                                                                                                       𝒆𝒒. 𝟒. 𝟏𝟖 

 

Superfície: parede de livre deslizamento, com coeficiente de transferência de calor igual a 40 

W/m2.K. e temperatura externa de 298K. Numa parede de livre deslizamento calcula-se a 

componente de velocidade paralela à parede. Já a componente normal e a tensão cisalhante 

são consideradas nulas (Theory Guide CFX 1.9.6.1.2). 

 

𝑼𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍,𝒑𝒂𝒓𝒆𝒅𝒆 = 𝟎                                                                                                      𝒆𝒒. 𝟒. 𝟏𝟗 

𝝉𝒑𝒂𝒓𝒆𝒅𝒆 = 𝟎                                                                                                                  𝒆𝒒. 𝟒. 𝟐𝟎 

 

Saída: Aberta. Um contorno aberto é especificado a partir do valor de pressão relativa. O 

valor é interpretado como a pressão total na saída. A direção normal ao contorno também 
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deve ser especificada. O valor de velocidade no contorno aberto é parte da solução (Theory 

Guide CFX 1.9.5.1.3)  

 

𝑷𝒂𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 = 𝑷𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂                                                                                                  𝒆𝒒. 𝟒. 𝟐𝟏    

 

Propriedades Físicas do Metal liquido 

 

✔ Densidade: 7200 kg/m3 

✔ Viscosidade: 0,0062Pa.s 

✔ Condutividade térmica: 34W / mK 

✔ Calor especifico: 680 J/kg K 

 

O fluxo de calor definido pelo modelo matemático refere-se à caga térmica na parte interna 

da casca (parte em contato com o metal liquido). Esta carga térmica é função do 

sobreaquecimento do metal e da velocidade de impacto nas paredes da casca. A taxa de 

extração de calor pelo molde deve ser superior para garantir desenvolvimento da pele. 

 

O fluxo de calor extraído pelo molde é definido pela Equação 3.26 (Yang et al. 2006): 

 

𝒒𝒎𝒐𝒍𝒅𝒆 = 𝟐𝟔𝟖𝟖 − 𝟐𝟑𝟔√𝒕(𝒔) [
𝒌𝑾

𝒎𝟐
]                                                            𝒆𝒒𝒖𝒂çã𝒐 𝟑. 𝟐𝟔 

 

A Equação 4.16 permite o cálculo da espessura de pele (M) em função da altura no menisco 

(z) (Cramb 2003) 

 

𝑴 =
−𝑽𝒄𝝆∆𝑯 + √(𝑽𝒄𝝆∆𝑯)𝟐 + 𝑽𝒄𝝆

𝑪𝒑𝒒

𝒌 ∫ 𝒒𝒛𝒅𝒛
𝒛

𝟎

𝑽𝒄𝝆
𝑪𝒑𝒒

𝟐𝒌

                                       𝒆𝒒𝒖𝒂çã𝒐 𝟒. 𝟏𝟔 

 

𝒒 =
𝟏

𝑳
∫ 𝒒𝒎𝒐𝒍𝒅𝒆𝒅𝒛 

𝒛

𝟎

                                                                                                 𝒆𝒒𝒖𝒂çã𝒐 𝟒. 𝟏𝟕 

𝒒𝒛 = 𝒒𝒎𝒐𝒍𝒅𝒆 − 𝒒𝑪𝑭𝑫 
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Neste caso, 𝒒𝑪𝑭𝑫 é carga térmica nas paredes internas da pele calculadas pelo modelo 

matemático (W/m2), 𝝆 densidade do metal sólido (7700kg/m3), ∆𝑯 variação da entalpia 

devido à solidificação 272000 (J/kg), 𝑪𝒑 calor especifico do metal sólido (670 J/kg K), 𝒌 

condutividade térmica do sólido (60 W/m K), 𝑽𝒄 velocidade de lingotamento (m/s). 

 

Vale ressaltar que para simplificar o modelo desconsiderou-se o perfil da pele solidificada ao 

longo do molde (conicidade). 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização de fluxo em molde de beam blank com a utilização de uma 

válvula com três portas laterais 

 

Neste estudo é descrito o fluxo de fluido quando se utiliza a válvula do modelo 1, com três 

portas laterais na saída e inclinação das portas laterais de -5° em relação à horizontal. Foi 

avaliado o comportamento da interface entre dois fluidos imiscíveis que simulam metal e 

escória em função das propriedades físicas, bem como de parâmetros operacionais como 

vazão de fluido e profundidade de imersão da SEN. Verificou-se que o fluxo do jato de 

líquido que atravessa a alma se espalha ao longo de toda a superfície do flange antes de 

recircular na região central do molde (assimetria de fluxo). Através da técnica de injeção de 

traçador e análise do perfil de velocidade, percebe-se que os jatos direcionados para as quinas 

do flange recirculam rapidamente e, por isto, se espalham numa pequena região. Este tipo de 

válvula se caracteriza também por ter uma maior intensidade de oscilação da superfície do 

que a válvula do tipo tubular. Foram realizados testes para simular a taxa de remoção de 

inclusões. Os dados obtidos mostram que esta válvula é mais eficiente na limpidez do aço do 

que uma válvula tubular simples. O aumento da velocidade de lingotamento resulta em 

aumento da velocidade na interface e da oscilação superficial. Para a densidade de solução 

aquosa igual a 1000kg/m3 observou-se entranhamento de óleo a partir da velocidade de 0,98 

m/min. Ao se aumentar a densidade da solução para 1170 kg/m3 não se observou arraste de 

óleo em nenhuma das condições estudadas. Estes resultados foram publicados nos artigos 

descritos nos itens 5 e 6 do Capítulo 11. 

 

5.1.1 Análise de Fluxo 

 

A Figura 5.1 descreve o fluxo de fluido no molde de beam blank alimentado pela válvula 

com portas laterais através da dispersão de um traçador para diferentes velocidades de 

lingotamento. Pode-se verificar que o jato de líquido direcionado para a alma se espalha ao 

atingir a superfície do flange oposto, sendo que uma parcela do mesmo segue em direção à 

superfície livre enquanto o restante do fluido se desloca para baixo formando uma zona de 

recirculação a aproximadamente 600mm do menisco. Além disto, uma parcela deste fluido 

atinge rapidamente a saída do molde (considerando a altura do molde de 800mm). Esta 
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característica pode facilitar o aprisionamento de inclusões presente no aço. O forte 

espalhamento do fluido no flange oposto implica em lenta recirculação de fluido na região 

inferior. 

 

O jato de líquido oriundo das portas de menor diâmetro atinge as quinas do flange próximo 

à válvula e em seguida se espalha ao longo da superfície e do filete. A porção que atravessa 

o filete encontra com o fluxo ascendente do jato de líquido que atravessa a alma e ambos 

descem acompanhando o jato de líquido que atravessa a alma. 

 

Figura 5.1 Análise do fluxo através da injeção de traçador para diferentes vazões. 
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Simulações matemáticas em condições de regime transiente para a dispersão de traçador 

também permitem avaliar o comportamento do fluido, sendo os resultados semelhantes aos 

obtidos via modelagem física, conforme Figura 5.2. A Figura 5.3 apresenta o perfil de 

velocidade ao longo dos planos AA e DD para diferentes vazões. As alterações na velocidade 

de lingotamento não implicam em alterações significativas do perfil de velocidade. No plano 

AA se observa a formação de um vórtice próximo à superfície livre em função da recirculação 

do fluido ascendente. Na região inferior do molde também é observada uma zona de 

recirculação próxima à saída do mesmo. O perfil de velocidade no plano DD permite analisar 

que o jato de líquido oriundo das portas de menor diâmetro ao atingir a superfície se espalha, 

gerando dois vórtices, implicando em um rápido preenchimento da região conforme 

destacado nas figuras 5.1 e 5.2. Os jatos de líquido oriundos das portas menores alimentam 

principalmente a região superior do flange no qual a válvula está posicionada. 

 

Figura 5.2 Análise do fluxo através da injeção de traçador para diferentes vazões, via CFD. 
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A Figura 5.4 apresenta o perfil de velocidade em um plano que corta o centro das portas de 

saída. O jato de líquido que evade da porta de menor diâmetro impacta a superfície do flange, 

e em seguida segue em direção à quina do mesmo onde recircula e vai ao encontro do jato 

principal. O centro do flange ao lado da válvula se caracteriza por ter um fluxo ascendente e 

ser uma região de menor velocidade nesta seção.  

 

A Figura 5.5 compara as velocidades no centro dos jatos de líquido por meio de dados obtidos 

via CFD. A velocidade do jato de líquido na saída das portas menores é cerca de 10% inferior 

à da porta direcionada para a região da alma. O gradiente de velocidade no jato de líquido 

oriundo da porta menor é superior em função da pequena distância da superfície do flange 

em que a válvula foi posicionada. Já o jato de líquido da porta maior atravessa a alma antes 

de atingir a superfície do flange oposto à mesma. Gabriel et al. (2016) demonstraram que os 

valores de velocidade obtidos pela técnica CFD (utilizando o setup descrito neste trabalho) 

são corroborados pelos dados obtidos por simulação física através da técnica PIV. 

 

Figura 5.3 Análise do perfil de velocidade em função da vazão. a), b) e c) Plano AA. c), d e e) plano BB. 

 

 

Figura 5.4 Perfil de velocidade na seção transversal – plano no centro das portas de saída. 
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Entender as características de fluxo geradas pelo sistema de alimentação adotado em moldes 

de beam blank é importante para a definição das melhores condições operacionais, visando 

maior produtividade, maior limpidez do aço e segurança operacional (Beaton et al. 2015). 

Xuo e Zhu (2015) relatam que a utilização de válvulas tubulares resulta numa superfície livre 

praticamente inativa, o que dificulta a fusão do pó fluxante e prejudica a lubrificação das 

paredes do molde. Em contrapartida, a utilização de duas válvulas com portas laterais na 

saída permite desenvolver um fluxo de fluido e de calor mais uniforme gerando uma casca 

solidificada de espessura mais homogênea, além de intensificar a oscilação superficial. 

Zhang et al. (2014) caracterizaram o fluxo de fluido no interior do molde de beam blank para 

o caso de jato aberto. Neste caso, observa-se um grande arraste de bolhas de ar para o interior 

do molde e alteração significativa no perfil de velocidade ao longo do molde. A profundidade 

de imersão do funil tem grande influência sobre a profundidade de impacto das bolhas e da 

oscilação da superfície livre. 
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A configuração das portas de saída também exerce importante influência sobre as 

características de fluxo. Najjar et al. (1998) estudaram a influência do ângulo de inclinação 

das portas, formato e espessura das paredes das portas sobre as características do jato de 

líquido, mostrando que todos estes fatores afetam a inclinação do jato de líquido e em 

consequência o comportamento da superfície do banho. Hibbeler et al. (2013) demostraram 

que a inclinação do jato de líquido é um dos fatores que impactam na possibilidade de 

entranhamento de escória. 

 

Figura 5.5 Valores de velocidade no centro do jato. a) porta de maior diâmetro. b) porta de menor diâmetro. 

 

 

5.1.2 Oscilação Superficial 

 

Outra característica do fluxo para a válvula com portas laterais é o aumento da flutuação 

superficial. A Figura 5.6 apresenta o comportamento da superfície, obtido por filmagem do 

modelo físico e através de modelamento matemático respectivamente. Percebe-se que a 

região de maior turbulência se encontra próximo ao flange oposto. 

 

Figura 5.6 Análise da oscilação da superfície livre utilizando válvula com -5°, vazão = 150L/min e 

profundidade de imersão = 200mm. a) modelagem física. b) análise da variação da fração volumétrica no 

plano de simetria - CFD. 
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Os pontos nos quais mensurou-se a intensidade de oscilação na superfície do molde 

utilizando os sensores ultrassônicos são apresentados na Figura 5.7 a). A Figura 5.7b) 

apresenta valores de intensidade de oscilação da superfície livre da poça de líquido para a 

válvula submersa com portas laterais. O aumento da vazão de lingotamento implica no 

aumento da intensidade de flutuação. A Figura 5.7c) compara a intensidade de flutuação da 

válvula com portas laterais e a válvula em formato de tubo, no centro da alma e no centro do 

flange oposto (P4 e P7 respectivamente). Para este tipo de válvula a flutuação da superfície 

livre é bem inferior à encontrada para a válvula submersa com portas laterais.  

 

Além disto, a intensidade de flutuação da superfície livre da poça de líquido, para o caso da 

válvula tubular, não varia com a alteração da velocidade de lingotamento. Uma baixa 

intensidade de flutuação da superfície livre da poça de líquido reduz a tendência de 

ocorrência de entranhamento, porém pode dificultar a fusão do pó fluxante, comprometendo 

a lubrificação das paredes do molde e consequentemente a qualidade tanto do produto quanto 

do processo.   Peixoto et al. (2016) mostraram que as utilizações de válvulas submersas do 

tipo tubular se caracterizam por aumento na profundidade de imersão do jato de líquido, lenta 

renovação de fluido no menisco e consequentemente baixa intensidade de oscilação do 

mesmo. 

