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RESUMO 

 

 Este estudo abordou o mecanismo de solidificação, (conhecido como “obstrução de 

partida / troca de distribuidor”), da primeira porção de aço líquido do distribuidor para o 

molde, (lingoteira), dentro do sistema de canal refratário, denominado válvula gaveta. 

O vazamento do aço líquido do distribuidor para o molde é regulado por uma válvula central 

refratária com orifício calibrado no formato de uma placa que “abre – fecha” dentro de uma 

faixa de controle regulando o fluxo de aço líquido. Tal processo visa controlar as condições 

de escoabilidade do metal a ser lingotado continuamente. Entretanto, em função de alguns 

fatores tais como a temperatura do aço líquido, temperatura do canal refratário, abertura e 

aquecimento da válvula gaveta, no início deste vazamento ocorre, ocasionalmente, uma 

solidificação rápida e prematura (um congelamento), obstruindo o fluxo de aço do distribuidor 

para o molde, o que gera uma significativa perda de produtividade, além de outros transtornos 

operacionais. Visando compreender de forma mais clara a ocorrência deste fenômeno (ainda 

relativamente pouco estudado), fez-se uma abordagem a partir da: 

- Caracterização do fenômeno de “entupimento”, (solidificação => obstrução), do canal de 

alimentação do distribuidor para o molde no início de lingotamento, através de levantamentos, 

observações e análises das ocorrências; 

- Realização de modelagem numérica termo-fluidodinâmica visando avaliar a sensibilidade do 

processo de solidificação do aço em relação às condições operacionais, a partir da 

comparação com os resultados experimentais;  

- Realização de medições sistematizadas de temperatura na região de estudo, antes e durante a 

passagem do aço líquido, utilizando pirômetro ótico, termopares e câmera de vídeo 

termográfica, visando compreender o perfil térmico nesta região que leva ao processo de 

solidificação prematura, (congelamento) da primeira porção de aço vazado do distribuidor 

para o molde. 

Concluindo, as aná lises realizadas acima permitiram avanços no diagnóstico do 

mecanismo de obstrução, através de um maior conhecimento da variação térmica da região do 

canal de alimentação distribuidor – molde e a elaboração de propostas operacionais  para 

mitigar o problema, que podem ser estendidas a outros vazamentos de metal líquido via canais 

refratários. 
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ABSTRACT 

 

 

The foccus of this work is the phenomenon known as “start freezing blockage” of the first 

batch of liquid steel flowing from tundish to mold through the slide gate system of a 

continuous casting machine. 

The flow rate is set by adjusting the position of the refractory sliding gate but in some 

instances, due to factors such as liquid steel temperature, refractory pouring channel 

temperature, slide gate opening and others, a premature and quick freezing of steel is 

observed. That leads to loss of productivity and other operational problems. 

There is little study on this phenomenon some consider this is inherent in the nature of 

process.  

In order to improve understanding of this problem the following approach was taken: 

- Reporting of the operational conditions during heats when starting freezing was observed; 

characterization of the frozen logs 

- Thermo-fluidynamic numerical modeling of the pouring channel system for a variety of 

steel grades and pre-heating conditions; comparison with plant data 

- Temperature measurements through thermocouples embedded in the slide gate system and 

optical pyrometers; comparison with numerical predictions. 

The present work has the objective of analysis the mechanism of start freezing blockage.  The 

phenomenon is shown to be grade sensitive and strongly dependent of thermal history and 

process variability. The results and methodology can extended to similar casting problems. 
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1.0 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 – A CST – COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO – 

Lingotamento Contínuo 

 

Este estudo foi baseado no processo de lingotamento contínuo de placas de aço, tomando-se 

como referência as Máquinas de Lingotamento Contínuo 01 e 02 da Companhia Siderúrgica 

de Tubarão, Figura 1.01, onde foi desenvolvida a parte experimental da pesquisa.  

 

A CST é a maior exportadora de placas de aço do mundo. Localiza-se no Estado do Espírito 

Santo, próximo à capital Vitória.  É uma usina siderúrgica com um fluxo de produção 

integrado, Figura 1.02, produzindo aço a partir do processamento direto de matérias-primas 

como minério de ferro, carvão mineral e calcário.  