 

Figura 5.7 Valores de intensidade de oscilação da superfície livre. a) Pontos analisados na superfície do 

molde b) Valores de intensidade de oscilação da superfície livre para válvula com portas laterais, ângulo de 

inclinação das portas -5°. b) comparação entre a válvula tubular e a válvula com portas laterais. 

 

 

5.1.3 Remoção de inclusões 

 

A Figura 5.8 apresenta um comparativo entre a influência da inclinação das portas de saída 

na percentagem de inclusões flotadas. Observa-se que quanto maior a inclinação das portas, 

maior a redução no percentual de inclusões passantes. Este fator pode estar relacionado à 

redução na inclinação do jato, fato que facilitaria à inclusão atingir a superfície da poça de 
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líquido na região do menisco. Gabriel et al. (2016) observaram que a válvula com +5° 

produziu uma menor inclinação do jato. Segundo Hibbeler et al. (2013) padrões de fluxo 

cujos jatos resultam direcionados para a parte inferior do molde aumentam a probabilidade 

de as inclusões serem aprisionadas pela frente de solidificação; fluxos direcionados à camada 

de escória aumentam a probabilidade de entranhamento da mesma. 

 

O aumento da velocidade de lingotamento resulta em redução na percentagem de inclusões 

flotadas. Zhang et al (2014) em testes realizados em molde de beam blank alimentado com 

duas válvulas submersas tubulares a uma velocidade de lingotamento de 1m/min, 

encontraram taxa de remoção de inclusões de 25% e 27% para diâmetro interno da válvula 

com 30mm e 40mm respectivamente. Onishi et al. (1981) observaram que a utilização de 

válvulas com saídas laterais aumenta a eficiência na remoção de inclusões em molde de beam 

blank. Chen et al. [5] observaram que a redução na profundidade de impacto do jato de 

líquido oriundo da válvula, facilita a remoção de inclusões não metálicas. 

 

Figura 5.8 Influência da vazão e inclinação das portas de saída do fluido sobre a de remoção de inclusões. 

 

5.1.4 Análise do comportamento Interfacial 

 

A Figura 5.9 apresenta detalhes da interface água-óleo ao longo do molde, comparando a 

influência da velocidade de lingotamento e da viscosidade. Nota-se que quando aumenta a 

velocidade de lingotamento, há maior entranhamento de óleo na poça que emula o aço 

líquido. Para as vazões de 100 e 125L/min não se percebe alterações significativas na 

interface variando a viscosidade do óleo, enquanto que para a maior vazão, o arraste do óleo 

com menor viscosidade foi maior, ocasionando maior abertura de olho na região do flange 
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oposto. Para o óleo de 500cSt a abertura de olho foi apenas nas quinas do flange oposto à 

válvula.   

 

Figura 5.9 Análise da interface água-óleo em função da vazão e da viscosidade do óleo. a), b) e c) óleo 

500cSt, d), e) e f) óleo 200cSt. 

 

 

A Figura 5.10 apresenta a interface água-óleo 500cSt para diferentes vazões e tempo. Para a 

vazão de 100L/min não foi observada a ocorrência de arraste de óleo na água. Comparando 

as Figuras 5.9 e 5.10 é observada boa concordância nos aspectos interfaciais obtidos por 

simulação computacional e física. 

 

Figura 5.10 Interface água-óleo 500cSt obtidas via simulação física para diferentes vazões a)100L/min, 

b)125L/mi e c) 150L/min. 

 

 

Testes, via simulação física para o óleo com viscosidade 200cSt, também apresentaram 

arraste de óleo para as vazões de 125 e 150L/min. A Figura 5.11 apresenta detalhes da 

interface água-óleo 200cSt para diferentes vazões e tempo. Percebe-se que para a vazão 

inferior ocorre pouca deformação da interface e que próximo ao filete inicia-se a formação 
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de um vale, porém não ocorreu desprendimento do mesmo. Para as vazões superiores, 

observou-se o desprendimento de gotas de óleo principalmente nesta região. Para a vazão de 

150L/min nota-se uma diferença na interface água-óleo 200cSt entre os resultados de 

simulação física e matemática, uma vez que na primeira houve uma maior deformação da 

camada de óleo na região da alma. Já nas demais condições, pôde-se observar uma boa 

concordância entre os resultados. 

 

Por meio da adição de sais na água é possível aumentar a densidade da mesma e 

consequentemente avaliar o efeito da diferença de densidade na velocidade crítica de 

entranhamento. Existem procedimentos experimentais citados na literatura em que se utilizou 

cloreto de sódio, aumentando a densidade da água para até 1170 kg/m3 (Savolainen et al. 

2009) e carbonato de potássio em que se atingiu densidade de aproximadamente 1400kg/m3 

(Harman e Cramb 1996).  Nestes casos, o aumento da diferença de densidade entre os fluidos 

imiscíveis implicou em aumento da velocidade a partir da qual se observa arraste da fase 

sobrenadante (velocidade crítica). 

 

Figura 5.11 Interface água-óleo 200cSt obtidas via simulação física para diferentes vazões a)100L/min, 

b)125L/mi e c) 150L/min. 

 

 

Para avaliar o efeito da densidade sobre os fenômenos interfaciais, substituiu-se a água por 

uma solução contendo NaCl com densidade de 1170kg/m3. A Figura 5.12 apresenta a 

interface solução-óleo 500cSt para as diferentes vazões. Percebe-se que não ocorreu 

entranhamento de óleo mesmo quando se reduziu a profundidade de imersão para 200mm 

com a maior vazão, de 150L/min. Com base nesta análise, espera-se que nas mesmas 
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condições operacionais não ocorra entranhamento no equipamento industrial uma vez que a 

diferença de densidade entre escória e aço é superior à entre a solução e o óleo. Isto pode 

possibilitar trabalhar com uma profundidade de imersão menor, fato importante para o 

desenvolvimento da casca solidificada. 

  

Figura 5.12 Interface solução aquosa de NaCl-óleo 500cSt a), b) e c) profundidade de imersão = 200mm. 

 

As análises computacionais também apresentaram resultados semelhantes. A Figura 5.13 

mostra a interface solução NaCl-óleo 500cSt, na qual percebe-se que praticamente não há 

deformação na interface. 

 

Figura 5.13 Análise da interface água-óleo em função da vazão, sistema solução-óleo 500cSt 

 

Com relação à intensidade de oscilação na superfície livre, os maiores valores são 

encontrados na região próxima ao flange oposto à válvula, sendo o valor máximo encontrado 

nas quinas (posição 6). Esta é a região na qual primeiramente observou-se abertura de “olho”. 

Quando se reduz a viscosidade do óleo há aumento na intensidade de flutuação (Figura 5.14a 

e 5.14b). O aumento da densidade do fluido utilizado para simular o aço e da profundidade 

de imersão da SEN reduz a intensidade de oscilação na superfície livre (Figura 5.14c) e 

5.14d).  
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Figura 5.14 Comparação da intensidade de flutuação da superfície livre para as vazões e imersões 

analisadas. a) água-óleo 500cSt, b) água-óleo 200cSt, c) e d) solução salina-óleo 500cSt. 

 

 

Também foram realizados testes de análise de oscilação superficial sem a camada de óleo. A 

Figura 5.15 faz um comparativo da intensidade de oscilação da superfície livre entre os 

sistemas alimentados com água e solução salina. Nota-se que no primeiro caso a intensidade 

de oscilação é superior, principalmente na quina do flange oposto, na qual atinge valores 

superiores a 1mm. Modo geral as oscilações são menores na presença de óleo, exceto na 

região do olho, região “6”. 

 

Figura 5.15 Comparação da intensidade de flutuação da superfície livre para as vazões de 100, 125 e 

150L/min e imersão de 250mm. a) sistema água-ar e b) sistema solução salina-ar. 

 

 

Ao verificar a superfície livre do molde, percebe-se uma boa concordância com os resultados 

de simulação computacional, conforme se exemplifica na Figura 5.16. Ela mostra a abertura 
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do “olho” nas quinas do flange oposto. A fração volumétrica de óleo considerada para a 

isossuperfície foi de 0,1. 

 

 

Figura 5.16 Avaliação da superfície livre a) simulação física, b) isossuperfície obtida via simulação 

computacional, fração volumétrica do óleo 500cSt de 0,1. 

 

 

Foram avaliados os valores de velocidade interfacial. A velocidade nesta região varia 

significativamente em função da vazão de fluido no molde. Os valores de velocidade são 

maiores próximos às quinas do flange oposto à válvula, região em que se inicia o 

entranhamento manifestado pelo arraste do óleo para a parte central. Conforme se verifica na 

Figura 5.17. Pode-se observar também que para velocidades acima de 0,07m/s tem-se 

exposição da água ao ar, bem como entranhamento de óleo para o sistema água-óleo. 

 

O arraste de escória de cobertura é uma importante fonte de inclusões superiores a 20µm 

(Cramb et al. 1997). Tanto o controle de fluxo quanto da composição química da escória são 

formas de se controlar a emulsificação. Deng et al. (2014) relatam que as alterações no padrão 

de fluxo geradas pelo campo magnético afetam o comportamento da interface metal/escória. 

 

Dentre os fenômenos que explicam o entranhamento de escória podem-se destacar os 

redemoinhos, alta velocidade do fluido que cisalha a interface metal-escória e turbulência na 
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região do menisco (Thomas 2005). A velocidade do fluido na região da interface a partir da 

qual ocorre o entranhamento é definida como velocidade crítica. O seu valor depende de 

características geométricas tanto do molde, quanto da válvula, espessura da camada de 

escória, bem como das propriedades do metal e da escória, dentre elas: tensão interfacial, 

densidade, viscosidade. 

 

Figura 5.17 Sistema água-óleo1, profundidade de imersão da válvula submersa 250mm. a) Perfil de 

velocidade interfacial. b) Isossuperfície com fração volumétrica de água 0,9. 

 

 

Quando se utilizou solução aquosa de NaCl pôde-se observar uma maior estagnação da 

superfície livre. De maneira geral, a intensidade de flutuação é também mais intensa próximo 

ao flange oposto e quando se reduz a profundidade de imersão para 200mm (Figura 5.18), 

porém, os valores obtidos foram inferiores aos encontrados quando se utilizou água como 

emulador do aço líquido para a mesma profundidade de imersão (Figura 5.18). Além disto, 

o aumento de densidade do fluido inibe a abertura de olho, mesmo para imersões inferiores 

à utilizada no sistema água-óleo. Segundo Suzuki et al (2001) um aumento da densidade do 

fluido resulta em aumento da velocidade crítica necessária para a ocorrência de 

entranhamento. 

 

Figura 5.18 Influência da viscosidade no perfil de velocidade e no comportamento da interface solução 

salina-óleo, vazão de fluido 150L/min e profundidade de imersão da SEN igual 200mm. a) Perfil de 

velocidade a 200mm acima da borda da maior porta da SEN e b) isossuperfície com 0,9 de solução NaCl. 
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De acordo com a Figura 5.19, tanto a redução da viscosidade do óleo quanto o aumento da 

densidade do fluido que simula o aço resulta em aumento da velocidade máxima na região 

analisada. O efeito da profundidade de imersão é quase desprezível sobre a velocidade 

máxima atingida. 

 

Figura 5.19 Valores de velocidade máxima a uma distância correspondente a profundidade de imersão da 

SEN em função das propriedades físicas dos fluidos utilizados: a) profundidade de imersão igual a 250mm, 

b) profundidade de imersão igual a 200mm. 

 

 

5.1.5 Conclusões desta seção  

 

Utilizando o modelo de válvula 1, a caracterização de fluxo por meio de modelagem física e 

matemática mostrou que: 

✔ O aumento da velocidade de lingotamento implica em aumento na intensidade de 

oscilação superficial na região do menisco. 

✔ A taxa de remoção de inclusões para este modelo de válvula submersa é superior ao 

encontrado para moldes de beam blank alimentados com duas válvulas submersas 

tubulares. 
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✔ A redução na velocidade de lingotamento e o aumento no ângulo de inclinação das 

portas de saída da válvula submersa aumentam a taxa de remoção de inclusões. 

✔ A recirculação de fluido na região inferior do molde é lenta devido ao espalhamento 

do jato de líquido no flange oposto. 

✔ O jato de líquido oriundo das portas menores alimenta principalmente a região 

superior do flange em que a válvula submersa está posicionada. Este jato impacta 

sobre a superfície do flange. 

✔ A velocidade do jato de líquido na saída das portas de diâmetro inferior da válvula 

submersa corresponde à aproximadamente 90% da velocidade na porta de maior 

diâmetro; entretanto o gradiente à frente das portas de menor diâmetro é 

significativamente maior. 