O ciclo operacional compreende cinco fases básicas: 

- preparação das matérias-primas; 

- produção do ferro gusa; 

- produção do aço; 

- produção das placas. 

- produção de bobinas de aço  

 
Figura 1.01 – Vista Aérea da Aciaria / Unidade de Lingotamento Contínuo da CST 
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1.1.1 - FLUXO DE PRODUÇÃO DA CST 

 

 

FLUXO DE PRODUÇÃO DA CSTFLUXO DE PRODUÇÃO DA CSTFLUXO DE PRODUÇÃO DA CST

FUNDENTES / OUTROS

P.C.I

MINÉRIOS

DESSULFURAÇÃO

CONVERTEDORES

REFINO SECUNDÁRIO (IRUT)

DESGASEIFICADOR A VÁCUO (RH)

PLACAS

BOBINAS A 
QUENTE

CARRO 
TORPEDO

LINGOTAMENTO CONTÍNUO # 1

ALTO 
FORNO 

# 1
CARVÃO

T.R.T

ALTO 
FORNO

# 2

COQUERIA

LINGOTAMENTO CONTÍNUO # 2

SINTERIZAÇÃO

MÁQUINA DE MOLDAR
GUSA

  
 

Figura 1.02 – Fluxo simplificado de produção da CST.  
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1.1.2 – UNIDADE DE LINGOTAMENTO CONTÍNUO 

 

A unidade de Lingotamento Contínuo da CST possui duas máquinas de Lingotamento 

Contínuo de Placas. A máquina 1 é do tipo “curva” e a máquina 2 é do tipo “vertical-curva”.  

A Figura 1.03 mostra de forma resumida a função do lingotamento contínuo, suas principais 

áreas e um macro fluxo do processo. 

 

 

LINGOTAMENTO CONTINUO #1 E #2 LINGOTAMENTO CONTINUO #1 E #2 

MEDIÇÃO DE
TEMPERATURA

SIST. TURBO 
DE AJUSTE 
LARGURA

AJUSTE DE 

OSCILAÇÃO DO 
MOLDE

MSD -DETETOR 
DE BREAK -OUT

TAPER DO MOLDE

COMP.DE PROCESSO

CONVERTEDORES E 
REFINO

COMPUTADOR CENTRAL (NÍVEL 3)

COMPUTADOR DE
PROCESSO DE

LINGOTAMENTO CONTÍNUO
(NÍVEL 2)

SISTEMA DE CONTROLE-PLC (NÍVEL 1)

CORTE DE
PLACAS

MARCAÇÃO DE
PLACAS

REBARBAMENTO

PROCESSAMENTO
DE DADOS

CONTROLE DE
VELOCIDADE

OPERAÇÃO DA 
VÁLVULA DE PANELA

PADRÃO DE
RESFRIAMENTO

PESAGEM

MACRO FLUXO DO PROCESSO DA MÁQUINA  DE CONTINUOMACRO FLUXO DO PROCESSO DA MÁQUINA  DE CONTINUO

SIST. INJ. ARGÔNIO 
NO DISTRIBUIDOR

SIST. INJEÇÃO ARGÔNIO
VÁLV.  SUBMERSA

SIST. INJEÇÃO ARGÔNIO
VÁLV.  LONGA

CONTROLE  DO 
NÍVEL DO MOLDE 

NKK

RESFRIAMENTO 
PRIMÁRIO - MOLDE

RESFRIAMENTO 
SECUNDÁRIO-

SPRAY

 
 

Figura 1.03 – Fluxo esquemático do processo do Lingotamento Contínuo da CST 
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1.1.3 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS MÁQUINAS DE LINGOTAMENTO 

CONTÍNUO DA CST 

 

 Tanto a máquina de lingotamento contínuo nº. 01 quanto à máquina nº. 02 possuem 

tecnologias modernas, dentro da faixa de atuação proposta, e as suas principais características, 

são mostradas na Figura 1.04 abaixo. 

 

LINGOTAMENTO CONTINUOLINGOTAMENTO CONTINUO
DADOS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO

PANELA

DISTRIBUIDOR

MOLDE

RESFRIAMENTO
SECUNDÁRIO

DADOS TÉCNICOS MLC # 1 MLC # 2

ÍNICIO DE OPERAÇÃO 12 APRIL 1995 28 FEVEREIRO 1998

TIPO CURVA VERTICAL CURVA (TWIN) 

FORNECEDOR MANNESMANN - DEMAG MANNESMANN - DEMAG

Nº DE VEIOS 2 2 (VEIO SIMPLES)

4 (VEIO TWIN)

ESPESSURA 200, 225, 250  mm 200, 225, 250  mm 

LARGURA 800 ~ 1650 mm 750 ~ 1050 mm (VEIO TWIN) 
1050 ~ 2100 mm (VEIO SIMPLES)

COMPRIMENTO 5000  ~ 12500 mm 5000  ~ 12500 mm

RAIO DE CURVATURA 10,5 m 9,01 m

Nº DE RAIOS DE DOBRAMENTO - 6

Nº DE RAIOS DE DESDOBRAMENTO 3 7

COMPRIMENTO METALURGICO 30,2  m 35,2 m

COMPRIMENTO DA PARTE RETA - 2860 mm

Nº DE SEGMENTOS POR VEIO 15 (INCLUIDO O SEG  0) 15 (INCLUIDO O SEG  0)

VELOCIDADE ESPESSURA  DE 200 mm 2,00 m/min 2,00 m/min

VELOCIDADE ESPESSURA  DE 225mm 1,60 m/min 1,75 m/min

VELOCIDADE ESPESSURA  DE 250 mm 1,30 m/min 1,45 m/min

SISTEMA DE OSCILAÇÃO DO MOLDE EIXO EXCÊNTRICO RESSONANTE
PLACA DE MOLDE Cu-Zr (Revestimento Ni) Cu-Zr (Revestimento Ni)

CAPACIDADE DO DISTRIBUIDOR 45 t 60 t

TROCA DE LARGURA SISTEMA 
TURBO

AUTOMÁTICA DURANTE O 
LINGOTAMENTO

AUTOMÁTICA DURANTE O 
LINGOTAMENTO

CAPACIDADE NOMINAL 1,8 M t. 2,4 Mt

 
Figura 1.04 – Principais características das Máquinas de Lingotamento Contínuo da CST 

 

1.1.4 – DESTINO DAS PLACAS DO LINGOTAMENTO CONTÍNUO 

 

As placas produzidas a partir do lingotamento contínuo têm dois destinos: interno (Laminador 

de Tiras a Quente) e externo (mercado de placas para venda no Brasil e no Exterior), 

conforme configuração apresentada na Figura 1.05. 
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6
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Mesa de Transferência
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Tesoura de 
Pontas Resfriamento    
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1 32 4

Descarepador

Tesoura de 
Pontas Resfriamento    

de Tiras
1 32 4
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Figura 1.05 – Destino das placas do Lingotamento Contínuo 

 

1.2 - HISTÓRICO DO PROBLEMA 

 

O Lingotamento Contínuo de Aços Planos, (placas) em moldes simples, (tipo 

“single”) ou geminados, (tipo “twin”), proporciona um considerável ganho de produtividade 

e uma flexibilidade dimensional a custos muito baixos. 

Todavia, tal processo possui alguns aspectos operacionais que muitas vezes impedem uma 

progressão normal do mesmo, principalmente no início dos seqüenciais, (denominados 

“partida de máquina”) e na interface de seqüenciais, (conhecidos, na CST, como “troca de 

distribuidor”).  

Dentre os fatores que impedem a progressão normal do lingotamento, destaca-se a 

“obstrução” do fluxo de aço líquido do distribuidor para o molde, (rápida solidificação => 

congelamento), que pode ocorrer nos dois momentos citados acima, (partidas das máquinas e 

trocas de distribuidores).  

O problema da “obstrução” é, portanto uma restrição significativa à produção de placas em 

escala elevada, pois quando ocorre pode conduzir a interrupção do processo. (No caso da CST 

por um mínimo de 60 minutos).  
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Visando atenuar tal adversidade, alguns procedimentos e estudos foram realizados ao longo 

dos últimos anos,  porém ainda não se conseguiu um controle eficiente sobre a ocorrência 

deste fenômeno.  