 

No que tange ao comportamento da interface, os testes com a válvula 1 permitiram concluir 

que: 

✔ A redução da viscosidade do óleo resulta em aumento do arraste do mesmo no caso 

de maior velocidade de lingotamento. 

✔ Existe uma boa correlação entre o aspecto interfacial obtido por simulação 

matemática em regime permanente com a simulação física. 

✔ O aumento da densidade de 1000kg/m3 para 1170kg/m3 resultou em significativa 

alteração no comportamento interfacial. 

✔ Para o sistema contendo uma camada de óleo a intensidade de oscilação superficial é 

máxima na quina do flange oposto ao posicionamento da válvula. De maneira geral é 

nesta região onde se inicia a “abertura de olho”. 

✔ A oscilação superficial na região do menisco diminui com o aumento na densidade 

do fluido. 

✔ Em nenhuma das condições avaliadas houve entranhamento de escória quando do 

aumento da densidade do fluido. 

  



88 

 

5.2 Influência da inserção de uma quarta porta nas características do fluxo obtidos 

com a SEN modelo 1 

 

A presente seção descreve a caracterização do fluxo de fluido no interior de um molde de 

beam blank utilizando um sistema de alimentação composto por uma única válvula submersa, 

com uma porta de saída de 10mm de diâmetro na base da válvula e outras três portas de saída 

laterais, dispostas a 120° uma da outra, sendo uma principal de 47mm de diâmetro 

alimentando a alma e as outras duas portas com 16mm de diâmetro alimentando as quinas 

dos flanges. Estas três últimas portas possuem uma angulação de +5° com a horizontal. Por 

meio de testes de injeção de traçadores, medição do perfil de velocidades com a técnica PIV 

(Particle Image Velocimetry), medição da flutuação da superfície livre e testes de flotação 

de inclusões caracterizou-se o fluxo de fluido, sendo que os resultados obtidos foram 

comparados aos de uma válvula sem a porta de saída de 10mm na base. Comparando-se os 

resultados dos sistemas de alimentação, observou-se que a inserção da porta de saída na base 

da válvula não alterou o perfil de velocidades do jato principal, mas reduziu a flutuação da 

superfície livre, sem prejuízos a taxa de remoção de inclusões. Ao aumentar o diâmetro para 

16mm, houve alteração significativa do perfil de velocidade, reduzindo a assimetria de fluxo, 

fato que pode contribuir para a redução no gradiente térmico ao longo do molde, diminuindo 

a possibilidade de ocorrência de defeitos no material lingotado. Com o aumento da dimensão 

da porta inferior observou-se também redução na velocidade de impacto do jato principal, 

porém não se observou variação significativa no perfil de velocidade do menisco, bem como 

na interface água/óleo. 

 

Estes resultados correspondem a uma análise estendida do artigo descrito no item 3 do 

tópico11. 

 

5.2.1 Análise de Fluxo 

 

Para validar os resultados obtidos através do modelamento matemático, comparou-se o perfil 

de velocidade com o obtido pela técnica PIV. A Figura 5.20 apresenta valores de velocidade 

ao longo da linha que corta o centro do maior jato para as técnicas PIV e CFD, comparando 

a influência da inserção de um quarto furo na válvula submersa com diâmetro de 10mm. 
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A porta inferior, com diâmetro de 10mm, não exerceu efeito significativo no perfil de 

velocidade quando comparado ao sistema composto por apenas 3 portas. A técnica PIV 

determina o perfil de velocidade a partir do acompanhamento da trajetória de partículas 

dispersas no fluido ao longo do plano (AA) iluminado pelo laser pulsante. A curvatura dos 

filetes provoca reflexos do feixe de laser e distorções nas imagens. Além disso, a saída de 

partículas na direção normal ao plano analisado resulta em acentuadas variações do valor 

instantâneo de velocidade. Estes fatores contribuem para as flutuações observadas no perfil 

médio de velocidades (vide Figura 5.20).  

 

A Figura 5.21 exemplifica perfis de velocidade obtidos por ambas as técnicas ao longo do 

plano AA, a partir do qual se observa, principalmente, o desenvolvimento do jato oriundo da 

porta de maior diâmetro. Neste caso, observa-se que o mesmo se espalha após atingir o flange 

oposto, gerando recirculações próximo ao menisco e da saída do molde, semelhante ao fluxo 

descrito por Gabriel et al. (2017). O jato da base tem uma profundidade de penetração de 

aproximadamente 200 mm a partir da qual se espalha em direção à alma e da superfície do 

flange no qual a SEN está posicionada. O diâmetro da porta inferior avaliado neste caso, foi 

de 10mm. 

 

Figura 5.20 Comparação dos valores de velocidade ao longo do maior jato, para válvula com 4 e 3 portas na 

saída respectivamente, obtidos pelas técnicas PIV e CFD. 
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Figura 5.21 Perfis de velocidade obtidos pela técnica PIV e CFD. 

 

 

Aumentando o diâmetro da porta da base de 10mm para 16mm observa-se uma maior 

representatividade deste nas características do fluxo, uma vez que a alimentação de fluido se 

torna mais homogênea ao longo do molde. A Figura 5.22 compara a dispersão de traçador 

obtida via CFD para ambos os diâmetros da porta inferior. Percebe-se que o aumento no 

diâmetro tende a equalizar a distribuição do fluido, reduzindo a assimetria do fluxo de fluido 

e consequentemente a de fluxo térmico. No sistema com porta inferior de 16mm, percebe-se 

que ambos os flanges são preenchidos simultaneamente. Lee et al (1998) mostraram que 

quando o aço a maiores temperaturas alimentados pela SEN, se distribui mais uniformemente 

ao longo do molde tem-se um desenvolvimento mais igualitário da casca solidificada. A 

formação de casca com espessura mais homogênea minimiza a ocorrência de defeitos 

superficiais. 
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Figura 5.22 Análise da dispersão de traçador obtida via CFD, comparando o perfil de fluxo para diferentes 

diâmetros da porta inferior (10mm e 16mm). Vazão de fluido 150L/min. 

 

 

Os jatos oriundos das portas laterais de menor diâmetro incidem próximos à quina dos 

flanges, enquanto o jato da porta de maior diâmetro passa pela alma e impacta sobre o centro 

do flange oposto (Figura 5.23a e 5.23b). A velocidade máxima do jato menor não foi 

significativamente influenciada pela inserção da porta na base da SEN Figura 5.23a). Já no 

jato principal percebe-se uma redução na velocidade para uma mesma vazão de fluido (Figura 

5.23b).  Estas regiões de máxima velocidade são propensas à ocorrência de problemas devido 

à má formação de pele como rompimento de veio e trincas, conforme relataram Beaton et al. 

(2015) e De Santis et al. (2014). 
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Figura 5.23 Valores de velocidade obtidos via CFD, no ponto de impacto dos jatos em função do diâmetro da 

porta inferior. Vazão de fluido 150L/min. a) jato da porta lateral com menor diâmetro – plano BB b) jato 

principal plano CC. 

 

5.2.2 Análise do Comportamento do Menisco 

 

A Figura 5.24 compara a intensidade de oscilação da superfície livre da válvula com 3 portas 

na saída e a válvula com quatro portas, sendo o diâmetro da porta da base igual a 10mm. 

Percebe-se, neste caso, uma ligeira redução na oscilação superficial, principalmente na região 

do flange oposto à válvula submersa. A redução na vazão e o aumento da profundidade de 

imersão da válvula submersa resultam em redução na oscilação superficial. 

 

Figura 5.24 Comparativo da oscilação superficial obtido pelo sistema de alimentação composto por três e 

quatro portas de saída. 
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Com relação ao comportamento do menisco, observa-se alteração no perfil de velocidade 

entre a válvula com porta inferior de 16 mm e a contendo apenas 3 portas laterais conforme 

Figura 5.25. Quando a SEN contém apenas 3 portas laterais, observa-se a geração de vórtices 

próximos às quinas do flange, porém a velocidade é baixa. A velocidade é máxima na região 

próxima ao centro do flange, onde se tem a recirculação do jato principal. Quando se 

considera a quarta porta com diâmetro de 16mm, observa-se uma queda de aproximadamente 

10% no valor de velocidade máxima. Além disto, as regiões em que se tem máxima 

velocidade situam-se próximas aos extremos do flange oposto à válvula. 

 
Figura 5.25 Perfil de velocidade na região do menisco em função da vazão e do número de portas da SEN, 

sistema água-ar. 

 

As alterações observadas no perfil de velocidade, bem como a queda no valor de velocidade 

máxima, não resultaram em mudanças significativas no comportamento interfacial quando 

se aplicou sobre a superfície livre a camada de óleo 500 cSt (óleo 1). Pode-se observar que 

para a válvula com 4 portas, observou-se entranhamento a partir da vazão de 125 L/min, 

semelhantemente ao que ocorre com a válvula com 3 portas, Figura 5.26. 

 
Figura 5.26 Comportamento da interface água/óleo 500cSt, válvula com 4 portas na saída. 
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5.2.3 Análise da Taxa de Remoção de Inclusões 

 

Foram realizados testes de remoção de inclusões comparando a influência da inserção do 

quarto orifício diâmetro de 10 mm. A inclinação das portas laterais foi de +5° (portas 

inclinadas para cima). A Figura 5.27 compara os valores de taxa de remoção de inclusões. 

Conforme observado, a diferença entre as taxas de remoção de inclusões obtidas utilizando-

se as válvulas de 3 e de 4 portas é insignificante, uma vez que os desvios padrões se 

sobrepõem.  

 

A partir desses valores, pode-se deduzir que existe uma tendência na redução da taxa de 

remoção de inclusões com o acréscimo da velocidade de lingotamento. Isto infere certa 

dificuldade em ambientes industriais para aumentar a produção no lingotamento contínuo, 

dado que a limpidez do aço seria comprometida. 

 

Figura 5.27 Comparação entre as taxas de remoção de inclusões alcançadas pelos dois sistemas de 

alimentação. 

 

 

 

5.2.4 Conclusões desta seção 

 

Os resultados obtidos forneceram as seguintes informações: 

• O aumento na vazão de fluido promove aumento na intensidade de flutuação 

superficial. 
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• A válvula submersa com três portas laterais e um quarto furo na base com 10mm de 

diâmetro, tem perfil de velocidade e distribuição de fluido semelhante à válvula com 

apenas 3 portas laterais. 

 

• Aumentando o diâmetro da porta inferior para 16mm observa-se maior alteração no 

perfil de velocidade, com distribuição mais homogênea de fluido. 

 

• O aumento da porta inferior reduz a velocidade máxima de impacto do jato principal, 

reduzindo riscos de refusão. 

 

• O diâmetro da porta inferior não interfere significativamente na velocidade do jato 

que sai das portas laterais menores. 

 

• A inserção do quarto furo com 10 mm de diâmetro não alterou significativamente a 

taxa de remoção de inclusões 

 

• As alterações no perfil de velocidade não resultaram em mudanças significativas no 

comportamento da interface água/óleo. 
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5.3 Caracterização de fluxo com nova proposta para alimentação do molde de beam 

blank  

 

Nesta seção é descrita uma nova proposta para alimentar o molde de beam blank, no qual 

uma única válvula em formato oval (válvula tipo 2) é posicionada simetricamente no molde. 

Este tipo de conFiguração não é muito divulgado na literatura e de acordo com os resultados 

obtidos, propicia um fluxo mais simétrico de fluido ao longo do molde. A inclinação das 

portas laterais exerce grande influência na transiência de fluxo, sendo que o aumento da 

inclinação para baixo resultou em aumento da instabilidade do jato, bem como da interface 

entre os fluidos que simulam metal e escória. A caracterização de fluxo ocorreu por meio da 

dispersão de traçador, aplicação da técnica PIV, técnica CFD, medição de oscilação no 

menisco através de sensores ultrassônicos e simulação da interface metal escória utilizando 

água e óleos com diferentes propriedades físicas. Os resultados obtidos via PIV validam os 

resultados de perfil de velocidade calculados através de modelagem matemática. O 

comportamento interfacial água/óleo do modelo físico também são coerentes com o modelo 

matemático. Óleos com maior diferença de densidade em relação à agua resultaram em maior 

oscilação interfacial, enquanto os óleos com densidade mais próxima da água oscilaram 

menos contudo apresentaram uma interface mais instável, sendo que todos entranharam a 

partir de 125 L/min. A diminuição da viscosidade e o aumento da velocidade de lingotamento 

também resultam em queda na estabilidade interfacial. 

5.3.1 Análise de Fluxo 

 

A Figura 5.28 destaca o comportamento do fluxo para a válvula de 60°. Ela é obtida através 

da filmagem da dispersão de um traçador que acompanha o fluxo de fluido. As portas laterais 

alimentam os flanges, enquanto a inferior alimenta a região da alma, propiciando um fluxo 

mais uniforme ao longo do molde. O jato oriundo das portas laterais, após incidir na 

superfície do flange se subdivide. Uma parcela se espalha na região próxima ao menisco e o 

restante alimenta a parte inferior do flange.  

 

A válvula cujas portas laterais têm inclinação de 30° (mais inclinada para baixo) apresentou 

um comportamento de fluxo mais irregular. Conforme demostrado na Figura 5.29 os jatos 

das portas laterais são mais instáveis. O jato da porta inferior também sofre maior distorção, 

resultando em aumento da não uniformidade do fluxo na saída do molde. Esta instabilidade 
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no fluxo pode comprometer a qualidade do produto lingotado.  Moralles et al. 2012 

verificaram que válvulas com maior instabilidade de fluxo apresentam maior oscilação de 

velocidade na região do menisco, bem como aumento na intensidade de oscilação do mesmo. 

Estes fatores podem acarretar em entranhamento de escória no metal. Também, Shen et al. 

2007 relataram que existe uma correlação direta entre a oscilação de jatos laterais com a 

oscilação do menisco. 

 

O jato central apresenta uma profundidade de imersão média de 266mm e 293 mm para as 

válvulas de 30° e 60° respectivamente. Esta profundidade de imersão é praticamente 

independente das vazões de fluido aplicadas. Como se verifica na Figura 5.30 em que se 

avalia as características dos jatos no tempo de 2s (no qual mede-se a profundidade de imersão 

do jato), a profundidade de imersão do jato é a mesma para todas as vazões. Após este tempo, 

observa-se um espalhamento do jato. Este espalhamento não ocorre de maneira simétrica, 

uma vez que o jato tende a se deslocar na direção de um dos flanges, provocando uma 

assimetria na distribuição do fluxo na saída do molde. Sendo tal assimetria mais evidente 

para a válvula com portas laterais inclinadas 30° para baixo. 

 

Figura 5.28 Análise da dispersão de fluido no molde em função da vazão, válvula 60°. 
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Figura 5.29 Análise da dispersão de fluido no molde em função da vazão, válvula 30°. 
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As espessuras dos jatos laterais variaram em função do ângulo de inclinação das portas 

laterais conforme Figura 5.30. Este parâmetro mede a taxa de ocupação das portas. A válvula 

com inclinação de 30° apresentou uma espessura de jato variando entre 46% e 72% da altura 

da porta lateral, enquanto para a válvula de 60° o percentual de ocupação ficou entre 87% e 

98%. A válvula com maior percentual de utilização apresentou maior estabilidade. Fato 

coerente com os estudos desenvolvidos por Najjar et al. 1995. 

 

Figura 5.30 Medição da profundidade de imersão do jato inferior e da espessura do jato. 
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A tabela 5.1 apresenta os principais parâmetros que caracterizam o jato. 

Tabela 5.1 Dados válvula Tipo 2 

 30° 60° 

Inclinação jato 

lateral 

 

- 30,0° 

 

-27° 

Profundidade de 

imersão do jato 

inferior 

 

266 mm 

 

293 mm 

Ponto de impacto 

do jato lateral 

 

200 mm 

 

200 mm 

 

A Figura 5.31 apresenta o perfil de velocidade nos planos AA e BB, obtido através do 

modelamento matemático, para a velocidade de lingotamento de 1,2 m/s em função da 

angulação das portas de saída laterais. Observa-se que os jatos laterais se espalham ao longo 

da superfície do flange após atingir o ponto de impacto. A velocidade máxima no ponto de 

impacto do plano lateral analisado foi de 0,43 m/s. No plano que passa pelo centro da alma 

observa-se dois vórtices na região superior decorrentes do movimento do fluido que se 

desloca em direção ao menisco. Na região inferior tem-se mais quatro vórtices. Os dois 

centrais são oriundos da distribuição do fluido alimentado pela porta inferior. Os dois vórtices 

laterais representam a recirculação do fluido que se distribuiu nas superfícies dos flanges. No 

plano situado no centro da alma, observa-se que a válvula com angulação das portas laterais 

de 30°, produz jatos mais estreitos que o resultante da válvula com maior angulação, 

indicando que para a primeira a área ocupada efetiva das portas laterais é menor. 
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Figura 5.31 Comparação do perfil de velocidade no plano que corta o centro da alma e no lateral a 10 mm 

da superfície do flange em função da angulação das portas de saída, 150 L/min 

 

O aumento da velocidade de lingotamento apenas aumenta a intensidade do fluxo, mantendo 

o comportamento do fluido ao longo do molde, Figura 5.32. 

 

Figura 5.32 Perfil de velocidade no plano AA em função da vazão de fluido, válvula 60°. 

 

A Figura 5.33 apresenta o perfil de velocidade obtido através da técnica PIV no plano AA, 

para a válvula de 60°. A região analisada inicia-se no centro da saída inferior da válvula até 

uma largura de 214mm ao longo do eixo X e altura de aproximadamente 550mm (eixo Z). 

Nela verifica-se uma parcela do jato que sai pela porta lateral direita, metade do jato que sai 

pela porta inferior e o vórtice gerado na região de recirculação do mesmo. 
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Figura 5.33 Análise do perfil de velocidade obtido pela técnica PIV - Válvula 60°. 

 

Comparar resultados obtidos com a técnica PIV aos da técnica CFD é primordial para garantir 

a confiabilidade de ambas. Nota-se uma boa conformidade, com comportamento semelhante 

dos jatos, Figura 5.34. O redemoinho próximo ao jato da porta inferior é visível em ambas as 

simulações. Já o segundo vórtice por estar localizado numa região de curvatura (na direção 

do centro do filete), não é bem definido no perfil obtido pela técnica PIV (área de incerteza).   

 

Figura 5.34 Comparação do perfil de velocidade obtido pelas técnicas PIV e CFD. 
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A Figura 5.35 apresenta valores da componente vertical de velocidade no centro do jato 

oriundo da porta inferior, obtidos pelas técnicas PIV e via CFD. Há uma boa correlação entre 

ambas as técnicas. Não existe influência significativa da velocidade de lingotamento sobre a 

velocidade no centro deste jato. Quanto maior a distância com relação ao menisco, menor a 

magnitude do valor de velocidade vertical, à medida que se aproxima da região de 

espalhamento do jato, a velocidade diminui. 

 

Figura 5.35 Valores da componente vertical de velocidade ao longo da linha 1 – valores obtidos pelas 

técnicas PIV e CFD. 

 

Um comparativo entre valores da componente vertical de velocidade foi realizado também 

nas linhas 2 e 3 (linhas horizontais, situadas no plano de simetria e distanciadas de 250 mm 

e 500 mm do menisco respectivamente) Figura 5.36. O valor de velocidade é máximo e 

negativo no centro do jato. Na região de recirculação, o sentido do fluxo se inverte, reduzindo 

(em módulo) o valor de velocidade, bem como invertendo o sinal da mesma. Neste caso 

também se observa uma boa correlação entre as técnicas. De maneira geral, observa-se uma 

maior flutuação dos valores obtidos pela técnica PIV. Isto se deve às limitações da técnica 

em equipamentos com geometria complexa. A presença de curvaturas implica numa maior 

mudança na direção das partículas do que se observa em moldes de placa. Nestes é comum 

as partículas permanecerem no plano de análise. Já em beam blank, a curvatura do filete 

implica em mudanças na direção dos elementos usados para avaliar o perfil de velocidade. 

Além disto, as curvaturas podem provocar desvios no feixe de laser, dificultando a 

visualização de partículas pela câmera CCD. Todos estes fatores aumentam a variabilidade 

nos resultados. 
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Figura 5.36 Valores da componente vertical de velocidade ao longo das linhas 2 e 3 - Válvula 60° a) e c) PIV 

b) e d) CFD. 

 

A Figura 5.37 compara os valores de intensidade de oscilação sobre a superfície da água, 

obtidos via modelagem física em função da conFiguração da SEN e da vazão de fluido. Para 

a válvula de 60°, as quinas do flange apresentaram uma intensidade de oscilação ligeiramente 

maior que nas demais posições. Percebe-se também, neste caso, que o aumento da vazão de 

fluido implica em aumento da oscilação. Em termos de oscilação máxima não se observa 

diferença entre as válvulas nas vazões de 125 L/min e 150 L/min. Para a vazão de 100 L/min, 

a SEN com portas laterais inclinadas em 30° resultou em valores de intensidade de oscilação 

semelhantes à vazão de 125 L/min. Pode-se observar que o comportamento do menisco é 

mais regular quando se utiliza a válvula de 60°, o que é evidenciado pela maior equivalência 

dos valores de oscilação encontrados nos pontos 2 e 4, demonstrando uma oscilação mais 

simétrica que a encontrada para a válvula com 30°. 
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Os valores de intensidade de oscilação são relativamente baixos, quando comparados a dados 

da literatura. Xuo e Zhu (2015) encontraram intensidades de oscilação variando entre 1 a 4 

mm em um sistema de alimentação composto de duas válvulas com portas laterais. Eles 

verificaram que o aumento da velocidade de lingotamento e da inclinação das portas de saída 

implicam em aumento na intensidade de oscilação. Kountouriotis (2011) verificou que o 

aumento na velocidade de lingotamento implica em aumento de oscilação na interface 

água/óleo. 

 

Figura 5.37 Valores de intensidade de oscilação na superfície da água em função da inclinação das portas 

laterais. 

 

Na Figura 5.38 são apresentados valores de oscilação superficial obtidos via simulação 

matemática. Os dados foram obtidos pela análise da superfície com fração volumétrica de 

água igual a 0,5. Não foi observada influência significativa da inclinação das portas laterais 

neste parâmetro. Há redução na oscilação com a redução da velocidade do fluido.  

 

Figura 5.38 Oscilação superficial na superfície com fração volumétrica igual a 0,5 em função da inclinação 

das portas laterais e vazão de lingotamento. 
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Embora os resultados de simulação computacional não mostrem variação significativa da 

oscilação superficial em função da inclinação das portas laterais (contrariando a modelagem 

física) pode-se observar que esta afeta a energia cinética de turbulência na região do 

submenisco, Figura 5.39. A válvula com inclinação de 30° apresenta maiores valores de 

energia cinética de turbulência Figura 5.39a). A região de maior turbulência corresponde à 

de recirculação dos jatos laterais. O aumento da velocidade de lingotamento implica em 

aumento na energia cinética de turbulência, Figura 5.39b). 

 

Figura 5.39 Análise da energia cinética de turbulência na região com fração volumétrica de água 0,5em 

função da conFiguração da SEN a) distribuição da energia cinética de turbulência na isosuperfície, vazão de 

150L/min. b) influência da vazão na energia cinética de turbulência. 

 

5.3.2 Análise do Comportamento Interfacial 

 

A Figura 5.40 apresenta o comportamento da interface água/óleo em função das propriedades 

do óleo usado para simular escória. Neste caso o molde foi alimentado com a válvula de 

inclinação das portas laterais igual a 30° e vazão de fluido de 150 L/min, equivalente a uma 

velocidade de lingotamento de 1,2 m/min. Os óleos 1 a 3 têm a mesma densidade e 

viscosidades decrescentes. O óleo 3 foi facilmente arrastado durante o processo, gerando 

gotas de pequenos diâmetros. O óleo 2, apresentou menor deformação interfacial entre os 

três, porém obteve-se entranhamento de pequenas gotas de óleo na água. Já para o óleo 1, 
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mais viscoso, observa-se uma grande deformação interfacial antes de ocorrer o 

entranhamento. Esta maior deformação interfacial, está relacionada à resistência que o óleo 

oferece ao destacamento de gotas. As gotas geradas neste caso são de maiores diâmetros. 

Os óleos de menor densidade apresentam também menor tendência ao entranhamento na 

água (óleos 4 e 5). O óleo 4, possui a mesma viscosidade e maior diferença de densidade em 

relação à água que o óleo 2, logo a diferença no comportamento interfacial se deve à diferença 

de densidade (redução de 950 kg/m3 para 865 kg/m3). O óleo 5 possui viscosidade bem 

inferior ao óleo 4. Em alguns momentos, verifica-se entranhamento de escória, porém devido 

à maior diferença de densidade óleo/água (1000 kg/m3 – 820 kg/m3), a gota tem tendência a 

retornar rapidamente para a camada de óleo, resultando em interface relativamente estável 

ao longo do processo. Bielnicki e Jowsa 2018 relataram que quando predomina o fenômeno 

de Instabilidade de Kelvin Helmholtz tem-se instabilidade da tensão cisalhante na interface, 

sendo que gotículas simples entranham e em seguida rapidamente retornam à interface, o que 

foi observado utilizando-se o óleo de menor viscosidade.  

 

Figura 5.40 Comportamento da interface água/óleo, vazão 150 L/min, válvula 30°. 