Uma restrição ao sucesso das pesquisas e estudos, é a dificuldade na coleta de dados 

industriais em função da agressividade dessas áreas. Os obstáculos na obtenção dos dados e 

consequentemente nas análises dos mesmos fazem com que algumas empresas, conforme 

descrito por Singh[12], já considerem as obstruções de partida de lingotamento como um 

percentual de perdas inerente ao processo produtivo de lingotamento contínuo de aços.   

Outro fator que apresenta-se como complicador no estudo da obstrução é a existência de 

diferentes mecanismos de alimentação de aço líquido do distribuidor para o molde – (Ex. : 

válvula gaveta, tampão…), que apresentam características muito específicas, dificultando a 

determinação da região de estudo.  

Vale ressaltar também a existência de uma variabilidade natural do próprio processo físico de 

escoamento do aço líquido do distribuidor para o molde. 

Diante desses fatores foi montada uma estratégia envolvendo a especificação precisa do 

objeto de estudo, com o objetivo de se adquirir uma melhor compreensão do “mecanismo de 

obstrução”, através da verificação da condição térmica desta região.  

Finalizando, o escopo desta dissertação restringe-se exclusivamente a obstrução do início de 

lingotamento relacionada à escoabilidade (fluidez) do aço conforme as definições de Evans e 

Voller, [13], [4]. Esta restrição faz-se necessária, devido ao fato de diferenciá-la da obstrução ao 

longo do lingotamento, (chamada de clogging ou geen clogging) geralmente atribuída, 

conforme Brian e Bai [8], ao arraste de óxidos presentes no aço como a Al2O3 (alumina), à 

ocorrência de reações químicas entre o refratário e o aço, à infiltração de ar no sistema válvula 

gaveta, e outros.  

 A obstrução contemplada neste trabalho é mostrada na Figura 1.06 e foi definida com base 

nos relatórios de casos reais levantados por Morais na Siderúrgica de Tubarão[12] e também 

como já citado acima nos estudos sobre escoabilidade de Voller[3] e Evans[13]. Maiores 

detalhes sobre esta região de estudo são explorados em 1.3 e a partir do capítulo 4 deste 

trabalho.   
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Objeto do estudo: 

- Região da válvula superior, onde é mais 

comum a obstrução de partida / troca de 

distribuidor. 

Figura 1.06 – Região de estudo - “obstrução de partida / troca de distribuidor” 

Região da saída da válvula submersa onde é 

mais comum a ocorrência de obstrução ao 

longo do lingotamento por depósito de 

óxidos, como a alumina. 
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1.3 – REGIÃO FÍSICA DO ESTUDO  

 

A metodologia científica tem como um de seus  fundamentos, a definição do campo / região 

de validade da pesquisa.  Neste trabalho, tal fundamento se desdobra em dois aspectos. O 

primeiro é a determinação do espaço físico em função da região de trabalho ser de difícil 

acesso, o que dificulta a coleta de dados. O segundo está na existência de uma enorme gama 

de condições aplicadas que, se não bem definidas, alteram completamente os resultados. A 

definição dessas condições é abordada na Revisão Bibliográfica e na descrição da 

Metodologia utilizada.  

A região identificada na Figura 1.07 é a “região foco do trabalho”. A mesma está 

compreendida entre o tijolo sede superior-válvula superior e a placa fixa superior do 

distribuidor.  

 

 
Figura 1.07 – Sistema válvula gaveta e região de escopo do estudo.  

  

TTiijjoolloo  sseeddee  ddee  vváállvvuullaa  

VVáállvvuullaa  ssuuppeerriioorr  

PPllaaccaa  ssuuppeerriioorr  

PPllaaccaa  cceennttrraall    

PPllaaccaa  iinnffeerriioorr  

VVáállvvuullaa  ssuubbmmeerrssaa  

VVáállvvuullaa  iinnffeerriioorr  

FOCO DO 

ESTUDO 

SISTEMA VÁLVULA GAVETA 

CCiilliinnddrroo  ppnneeuummááttiiccoo  

oouu  bbaaiioonneettaa  

PANELA 

DISTRIBUIDOR 

REGIÃO 

DE 

TRABALHO 

A SER 

ESTUDADA 

MOLDE 
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1.4 - OUTRAS COMPLEXIDADES PARA O ESTUDO DO PROBLEMA 

 

 

Além das dificuldades já citadas anteriormente, é importante relatar também a complexidade 

do estudo no que concerne às análises relativas: 

 

- As características específicas do mecanismo de transferência de calor na região de obstrução 

conforme descrito por Silva[40] e Basu[41], que não ocorre somente por condução (difusão) e 

convecção através da interação do aço líquido com as paredes do sistema de válvulas e placas 

refratárias, mas também em menor escala, por radiação. 

 

- Ao equacionamento da remoção de calor provinda de fontes como: 

• superaquecimento do aço líquido que passa pelo canal de alimentação, (região de 

estudo), vindo do distribuidor; 

•  calor latente de fusão da frente de solidificação; 

•  calor sensível (resfriamento abaixo da temperatura solidus) da camada sólida. 

 

- À utilização de modelos numéricos de simulação do fenômeno e a confrontação dos seus  

resultados com os dados práticos coletados na área operacional.  
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1.5 - JUSTIFICATIVA – IMPACTO NA CST  

 

 

Conforme o gráfico demonstrado na Figura 1.08 abaixo, a evolução trimestral das obstruções 

de partida / troca de distribuidor na CST apresentaram uma média de 7,6 obstruções por mês 

em 2003, mantendo-se esta mesma tendência até o último trimestre de 2004. No início de 

2005, observa-se uma redução das obstruções quando em função deste estudo, algumas ações 

práticas começaram a ser implementadas. 

Considerando no máximo uma hora de parada do equipamento, esta média de obstruções 

produz perdas da ordem de: 

⇒ 5 corridas / mês; 

⇒ Sucateamento de cerca de 200 t de aço / mês.  

Com estas perdas de produtividade e rendimento apresentadas estima-se um lucro cessante da 

ordem de U$ 255000 / mês.  
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Figura 1.08 – Evolução trimestral das Obstruções de partida / Troca de distribuidor. 
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2.0 – OBJETIVOS 

 

 

2.1 – OBJETIVOS GERAIS: 

 

Ø Estudar o mecanismo de obstrução por solidificação prematura que ocorre durante o fluxo 

de aço do distribuidor para os moldes do lingotamento contínuo, nos instantes iniciais do 

lingotamento, através de pesquisa experimental confrontando os resultados obtidos com os 

dados existentes na literatura. 

 

2.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Ø Confrontar os dados obtidos no modelamento termo-fluidodinâmica do comportamento do 

aço na região da válvula gaveta com os dados experimentais obtidos das medições de 

temperatura realizadas na área industrial. 

 

Ø Identificar as condições críticas que possam causar a obstrução, a partir dos resultados 

oriundos dos estudos do modelamento e dos experimentos práticos. 

 

Ø Em função dos resultados obtidos, propor novos padrões e parâmetros de controle para 

mitigar a ocorrência do fenômeno. 
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3.0 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Inicialmente, é prudente ressaltar que uma das grandes dificuldades da pesquisa bibliográfica 

sobre o tema está no fato de que os trabalhos existentes sobre obstrução em lingotamento 

contínuo abordam basicamente a obstrução ao longo do lingotamento e não nas partidas e 

trocas de distribuidores (início de lingotamento), foco dessa dissertação. Faz-se, portanto, em 

alguns pontos, a utilização de adaptações e analogias, porém sem perda do rigor científico. 

 

Seqüência de temas abordados na revisão: 

 

3.1 - Operação de Lingotamento Contínuo de Placas, focando a fluidez do aço líquido do 

distribuidor para o molde. 

 

3.2 - Solidificação de Metais.  

 

3.3 - Modelagem na Solidificação de Metais. 

 

3.4 - Simulação Fluidodinâmica – Métodos Numéricos. 