 

A Figura 5.41 mostra a interface água/óleo para a vazão de 125L/min. Percebe-se uma queda 

na deformação interfacial, sendo o comportamento em função das propriedades do óleo 

semelhante ao observado para a vazão de 150 L/min. Neste caso também, o óleo que mais 

entranhou foi o óleo 3. O óleo 2, mesmo sendo menos viscoso que o óleo 1, apresentou uma 

interface mais estável. Isto indica que embora o aumento da viscosidade tende a aumentar a 

resistência ao cisalhamento, este aumento, quando exagerado, pode provocar tendência de 
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entranhamento, uma vez que a grande deformação interfacial do óleo 1, acarretou 

entranhamento de escória na zona de recirculação da água. 

 

Figura 5.41 Comportamento da interface água/óleo, vazão 125 L/min, válvula 30°. 

 

Na vazão de 100 L/min, o único óleo a entranhar foi o óleo 3, porém a intensidade é menor 

que nos casos anteriores, Figura 5.42. O óleo 5, em função da baixa viscosidade, apresentou 

um movimento semelhante ao da água, assim como nas demais velocidades de lingotamento. 

 

Figura 5.42 Comportamento da interface água/óleo, vazão 100 L/min, válvula 30°. 

 

Alimentando o molde de beam blank com a válvula oval com ângulo das portas laterais iguais 

a 60°, percebe-se na maioria das situações avaliadas que o comportamento da interface foi 

mais estável. Isto é evidenciado pelas menores deformações na interface, bem como menor 

entranhamento de óleo na água, Figuras 5.43 a 5.45. 
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Na análise da interface água/óleo 1 foi possível avaliar um intervalo de tempo no qual houve 

a formação de uma gota de óleo. Ela se originou de uma acentuada deformação interfacial 

próximo à parede da SEN, formando em seguida um filamento. Da extremidade do mesmo, 

desprendeu-se uma gotícula de óleo cujo diâmetro é relativamente inferior às gotas ejetadas 

quando o molde é alimentado com a válvula com portas laterais de 30°. Bielnicki e Jowsa 

(2018) observaram um alongamento da camada de óleo em função da interação desta com o 

jato. Quando o alongamento atingia certa espessura, a camada de óleo era cortada pelo fluxo 

de água, gerando emulsificação do óleo, resultando em espalhamento de gotas de óleo ao 

longo de todo o molde. Este fenômeno é semelhante ao que se observa para os óleos mais 

viscosos neste trabalho. 

 

Kountouriotis (2011)analisou que a injeção de ar na SEN altera o perfil de velocidade no 

molde e consequentemente o comportamento da interface água/óleo. Destacou-se também 

que baixas velocidades de lingotamento aumentam as chances de entupimento da 𝑆𝐸𝑁. Por 

outro lado, velocidades excessivas promovem grandes deformações na interface 

metal/escória, que pode, além de entranhar a escória, expor a superfície do metal ao ar, 

reoxidando-a e aumentando as perdas térmicas.  

 

Sulasalmi et al. (2009) através da análise de 4 diferentes sistemas água/óleo, avaliaram a 

influência da espessura, diferença de densidade e viscosidade do óleo no fenômeno de 

emulsificação. Verificou-se que o aumento da espessura, implica no aumento da velocidade 

crítica de entranhamento. Dentre os sistemas água/óleo analisados, o óleo mais viscoso 

apresentava também menor densidade. O aumento concomitante da diferença de densidade 

e da viscosidade resultou em aumento na velocidade crítica. 

 

As Figuras 5.46 e 5.47 apresentam as interfaces água/óleo obtidos via modelagem 

matemática em regime permanente, no molde alimentado com a SEN de 30° e 60° 

respectivamente. Em todos os casos, observa-se entranhamento de todos os óleos mais densos 

a partir da vazão de 125 L/min. Os óleos 4 e 5, que possuem maior diferença de densidade 

em relação à água apresentaram menores deformações na interface. Apenas para a válvula 

de 30° na vazão de 150 L/min observou-se entranhamento para o óleo 4. Nas demais 

situações, tanto o óleo 4 quanto o 5 não entranharam na água. De maneira geral, a válvula 

com inclinação das portas laterais de 60° apresentou interface mais estável. 
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Figura 5.43 Comportamento da interface água/óleo, vazão 150 L/min, válvula 60°. 

 

 

Figura 5.44 Comportamento da interface água/óleo, vazão 125 L/min, válvula 60°. 

 

 

Figura 5.45 Comportamento da interface água/óleo, vazão 100 L/min, válvula 60°. 
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Figura 5.46 Comportamento da interface água/óleo em função da vazão e propriedades físicas dos óleos 

obtidas via CFD – válvula 30°. 

 

 

Figura 5.47 Comportamento da interface água/óleo em função da vazão e propriedades físicas dos óleos 

obtidas via CFD – válvula 60°. 

 

A Figura 5.48 compara valores de velocidade na região interfacial (Z=0,79 m) obtidos via 

modelamento matemático de simulações de fluxo com camada do óleo 1. A válvula com 
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maior angulação das portas de saída tem menores valores de velocidade na região de 

recirculação; este fato explica as diferenças qualitativas do comportamento interfacial 

verificados na Figura 5.47. O comprimento ao longo do qual se observa velocidade 

praticamente nula corresponde à região ocupada principalmente pelo óleo. Este comprimento 

é praticamente constante para os casos avaliados, demonstrando que tanto a variação na 

velocidade de lingotamento, quanto na conFiguração da válvula não influenciaram na largura 

da onda gerada na quina do flange. 

 

Figura 5.48 a) e b) Valores de velocidade em z = 0,79m em função da vazão e conFiguração da SEN, c) e d) 

perfil de velocidade na região analisada em função da conFiguração da SEN , vazão de 150 L/min. 

 

As propriedades físicas do óleo influenciam no perfil de velocidade ao longo na região do 

submenisco, principalmente quando se aumenta a velocidade de lingotamento Figura 5.49. 

De maneira geral, a redução na viscosidade e o aumento da diferença de densidade entre os 

fluidos imiscíveis implicam em aumento da velocidade na região do submenisco. Os óleos 

que possuem maior diferença de densidade em relação à água resultaram numa interface mais 

estável, exercendo, portanto, menor resistência ao fluxo de água. A redução de viscosidade 

também implica em queda nesta resistência. Quanto menor a velocidade de lingotamento, 

menor é a variação de velocidade na região do submenisco em função das propriedades 

físicas. O aumento da estabilidade da camada superior é um dos fatores que determinam esta 

característica. 
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A SEN com ângulo de 60° apresentou menor velocidade na região próxima à interface. Isto 

também é indicativo de maior estabilidade interfacial para esta geometria. Para ambos os 

modelos de SEN o aumento da velocidade de lingotamento aumentou a velocidade na região 

interfacial, porém, qualitativamente o perfil interfacial na região se mantém, assim como se 

observa na Figura 5.32. 

 

Usando a ferramenta Main Effects do software MinitabTM, verifica-se de maneira resumida, 

efeitos de alguns parâmetros de fluxo na velocidade máxima próximo da interface (Figura 

5.50). Pode-se verificar que aumentando a vazão na SEN, reduzindo a viscosidade e a 

densidade da fase líquida mais leve, há redução na velocidade máxima na região do 

submenisco (região destacada na Figura 5.48). O decréscimo da densidade do liquido 

superior aumenta a diferença de densidade, algo que contribui para estabilidade da interface. 

Neste caso, o fluido mais denso encontra menor resistência ao seu movimento. Aumentando 

o ângulo das portas laterais faz diminuir a velocidade interfacial. O efeito da tensão interfacial 

é menos significativo quando comparado às outras propriedades físicas. Logo não foi 

possível mensurar sua real influência na estabilidade interfacial. 

 

Figura 5.49 Valores de velocidade em z=0,79m para diferentes óleos aplicados. 
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Diversos estudos buscam definir a velocidade a partir da qual ocorre o entranhamento do 

fluido superior, em função das propriedades físicas dos líquidos. A Tabela 5.2 apresenta 

valores de velocidade critica nas interfaces água óleo avaliadas neste trabalho, a partir de 

equações definidas por diferentes autores. De acordo com os valores calculados, não é 

previsto o entranhamento, uma vez que a velocidade obtida na região do submenisco é 

inferior à velocidade crítica. Na maioria dos casos, considera-se a viscosidade como principal 

propriedade física a afetar a estabilidade interfacial. A Equação obtida por Hageman et al. 

(2016), por exemplo, prevê entranhamento dos óleos 4 e 5, a partir da vazão de 125 L/min, 

uma vez que a velocidade é próxima à velocidade crítica. Porém, isto não foi observado neste 

trabalho. 
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Figura 5.50 Principais parâmetros que afetam a velocidade máxima próximo da interface. 

  

Tabela 5.2 Valores calculados de velocidade crítica nas interfaces água/óleo 

Velocidade Crítica Tipo de Óleo 

1 2 3 4 5 

Harman et al. (1996) (eq 3.10) 0,14 0,11 0,08 0,11 0,04 

Feldbauer 1995 (eq 3.11) 0,23 0,16 0,11 0,09 0,02 

Savolainen et al. (2009) (eq 3.12) 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 

Hageman et al.(2016) (eq 3.17) 0,18 0,13 0,12 0,06 0,03 

 

Conforme se verifica na Tabela 5.2, não existe consenso em relação às propriedades e 

condições fluidodinâmicas a partir das quais se observa entranhamento. Em algumas 

equações a propriedade considerada principal é a viscosidade, enquanto em outras considera-

se também a diferença de densidade. Como regra geral, tem-se que os aumentos de 

viscosidade, da tensão interfacial, bem como da diferença de densidade, implicam em 

aumento na velocidade crítica de entranhamento. 

 

Os resultados do presente trabalho mostram que as condições em que se observa o 

entranhamento de óleo em molde de beam blank alimentado com os sistemas de alimentação 

propostos são mais severas que as geralmente estudadas em modelos de moldes de placa, 

uma vez que o entranhamento ocorre em velocidades bem inferiores às consideradas críticas. 



116 

 

Além disto, a propriedade física que melhor garantiu a estabilidade interfacial foi a diferença 

de densidade. 

No presente estudo, não foi possível determinar a velocidade crítica de entranhamento para 

os parâmetros avaliados. Entretanto, como apresentado na Figura 5.49, para uma mesma 

velocidade de lingotamento, as diferenças no valor de velocidade próximo da interface não 

foram tão significativas para as diversas conFigurações avaliadas.  

 

O número Capilar e o de Weber Modificado foram estimados omitindo a velocidade de 

lingotamento, permitindo avaliar como as variações nas propriedades físicas dos fluidos 

podem afetar a estabilidade interfacial (Figura 5.51). Quando se compara os efeitos de forças 

viscosas com as forças interfaciais, o Número Capilar (Ca) pode ser utilizado (Savolainen et 

al. 2009). Este adimensional pode também ser usado para prever estabilidade interfacial. O 

aumento no valor de Ca significa que altos valores de força viscosa são necessários para 

desestabilizar a interface, logo, quanto maior o valor de Ca maior é a estabilidade da interface. 

Nos casos em que as forças inerciais e de empuxo predominam, o número de Weber 

Modificado é um parâmetro importante. Pode-se observar na Figura 5.51 que nas situações 

de Números de Weber próximos (óleos 1,2 e 3), a redução de Ca facilita o entranhamento. 

Como exemplo, o óleo 3 entranha mais facilmente que os óleos 1 e 2. O óleo 4 possui Número 

Capilar superior ao óleo 2, e o entranhamento dele é mais difícil.  

 

O Querosene (óleo 5) possui o menor valor do Número Capilar. Devido à maior diferença de 

densidade, o Número de Weber modificado é também menor. O decréscimo do Número de 

Weber implica em maior significância da força de empuxo. Isto explica o motivo pelo qual 

para o Querosene não se observa entranhamento significativo, existem efeitos concorrentes. 

Pequenas gotas são facilmente formadas, porém elas rapidamente retornam para a interface 

devido ao empuxo.  

 

Números adimensionais para as propriedades reais do sistema escória/aço também foram 

avaliados considerando as propriedades físicas da Tabela 4.1. A escória é identificada na 

Figura 5.51 como “óleo 6”; conforme previsto pela simulação matemática (Figura 5.58), 

neste caso não é esperado entranhamento. Este comportamento pode ser explicado pelo baixo 

valor do Número de Weber Modificado. 
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Figura 5.51 Valores dos números adimensionais em função das propriedades físicas dos óleos. 

 

 

5.3.3 Análise da intensidade de oscilação superficial do sistema água/óleo 

 

A Figura 5.52 avalia a oscilação do menisco para diferentes tipos de óleo, quando o beam 

blank é alimentado com a válvula oval com portas laterais de 30°. De maneira geral, o 

aumento da velocidade de lingotamento e a redução na viscosidade implicam em aumento na 

intensidade de oscilação. O ponto localizado no centro do flange (P3) é o de maior oscilação 

em todos os casos analisados. Ele está situado na região de recirculação do fluido que sai da 

porta lateral. Esta é a região que apresenta grande deformação da interface água/óleo quando 

se utiliza óleos de maiores densidades (óleos 1,2 e 3). Em função da simetria, os pontos P2 e 

P4 têm intensidades de oscilação semelhantes; estes pontos estão localizados nas quinas do 

flange. O ponto P1, situado entre a alma e o filete, apresenta menor intensidade de oscilação. 

 

Ao se comparar a média de oscilação entre os pontos, para cada tipo de óleo, em função da 

vazão, se observa que o querosene (óleo 5) apresentou maior intensidade de oscilação média; 

querosene possui menor densidade e viscosidade. Os óleos 2 e 4 têm densidade de 950 kg/m3 

e 865 kg/m3 respectivamente e a mesma a mesma viscosidade. Neste caso, apenas para a 

vazão de 100 L/min, observou-se uma menor oscilação quando se utilizou o óleo mais denso; 
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já nas vazões superiores, não houve variação significativa. O óleo mais viscoso e denso 

resultou em menor oscilação superficial, em todas as vazões. 

 

Ao alimentar o molde com a válvula cujas portas laterais têm inclinação de 60°, observa-se 

algumas mudanças no comportamento do menisco no que tange à oscilação superficial. O 

óleo tipo 1 apresentou maior intensidade de oscilação na velocidade de lingotamento 

máxima. Os óleos 2 e 3 apresentaram as menores oscilações e comportamento semelhante, 

Figura 5.53. 

 

Figura 5.52 Valores de intensidade de oscilação do menisco em função das propriedades do óleo e da vazão 

de fluido, válvula 30°. 

 

 

Figura 5.53 Valores de intensidade de oscilação do menisco em função das propriedades do óleo e da vazão 

de fluido, válvula 60°. 
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Conforme descrito por Zhang et al. (2018), a oscilação do menisco é composta por múltiplas 

ondas periódicas com frequência entre 0Hz e 2Hz. No presente estudo, observou-se o mesmo 

comportamento durante a simulação da interface metal/escória utilizando água e uma camada 

de óleo de 20 mm. As Figuras 5.54 e 5.55 representam as curvas de TRF (Transformada 

Rápida de Fourier) para a oscilação no ponto 3 utilizando as válvulas com portas laterais de 

30° e 60° respectivamente, em função do tipo de óleo utilizado para simular a escória. 

Na Figura 5.54 observa-se para o óleo 1os picos nas frequências de 0,05 Hz; 0,5 Hz; 1,08 Hz 

e 1,16 Hz. A amplitude dos picos com maiores frequências diminui com a redução na vazão. 

Já a amplitude na frequência de 0,05Hz independe da vazão de fluido. Para o óleo tipo 2, 

também se observa um pico na frequência de 0,05Hz, cuja amplitude diminui com o 

decréscimo da vazão. Entre 0,05Hz e 0,5Hz existe um conjunto de ondas com amplitudes 

semelhantes na vazão de 150 L/min; estas amplitudes diminuem com a redução na vazão. Há 

outro pico também na frequência de 1,08Hz. O óleo 3 apresenta comportamento semelhante 

ao 2 na maior vazão com picos principais nas frequências de 0,05Hz; 0,4Hz e 0,94Hz. Estes 

picos se repetem nas vazões menores, porém com amplitudes reduzidas. Para o óleo tipo 4 

observa-se picos nas frequências de 0,05Hz; 0,45Hz e 1,12Hz. Estes picos se repetem nas 3 

vazões com redução gradativa na amplitude, exceto na onda de baixa frequência. Dentre 

todos os óleos analisados, o óleo 5 foi o que apresentou maior amplitude de oscilação na 

frequência de 1Hz (aproximadamente 0,4), além de vários picos entre 0,05Hz e 0,5Hz. 
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A amplitude de oscilação máxima no ponto analisado foi de 0,6, na frequência de 0,05Hz, 

utilizando óleo 2. Valores semelhantes foram encontrados por Zhang et al (2018), quando 

avaliou através da TRF a oscilação em moldes de placa. Porém neste caso, observou-se picos 

de maiores amplitudes em frequências superiores a 1Hz. No trabalho de Zhang et al. (2018) 

não se considerou uma camada de óleo sobre o menisco.  

 

Figura 5.54Resultados de Transformada Rápida de Fourier válvula 30° - P3. 

 

Para a válvula com angulo das portas laterais de 60° (menos inclinada) observou-se maior 

estabilidade do menisco. Quando se utilizou o óleo 1 observa-se picos nas frequências de 

0,05HZ; 0,5HZ e 1,1HZ, com menores amplitudes que no caso anterior. Além destes picos, 

as demais ondas são de amplitudes praticamente desprezíveis. Já com o óleo 2, há um pico 

de maior amplitude em 0,05HZ e 0,5H, sendo as amplitudes são iguais nas vazões de 150 

L/min e 125 L/min, Figura 5.55. 

 

Utilizando o óleo 3 observa-se picos nas frequências de 0,05HZ, 0,45HZ e 1,1HZ, com 

amplitudes de onda semelhantes na vazão de 150 L/min. Com o decréscimo da vazão de 
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lingotamento observa-se decréscimo principalmente na amplitude da onda de maior 

frequência. 

 

Para o óleo 4 observa-se comportamento semelhante ao óleo 3, e maior oscilação que o óleo 

2, por ter mais ondas predominantes. Vale ressaltar que os óleos 2 e 4 têm a mesma 

viscosidade, porém o óleo 2 é mais denso, o que em princípio justifica uma menor ondulação 

superficial.  

 

Figura 5.55 Transformada rápida de Fourier válvula 60° - P3. 

 

5.3.4 Conclusões desta seção 

 

• A conFiguração de válvula proposta para alimentação do molde de beam blank 

propicia melhor simetria de fluxo do que outros modelos comumente aplicados; 

 

• Para o ângulo de inclinação das portas laterais igual 30° observou-se uma maior 

transiência de fluxo, resultando em assimetria de fluxo, aumento da energia cinética 

de turbulência do menisco e consequente maior instabilidade da interface entre os 

fluidos imiscíveis. 
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• O aumento da viscosidade e da diferença de densidade entre os fluidos aumenta a 

estabilidade da interface entre os mesmos. 

 

• O aumento da velocidade de lingotamento aumenta a intensidade de oscilação 

superficial. 

 

• Para a válvula com inclinação das portas laterais de 60°, o aumento da vazão implica 

em redução na taxa de remoção de inclusões. 
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5.4 Comparação entre os modelos de válvulas propostos 

 

5.4.1 Fluxo de Fluido 

 

Analisando o fluxo por meio da técnica de dispersão do traçador, observa-se que a válvula 

submersa tipo 1 apresenta um fluxo assimétrico. Em uma grande parcela da região da alma, 

bem como do flange em que a SEN está posicionada demora a haver renovação do fluido. Já 

o flange oposto, região em que incide o maior jato, é rapidamente preenchida, sendo que uma 

porção do jato atinge rapidamente a saída do molde. O restante recircula, preenchendo as 

demais regiões do molde, Figura 5.56. 

 

Figura 5.56 Dispersão do fluido no interior do molde em função do modelo de SEN a) válvula tipo 1 -5°, b) 

válvula tipo 2 60°. 

 

O perfil de velocidade nas portas laterais permite avaliar qualitativamente a ocupação efetiva 

das portas laterais. Quando se utiliza a SEN modelo 1 (Figura 5.57), em aproximadamente 

70% da área da porta de maior diâmetro, se observa uma distribuição uniforme do perfil de 

velocidade. A parte superior da porta é caracterizada por um perfil de velocidade menos 
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intensa e não uniforme. Estas características indicam que tal região não é ocupada 

efetivamente pelo jato, podendo haver uma recirculação de fluido ao longo da mesma.   

A Figura 5.58 apresenta o perfil de velocidade nas portas laterais no modelo 2 de válvula 

submersa. Quando se utiliza a SEN com portas laterais inclinadas 30°, a área das portas 

laterais efetivamente utilizada é menor do que quando se utiliza a SEN com 60° (Figura 5.58 

a) e Figura 5.58b)). A SEN com 60° propiciou uma distribuição mais uniforme do fluxo.  

 

Figura 5.57 Distribuição de velocidade na porta de maior diâmetro, SEN modelo 1. 
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A vazão mássica através das portas laterais é praticamente independente do ângulo de 

inclinação das portas, Figura 5.59. O mesmo comportamento se observa sobre a distribuição 

do fluxo entre as portas laterais e a porta inferior. Vale ressaltar que a porta inferior além de 

melhorar a distribuição do fluxo ao longo do molde também permite o decréscimo de 

velocidade no ponto de impacto do jato oriundo das portas laterais. Para o modelo 2 a porta 

inferior reduz em aproximadamente 15% a vazão mássica nas portas laterais. Logo se espera 

que a velocidade siga a mesma tendência. O aumento na velocidade de lingotamento implica 

em aumento na intensidade do perfil de velocidade, porém há uma manutenção do 

comportamento macroscópico do fluxo. 

 

A inclusão de uma quarta porta com diâmetro igual a 10 mm na SEN modelo 1 resultou numa 

redução média de 4% na vazão mássica de fluido através da porta de maior diâmetro. Ao se 

aumentar o diâmetro para 16 mm a redução média foi de 10.5%, Figura 5.59. 

 

Figura 5.58 Distribuição de velocidade na porta lateral, SEN modelo 2. 
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Figura 5.59 Vazão mássica nas portas laterais para diferentes modelos de SEN. 

 

 

5.4.2 Comportamento Interfacial 

 

Em termos de comportamento interfacial o sistema simétrico de alimentação resultou em 

melhor estabilidade interfacial. A Figura 5.60 compara o aspecto interfacial das válvulas 1 e 

2 na vazão de 150 L/min. Esta com profundidade de imersão de 60 mm e aquela com 250 

mm. Embora em ambos os casos se observe entranhamento de escória nas condições 

consideradas, pode-se observar que a deformação interfacial é maior quando o sistema é 

alimentado assimetricamente. Para o óleo menos viscoso, pode-se observar até mesmo uma 

exposição da superfície da água (“abertura de olho”). 

 

Figura 5.60 Comparação do aspecto interfacial entre a válvula tipo 1, portas laterais inclinadas em -5°; 

profundidade de imersão de 250 mm e a válvula tipo 2com portas laterais de 60° e profundidade de imersão 

de 60 mm. 

 

Nas Figuras 5.61, 5.62 e 5.63 são avaliadas as interfaces água/óleo a partir da câmera 2, 

posicionada lateral. Sendo assim avalia-se o comportamento interfacial na região do flange. 

Na Figura 5.61 o molde é alimentado com a válvula submersa modelo 1, com 3 portas laterais 
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na saída. Tanto para o óleo 1, quanto o óleo 2 ocorreu entranhamento a partir da velocidade 

de 0,98 m/min (vazão intermediária). O fluxo próximo à interface provocou acúmulo do óleo 

próximo ao centro do flange. Nas quinas do mesmo, ocorre “abertura de olho” e esta abertura 

se intensifica com o aumento da velocidade de lingotamento. 

 

Quando utilizou o óleo mais viscoso (óleo 1) foi observado um aumento na turbidez na região 

interfacial na condição de máxima velocidade de lingotamento. Isto é um indicativo da 

formação de micro gotas. Nesta condição tem-se uma maior contaminação do fluido denso 

pois a separação entre as fases nesta situação requer grande período de repouso do sistema, 

algo que não ocorrerá numa situação normal de lingotamento. Entranhamento que resulta na 

formação de gotas maiores, como no caso do sistema água/óleo2 da Figura 5.61, resultam 

em menor contaminação da fase densa. Tal fato pode ser observado pela menor turbidez da 

interface água/óleo2 na máxima velocidade de lingotamento analisada. Além disto, as gotas 

maiores geralmente recirculam próximo ao menisco e não tendem a ser arrastadas para a 

saída do molde. O aprisionamento destas gotas só tende a ocorrer caso estas gotas sejam 

levadas à frente de solidificação. 

 

Na Figura 5.62 também são observados aspectos da interface água/óleo na região do flange. 

Neste caso, avaliou-se uma maior variedade de óleos.  Comparando os sistemas água/óleo 1 

e água/óleo2 das Figuras 5.61 e 5.62 percebe-se uma diferença no comportamento interfacial 

em função do sistema de alimentação do molde. A utilização do modelo 2 de SEN não gerou 

exposição ao ar da fase densa, ou seja, não foi observada “abertura de olho”. O aumento da 

simetria de fluxo, bem como a alteração na geometria das portas laterais são alguns dos 

fatores que resultaram em maior estabilidade interfacial quando se utiliza a SEN modelo 2. 