 

3.5 - Refratários de Distribuidor – Válvula Gaveta 
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3.1 – ESTUDOS SOBRE O PROCESSO OPERACIONAL DO 

LINGOTAMENTO CONTÍNUO DE PLACAS COM FOCO NA 

ALIMENTAÇÃO DE AÇO LÍQUIDO DO DISTRIBUIDOR PARA O 

MOLDE – ESCOABILIDADE -.  

 

A alimentação de aço para o molde através de válvula gaveta objetiva controlar as condições 

de escoamento do mesmo para que se possa lingotar continuamente, correlacionando a 

escoabilidade com a velocidade com que o metal chega ao molde. Entender esta escoabilidade 

não é tão fácil, pois, muitas vezes é confundida com fluidez conforme ocorre nas definições 

de Evans e Voller,[13,4], onde admite-se que o aço esteja fluido quando o mesmo no estado 

líquido (com temperatura acima da linha liquidus – sem nenhuma porção sólida) apresenta 

pouca adesão à superfície de contato, escoando com facilidade. Microscopicamente suas 

moléculas têm tão pouca adesão entre si que facilmente mudam de posição e, portanto cedem 

ao menor gradiente de pressão. Tais definições esquecem de considerar que a escoabilidade 

pode ser restringida por fenômenos interfaciais, como por exemplo, a água a 25ºC é fluída, 

mas escoa com dificuldade numa esponja.  

A escoabilidade do aço em um determinado sistema envolve, além da viscosidade-

propriedade do fluido – outros parâmetros: 

Ø Temperatura de solidificação, uma vez que a viscosidade cresce rapidamente quando a 

temperatura de processo se aproxima da temperatura de solidificação; 

Ø Calor específico e condutibilidade térmica, que definem a difusividade térmica do aço, 

(quociente da condutividade térmica pela capacidade calorífica e a massa específica), e 

então fornecem uma medida da velocidade de diminuição de temperatura do mesmo.  

Ø Intervalo de solidificação, que conjuntamente com a temperatura permite determinar a 

fração de sólidos, provindos da solidificação, presentes na mistura mecânica em 

escoamento; 

Ø Morfologia dos cristais, que afeta a reologia da mistura mecânica; 

Ø Presença de óxidos, na superfície afetando a tensão superficial; dispersos no líquido 

afetando a sua reologia; 

Ø Do grau de molhabilidade/aderência ao refratário (tensão interfacial, geometria). 
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Com intuito de melhorar a escoabilidade, pode-se atuar sobre três fatores: 

Composição do aço; 

Temperatura de vazamento; 

Processo de desoxidação. 

Dependendo da faixa de especificação dos aços, a alteração de composição não tem efeito 

sobre a escoabilidade.   A temperatura de vazamento modifica sensivelmente a escoabilidade; 

no entanto, a elevação da temperatura de vazamento com a finalidade de aumentar a mesma é 

indesejável, devido à contaminação por gases, a reação com os refratários, à formação de 

trincas, a segregação, a perda de produtividade e até ao rompimento de pele (break-out).  

 

3.1.1 - UM ENSAIO PARA MEDIR A ESCOABILIDADE COMO FUNÇÃO DA 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

 

Um método clássico de um ensaio de escoabilidade consiste no vazamento do aço líquido 

num molde com canal estreito e com uma variante da forma espiral. A escoabilidade é 

caracterizada a partir do valor da distância percorrida até a interrupção do fluxo, provocada 

pelo aumento significativo da viscosidade aparente da mistura solidificada e a sua adesão ao 

refratário. Os resultados experimentais obtidos pela desoxidação de um aço com magnésio, 

alumínio e com silício, foram descritos em 1980 por Garcia[19]. Em cada um desses casos o 

produto de desoxidação é constituído respectivamente de inclusões de magnésia, de alumina e 

de sílica. A experiência mostra uma redução de escoabilidade medida pelo decréscimo da 

distância percorrida pelo metal. A escoabilidade de um aço desoxidado com magnésio (Mg) 

chega a ser 9% menor que a de um aço desoxidado com silício (Si). Verificou-se que o efeito 

mais marcante é o de inclusões de MgO, seguido de Al2O3, sendo que as inclusões de SiO 2 

têm menor influência. Em resumo, o decréscimo de escoabilidade é tanto maior quanto for a 

quantidade de inclusões. O efeito mais marcante verificado com as inclusões de MgO e Al2O3  

está relacionado com a sua maior tendência à orientação. Aços contendo teor de manganês 

mais elevado possuem maior escoabilidade que aços com baixo teor de manganês. Na 

realidade, quando a relação Mn/Si é alta, as inclusões formadas são constituídas de silicato de 

manganês líquido (que facilitam a escoabilidade) enquanto que, quando a relação Mn/Si é  
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baixa, as inclusões formadas são constituídas de sílica sólida. (?Mn/Si => escoabilidade ??). 