Mesmo utilizando o óleo 3 a abertura de olho foi pouco significativa. Tal óleo apresenta uma 

queda significativa na viscosidade a ponto de se observar entranhamento mesmo na condição 

de menor velocidade de lingotamento. Para os óleos 4 e 5 a interface é ainda mais estável 

devido à maior diferença de densidade. 
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Figura 5.61 Vista lateral da interface água/óleo em molde de beam blank alimentado com a SEN do modelo 1 

com 3 portas laterais. 

 

 

Figura 5.62 Vista lateral da interface água/óleo em molde de beam blank alimentado com a SEN do modelo 

2, portas laterais com inclinação de 30° em relação à vertical. 

 

Comparando os sistemas água/óleo 1 das Figuras 5.62 e 5.63 percebe-se uma maior 

estabilidade interfacial quando se utilizou a válvula modelo 2 com as portas laterais com 

inclinação de 60°. Tal SEN resultou em maior estabilidade de fluxo e como esperado, maior 

estabilidade do fluxo resultou em maior estabilidade interfacial. A interface com camada de 

óleo 4 foi muito estável em todas as velocidades de lingotamento, mostrando o quão 

importante é a diferença de densidade no comportamento interfacial. 
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Figura 5.63 Vista lateral da interface água/óleo em molde de beam blank alimentado com a SEN do modelo 

2, portas laterais com inclinação de 60° em relação à vertical. 

 

Tanto a utilização de óleos menos densos para simular a escória, quanto a utilização de 

soluções mais densas que a água para simular o aço são maneiras de se aumentar a diferença 

de densidade entre os fluidos utilizados na simulação física da interface escória/metal. A 

Figura 5.64 compara a variação dos principais números adimensionais para sistemas 

água/óleo e NaCl/óleo. Tais adimensionais também já foram calculados para sistemas 

composto por água e diversos óleos (Figura 5.51). A solução aquosa de NaCl aumentou em 

17 % a densidade da água. A substituição da água pela solução aquosa não resultou em 

variação significativa da força viscosa que atua na interface, porém houve uma redução de 

aproximadamente 50% no número de Weber. Não foram observados nos testes com solução 

de NaCl nenhuma situação em que ocorresse arraste do óleo. Assim como não se observou 

com a utilização dos óleos 4 e 5. Tais óleos resultaram em aumento de aproximadamente 9% 

e 14% na diferença de densidade respectivamente. 

 

Figura 5.64 comparação dos números adimensionais  para diferentes sistemas que simulam fisicamente 

escória e aço. 
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Na Figura 5.65 são comparados os perfis de velocidade na região do menisco obtidos pela 

SEN modelo 1 composta de 4 portas laterais e a SEN modelo 2, com portas laterais inclinadas 

em 60°. Observa que a velocidade no menisco é mais intensa quando se utiliza o sistema 

assimétrico de fluxo. As regiões de maior velocidade no caso da alimentação com modelo 1 

correspondem às regiões em que se teve “abertura de olho” nos testes bifásicos. Também nos 

testes bifásicos, observou-se que a SEN modelo 2 apresentou maior estabilidade interfacial, 

algo que concorda com o perfil de velocidade menos intenso para a mesma. 

 

Figura 5.65 Perfil de velocidade na região do menisco. 

 

 

A Figura 5.66 apresenta o perfil de fluxo obtido via CFD para ambos os modelos de válvula 

submersa quando se utiliza as propriedades fluidodinâmicas do aço e da escória. Verifica-se 

que os perfis são semelhantes aos obtidos com as propriedades da água e que a interface 

metal escória é estável na vazão de 150 L/min para ambos os modelos de válvula submersa 

utilizados. 

 

Figura 5.66 Comparação do perfil de velocidade e do comportamento interfacial obtida via CFD com as 

propriedades físicas do aço e da escória, vazão 150 L/min. 
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A Tabela 5.3 apresenta os valores das propriedades físicas do aço e da escória considerados 

na simulação matemática. 

 

Tabela 5.3 Propriedades físicas do aço e da escória utilizados na simulação física da interface 

metal/escória: 

ρ aço 

(kg/m3) 

ρ escória 

(kg/m3) 

ᴦ aço/escória 

(N/m) 

µ aço 

(Pa.s) 

µ escória 

(Pa.s) 

7200 2500 1,1 0,005 0,3 

 

A Figura 5.67 mostra diferentes modelos de válvula submersa que podem ser usados na 

alimentação do metal em molde de beam blank. Peixoto et al. 2017 descreveu o fluxo 

resultante quando se utiliza duas válvulas tubulares com diâmetro de 34,6mm. Resultados 

deste modelo, bem como dos modelos avaliados no presente trabalho foram comparados. A 

Figura 5.67b) compara a intensidade de oscilação máxima no menisco obtido com cada tipo 

de SEN. Válvulas tubulares resultam em menor intensidade de oscilação e comportamento 

do menisco praticamente uniforme no que diz respeito à oscilação superficial.  

 

O modelo 1 resultou em maior intensidade de oscilação. Neste caso, a intensidade de 

oscilação não foi uniforme ao longo do menisco, sendo mais intensa na região do flange 

oposto. O modelo 2 apresentou uma intensidade de oscilação intermediária. A intensidade de 

oscilação pode ser considerada um indicativo da renovação do metal na região do menisco. 

Um menisco estagnante indica baixa renovação do metal na superfície e consequentemente 

baixa taxa de fusão do pó fluxante. Uma superfície livre inativa pode ocorrer com o uso de 

válvulas tubulares, afetando negativamente a qualidade do produto lingotado. Por outro lado, 

uma oscilação superficial excessiva pode promover a emulsificação de escória líquida. As 

análises da influência das propriedades físicas no comportamento interfacial sugerem que os 

arranjos compostos por apenas uma válvula, não tendem a emulsificar a escória para 

velocidade de lingotamento de até 1,2 m/min.  

 

A velocidade do jato no ponto de impacto com a superfície do flange também é um parâmetro 

importante na caracterização do fluxo, pois interfere diretamente na qualidade do produto 

lingotado. Valores excessivos de velocidade neste ponto podem resultar em aumento na 

oscilação superficial e/ou arraste de inclusões para a saída do molde (dependendo do ângulo 
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de inclinação das portas laterais). Dentre os modelos avaliados, a válvula submersa descrita 

como modelo 1 apresentou maior velocidade no ponto de impingimento. Em relação ao 

modelo 2, observa-se influência do ângulo de inclinação das portas laterais sobre tal 

parâmetro. A válvula com ângulos de 30° reduziu em média 6% a velocidade em relação ao 

modelo 1, enquanto a com portas inclinadas 60° reduziu em 13%. 

 

Figura 5.67 a) Modelos de válvula aplicados; b) Comparação da intensidade de oscilação; c) Comparação 

da velocidade no ponto de impacto. 

 

 

A Figura 5.68 apresenta valores de taxa de remoção de inclusões no molde de beam blank 

comparando os diferentes sistemas de alimentação. Para o modelo 1, as angulações nas portas 

de saída exerceram maior influência sobre a taxa de remoção de inclusões. A SEN com portas 

com inclinação para cima apresentou maior remoção de inclusões. Portas inclinadas para 

cima levam a um ponto de impacto menos profundo, logo apresentaram mais facilidade à 

flotação das inclusões. O aumento da velocidade de lingotamento resultou em queda na 

remoção de inclusões indiferentemente da angulação das portas de saída.  
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Para a SEN tipo 2, as variações no ângulo de saída não interferiram de maneira tão 

significativa na taxa de remoção de inclusões nas condições de velocidade mínima e máxima 

de lingotamento. A SEN com ângulo de saída de 30° (mais inclinada para baixo), a partir da 

vazão de 125 L/min apresentou uma taxa de remoção de inclusões constante, enquanto a SEN 

com 60°, a queda na vazão resultou em queda na taxa de remoção de inclusões. 

A remoção de inclusão obtida com as válvulas tipo 2 é semelhante à obtida com a válvula 

tipo 1 com portas laterais inclinadas em +5° (para cima). 

 

Figura 5.68 Taxa de remoção de inclusões em função da vazão e do modelo de válvula. 

 

 

5.4.3 Aporte Térmico do aço líquido à casca solidificada  

 

A Figura 5.69 compara a carga térmica nas superfícies dos flanges quando se utiliza válvulas 

submersas de diferentes conFigurações. Em se tratando da válvula tubular, o jato é 

direcionado para baixo, logo não há impacto diretamente nas paredes da casca solidificada e 

consequentemente, não se observa um sobreaquecimento tão intenso nesta região. A 

intensidade da carga térmica na superfície aumenta próximo da saída do molde em função da 

aproximação jato-casca (jato se abre com o aumento da distância percorrida, Peixoto et al. 

2016). O flange oposto à SEN (flange 2) tem uma distribuição mais uniforme da carga 

térmica. Trata-se de uma região em que se tem recirculação do jato já em menor velocidade 



134 

 

(Peixoto et al. 2016); além disto o fluido já trocou calor com as superfícies do flange 1, 

reduzindo ainda mais a carga térmica sobre o flange oposto. 

Quando se utiliza a SEN em formato cilíndrico, contendo portas laterais na saída (modelo 1 

do atual trabalho), as maiores intensidades da carga térmica nas superfícies são observadas 

nos pontos de impacto dos jatos, semelhante às observações de Huang et al. (1992). O ponto 

situado no flange oposto é o que apresenta maior fluxo de fluido (região na qual incide o jato 

proveniente da porta de maior diâmetro) e consequentemente apresenta máxima carga 

térmica nas paredes. De maneira geral, a região do flange 2 apresenta um aporte térmico mais 

intenso quando se utiliza a válvula com portas laterais. A inserção de uma quarta porta na 

base desta SEN com até 16mm de diâmetro não impactou significativamente o aporte térmico 

no flange oposto à SEN, ou seja, a redução de velocidade do fluido na parede não foi o 

suficiente para reduzir a carga térmica na mesma. Com isto, esta alteração na válvula 

submersa não tende a influenciar o desenvolvimento da pele solidificada. 

 

Figura 5.69 Carga térmica nas superfícies dos flanges do molde de beam blank para diferentes sistemas de 

alimentação.  

 

A Figura 5.70 apresenta a carga térmica na região de face larga do molde de beam blank 

obtidas por diferentes modelos de SEN posicionadas em um dos flanges. A região da face 

larga compreende as quinas dos flanges, filete e alma. Para as válvulas com formato do 

modelo 1, a carga mais intensa encontra-se nas regiões entre as quinas dos flanges e os filetes, 

devido às recirculações dos jatos que saem lateralmente. Porém, a intensidade é inferior à 

observada no ponto de impacto da região G (região do flange oposto à SEN, posição em que 

incide o jato principal). No caso da válvula tubular, próximo à saída do molde, tem-se uma 

carga térmica mais intensa no lado em que se tem o jato. Lee et al. (2000) verificaram que o 
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fluxo de fluido também exerce grande influência sobre o fluxo de calor. Na região do centro 

do flange, como não se observou recirculação de metal líquido, ocorreu maior 

desenvolvimento da casca até que a mesma começasse a colidir com o jato proveniente da 

válvula, fato que ocorreu no caso analisado a aproximadamente 270mm do menisco (na 

simulação considerou-se válvulas submersas tubulares), Lee et al. 2000.  

 

Figura 5.70 Carga térmica  nas superfícies da face larga do molde de beam blank para diferentes sistemas de 

alimentação. 

 

Alimentando o molde pelo centro da alma utilizando a SEN descrita neste trabalho como 

modelo 2, Figura 5.71, verifica-se que na face larga tem-se carga mais intensa nas regiões 

próximas aos jatos (jatos laterais e inferior). Logo abaixo dos mesmos, tal calor é distribuído 

mais uniformemente ao longo de toda a seção. Esta distribuição mais uniforme do calor 

poderá mitigar a tendência à formação de trincas de solidificação e reduz a possibilidade de 

rompimento de veio. Estas características podem representar vantagens desta nova 

proposição em comparação a outros modelos comumente utilizados. Fluxo de calor mais 

uniforme ao longo das paredes implica em menor diferença na contração em diferentes 

regiões, o que consequentemente pode reduzir a diferença na resistência ao fluxo de calor 

devido às variações na espessura do gap (pele-molde). 

 

Variações na espessura do gap resultam em gradientes térmicos ao longo da seção, levando 

ao desenvolvimento de concentração de tensões. Estas concentrações originam defeitos nos 

produtos lingotado. Hibbeler et al. 2008 e Lee et al. 2000 destacaram que quando se utiliza 

válvulas tubulares, em função das diferenças geométricas ao longo da seção do beam blank 

é comum a formação de defeitos de solidificação (trincas e até mesmo rompimento de veios). 
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Tais pesquisadores observaram que regiões como as quinas do flange têm uma maior 

intensidade de troca térmica no início da solidificação e consequentemente apresentam maior 

contração da casca aproximadamente no meio do molde. Isto causa atraso no 

desenvolvimento da casca a partir deste ponto em relação às demais regiões. Espera-se que 

válvulas com portas laterais apresentem comportamento diferente, uma vez que o perfil de 

velocidade ao longo da seção transversal é diferente para este sistema de alimentação em 

relação ao de válvulas tubulares. 

 

Figura 5.71 Carga térmica na face larga do molde de beam blank alimentada pelo centro da alma. 

 

 

A Figura 5.72 a) apresenta a carga térmica obtida na superfície do flange quando o molde é 

alimentado com a válvula posicionada no centro da alma (modelo 2). Observa-se que a 

redução na vazão de lingotamento reduziu a região com máxima carga térmica. Próximo à 

saída do molde observa-se redução significativa de intensidade do fluxo. O formato das 

portas de saída propiciou uma distribuição mais uniforme do fluxo com este tipo de SEN em 

comparação ao modelo 1. Isto explica uma maior uniformidade da carga térmica a partir de 

aproximadamente 400 mm do menisco. Vale destacar também, que a profundidade de 

imersão da SEN nesta conFiguração é bem inferior à SEN com portas laterais posicionadas 

em um dos flanges (60mm de imersão para o modelo 1, 200mm – 250 mm para o modelo 2). 

A válvula central, por ter menor profundidade de imersão, tem o ponto de impacto mais 

afastado da saída do molde, o que é interessante para o desenvolvimento da casca a partir do 

mesmo, podendo reduzir a geração de defeitos oriundos do gradiente térmico.  
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O perfil de temperatura ao longo do plano de simetria do molde, para os diferentes modelos 

de SEN pode ser observado a partir das Figuras 5.72 b) e Figura 5.73. Observa-se que 

válvulas com portas laterais apresentam maior temperatura na região do menisco que a 

válvula tubular. Esta diferença é principalmente devido à direção do jato na saída da SEN. 

Quando é utilizada a válvula tubular, o jato se desloca preferencialmente em direção à saída 

do molde, consequentemente quando o mesmo recircula retornando à parte superior do molde 

já trocou calor intensamente, decaindo significativamente a temperatura do fluido. Este 

fenômeno pode comprometer a fusão do pó fluxante.  

 

Figura 5.72 a) Carga Térmica na região do flange quando se utiliza a válvula posicionada no centro da 

alma. b) Perfil de temperatura na região do plano de simetria. 

 

Figura 5.73 Perfil de temperatura na região do plano de simetria. para diferentes modelos de SEN. 

 

A Figura 5.74 compara quantitativamente a carga térmica trocada entre a casca e o metal 

líquido em diferentes regiões do molde. Regiões de recirculação do jato são as que 

apresentam maiores valores de aporte térmico. Estas regiões se caracterizam pela maior 
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temperatura do metal, bem como maior velocidade do mesmo. A válvula tubular apresentou 

menor aporte térmico em todas as regiões avaliadas. Neste caso, o fluxo se caracteriza por 

menor interação entre o jato e a superfície da casca, reduzindo o aporte térmico em tal região. 

 

Figura 5.74 Carga térmica em diferentes regiões do molde para diferentes conFigurações de SEN. 

 

 

A Figura 5.75 apresenta a previsão da evolução da casca para diferentes vazões do metal, 

quando o molde é alimentado com a válvula oval (modelo 2). A espessura da pele foi 

calculada utilizando-se a Equação 4.16. O aumento da vazão reduz a espessura da casca na 

saída do molde. Observa-se que o centro do flange é a região com formação mais lenta da 

casca, bem como menor espessura da mesma na saída. É nesta região que incide o jato 

principal, logo ela está sujeita a maior aporte térmico oriundo do metal sobreaquecido 

alimentado no molde pela SEN. A região do filete e da alma, apresentam maiores espessuras 

da casca. Nestas regiões, tem-se menor velocidade do fluido. A região do filete, bem como a 

região do centro da alma apresentam desenvolvimento da casca semelhante. A máxima 

espessura foi prevista nestas regiões, seguida da quina do flange e por último do centro do 

flange. Chen et al. (2008) em estudos de simulação verificaram que a espessura da casca 

solidificada chega a 15,5mm no final do molde, e que o comprimento metalúrgico era da 

ordem de 9,3m. Em condições normais o valor mínimo de espessura da casca solidificada 

para se evitar rompimentos de veio é de 12 mm e a solidificação deve-se completar antes do 
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final do resfriamento secundário (Chen et al. (2008)). Logo, a espessura de pele prevista no 

presente trabalho é suficiente para que a casca vença a pressão ferrostática. 

 

Figura 5.75 Variação da espessura de pele ao longo do lingotamento do molde em diferentes regiões do 

beam blank alimentado com o modelo 2 de válvula submersa. 

 

A Figura 5.76 apresenta a estimativa de espessura da pele na saída do molde, nos quatro 

pontos avaliados quando se alimenta o molde pelo centro da alma (SEN modelo 2). Os pontos 

situam-se nos centros do flange, quina do flange, filete e alma (A; B; C e D respectivamente). 
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A redução na velocidade de lingotamento aumenta a espessura da pele solidificada. Na região 

entre o filete e a alma prevê-se maior espessura da casca. Nesta observa-se menor velocidade 

do fluido e consequentemente menor carga térmica sobre a parede. 

 

Figura 5.76 Valor previsto para a espessura da casca na saída do molde considerando o sistema de 

alimentação do modelo 2. 

 

 

Na Figura 5.77 é comparado o perfil de desenvolvimento da casca ao longo do molde para 

diferentes modelos de válvula submersa e velocidade de lingotamento igual a 1,2 m/min. O 

fluxo de fluido resultante quando se utiliza a válvula tubular resulta em menor carga térmica 

nas paredes da casca. Logo, prevê-se pelo modelo aplicado um desenvolvimento mais 

uniforme da casca. Já as válvulas submersas com portas laterais apresentam uma variação da 

espessura em função da região. As regiões sujeitas às maiores cargas térmicas, como o ponto 

de impacto dos jatos apresentam uma previsão de retardamento no desenvolvimento da casca. 

 

Figura 5.77 Desenvolvimento da pele solidificada em função do modelo de válvula submersa. 
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As regiões em que ocorre o impacto do jato tendem a apresentar uma menor espessura da 

casca solidificada. Em se tratando do modelo de válvula que proporciona fluxo assimétrico, 

a região de menor espessura está prevista para a superfície do flange oposto à válvula, pois é 

sobre ela que incide uma maior parcela do metal alimentado. Para a válvula posicionada no 
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centro do molde ambos os flanges tendem a apresentar a mesma espessura da pele 

solidificada. Dentre os modelos de válvula submersa com portas laterais a espessura da pele 

tende a ser maior quando se utiliza o modelo 2 (oval, posicionado no centro). A válvula 

tubular tende a apresentar maior espessura de pele, uma vez que o jato proveniente da mesma 

não tende a incidir sobre as paredes, reduzindo desta forma a carga térmica. Em simulações 

onde se considera o crescimento da pele concomitantemente ao fluxo, verificou-se que a 

partir da altura média do molde, o desenvolvimento da pele ao longo do filete fica 

comprometido em função da incidência do jato. A Figura 5.78 compara os valores previstos 

de espessura da pele na saída do molde para diferentes regiões do molde de beam blank. A 

Figura 5.79 compara os valores mínimos e máximos de espessura da pele na saída do molde 

também para os diferentes modelos. 

 

O desenvolvimento da fresta de ar entre a pele solidificada e o molde aumenta 

consideravelmente a resistência ao fluxo térmico e é um fator que causa variações na 

espessura da pele ao longo do perímetro do molde. Na prática, o fluxo de calor entre o molde 

e a casca varia em função da região do molde. Estes fatos não foram considerados no presente 

estudo, resultando numa previsão de crescimento uniforme da casca no molde alimentado 

com válvula tubular.  

 

Figura 5.78 Valores previstos da espessura de pele na saída do molde em função do modelo de válvula 

submersa. 
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Figura 5.79 Valores mínimos e máximos da espessura de pele na saída do molde. 

 

 

5.4.4 Conclusões desta seção 

 

Comparando os diferentes sistemas de alimentação do molde em que se utiliza apenas uma 

válvula submersa, conclui-se que: 

• Para os modelos 1 e 2 avaliados no presente trabalho, a interface metal/escória tende 

a ser estável até mesmo na máxima vazão analisada. 

 

• A válvula posicionada no centro da alma resulta num fluxo de fluido mais simétrico. 

 

 

• A interface água/óleo é relativamente mais estável quando se aplica o modelo 2 para 

alimentação do molde. 

 

• No caso da válvula oval, a taxa de remoção de inclusões é maior quando a inclinação 

das portas laterais é de 60°. 

 

 

• No caso da válvula cilíndrica, a válvula com portas laterais de +5° propicia maior 

taxa de remoção de inclusões. 

 

• O formato retangular das portas de saída tende a apresentar uma distribuição mais 

uniforme do jato em comparação à saída em formato cilíndrico. 
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• Regiões de impacto do jato de aço apresentam atraso no desenvolvimento da casca 

solidificada. 

 

• Dentre os sistemas de alimentação para os quais se avaliou o fluxo térmico, observou-

se que a menor velocidade de desenvolvimento da pele foi obtida quando se utilizou 

o modelo 1. Esta região é a de impacto do jato principal.. 

 

 

• O fluxo oriundo da válvula tubular foi o que menos interferiu no desenvolvimento da 

casca, uma vez que o jato não incide diretamente nas paredes com tal sistema de 

alimentação. 

 

• Uma análise em que se avalia simultaneamente o fluxo de fluido, fluxo térmico e a 

distribuição de tensões nas paredes formadas é necessária, para melhor compreensão 

dos aspectos de desenvolvimento da casca solidificada. 

 

• A válvula de 30°, a taxa de remoção de inclusões se estabiliza num mínimo a partir 

da vazão de 125 L/min. 

 

 



145 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Com base nos estudos realizados, pode-se concluir que: 

• A válvula modelo 2 possibilita atingir um fluxo simétrico no interior do molde de 

beam blank alimentando-o com apenas uma válvula. 

• Para o modelo 2, o ângulo de inclinação das portas laterais exerce grande influência 

nas características de fluxo, sendo que o aumento da inclinação para baixo resultou 

em aumento da transiência no interior do molde. 

• O modelo 1 de válvula submersa exigiu uma maior profundidade de imersão da SEN. 

Mesmo assim, houve maior turbulência superficial. Este aumento de turbulência 

possibilita o entranhamento de escória líquida. 

• Uma situação de menor profundidade de imersão da SEN acompanhada de menor 

turbulência superficial tende a reduzir defeitos no produto, seja por reduzir tendências 

de entranhamento quanto da redução de defeitos oriundos da solidificação no molde. 

• Válvulas com portas laterais retangulares tendem a ter uma distribuição de fluxo mais 

uniforme. 
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7 CONTRIBUIÇÕES ORIGINAIS AO CONHECIMENTO 

 

Encontra-se na literatura trabalhos em que se analisa fluxo térmico, fluxo de fluido e até 

mesmo de análise do comportamento termomecânico acoplado ao fluxo de fluido em molde 

de beam blank. Porém, tais análises foram realizadas para sistemas de alimentação compostos 

por duas válvulas tubulares ou para sistemas compostos por duas válvulas com portas laterais 

na saída. São escassos os trabalhos em que se avalia as consequências do fluxo assimétrico 

no molde, embora a utilização de apenas uma válvula submersa seja relativamente comum 

para moldes de beam blank. A alimentação do molde pelo centro da alma, situação em que 

possibilita um fluxo simétrico não tem sido um assunto muito discutido para tal operação, 

conforme proposto no presente trabalho.  
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8 RELEVANCIA DOS RESULTADOS 

 

As válvulas com portas laterais propostas no presente trabalho apresentam uma taxa de 

remoção de inclusões superior a sistemas com duas válvulas tubulares. A melhor agitação 

superficial, causada pela renovação mais rápida do aço na superfície, pode contribuir para 

melhor fusão do pó fluxante. De acordo com a previsão do comportamento interfacial 

metal/escória, a maior agitação superficial não tende a causar entranhamento de escória no 

aço, o que é importante para se garantir a qualidade do produto lingotado. Resultados de 

simulação do fluxo térmico prevêem desenvolvimento suficiente da casca no interior do 

molde quando se alimenta a SEN com válvula posicionada no centro do molde. Tal fato pode 

viabilizar a obtenção de um fluxo simétrico alimentando o molde com apenas uma válvula 

submersa em molde de beam blank. 
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9 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Promover uma simulação computacional em que se analisa simultaneamente o fluxo de 

fluido, fluxo térmico e o comportamento termomecânico da casca solidificada para os 

modelos de válvula submersa propostos no atual trabalho. 
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