Seguindo esse raciocínio, um aço contendo inclusões líquidas tem melhor escoabilidade do 

que os aços contendo inclusões sólidas.  

 

3.1.2 - ENSAIOS UTILIZANDO VISCOSÍMETRO 

 

A viscosidade de uma maneira geral pode ser definida microscopicamente, como a resistência 

interna que as partículas de uma substância oferecem ao escorregamento de uma sobre as 

outras. Alguns ensaios em viscosímetros baseiam-se no amortecimento de vibrações, 

conforme o descrito por Evans[13] e Kim[15]. Um dos equipamentos atualmente utilizados e 

que apresenta resultados consistentes, é uma versão desenvolvida pela A&D Weighing, para 

ensaios com líquidos metálicos (mostrado apenas como ilustração na Figura 3.01). Não utiliza 

tubos concêntricos ou sondas, como os viscosímetros rotacionais, mas um método 

vibracional. A unidade de detecção é composta por dois pratos circulares que agem como um 

diapasão: acionados por uma força eletromagnética de freqüência igual à freqüência natural 

do sistema de medição (cerca de 30 hertz), eles entram em ressonância. Um prato vibra 

defasado em 180° em relação ao outro (as amplitudes são iguais), anulando a reação do 

suporte do sistema, resultando em uma onda estacionária do tipo sino. Se os pratos são 

imersos na amostra, a amplitude diminui, e o aparelho produz uma corrente elétrica necessária  

para recuperar a amplitude inicial. Essa corrente é proporcional à viscosidade da amostra, que 

pode ser calculada por meio de uma correlação simples.  

 
Figura 3.01 – Viscosímetro A&D Weighing.  
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A validade deste ensaio converge mais para a pesquisa sobre a influência da introdução de 

partículas sólidas como magnésia, zirconia, alumina e sílica na viscosidade do aço líquido. 

Naturalmente, consegue-se perceber que o acréscimo de temperatura resulta num decréscimo 

de viscosidade e também que as inclusões (considerando forma, quantidade, tamanho, 

estrutura cristalina), podem influenciar as forças de atrito interno em líquidos heterogêneos. 

 

3.1.3 - ENSAIOS COM VÁLVULAS PREVIAMENTE CALIBRADAS  

 

Como foi mencionado por Brian[25], no lingotamento contínuo, o vazamento do aço líquido do 

distribuidor para o molde constitui uma das fases mais críticas, pois o aço líquido deve 

atravessar uma válvula com orifício relativamente reduzido, conforme mostrado na Figura 

3.02.  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.02 - Desenho esquemático da abertura da válvula gaveta do distribuidor.   

 

Fórmula para cálculo da área de abertura da válvula gaveta: 

- Seguindo o esquema da Figura 3.02 a fórmula para cálculo da área de abertura da válvula 

gaveta, por onde o fluido deve escoar seria: 
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   Eq. 3-01  

 

 

   Eq. 3-02  

 

onde: 

fA  =  fração de área da abertura da válvula gaveta   

fL = fração linear da abertura da válvula gaveta  

L = comprimento de abertura em metros 

D = diâmetro da válvula em metros 

R = área de deslizamento da placa deslizante não aberta em metros, usada 

para medir “S e T” linearmente. 

S =  diferença entre o diâmetro total da válvula e comprimento da abertura 

T =          total de comprimento útil de deslizamento da válvula gaveta 

 

Na literatura, a maior parte dos estudos realizados utilizando “ensaios com válvulas 

calibradas”, abordam a obstrução ao longo do lingotamento.  Neste caso, considera-se que as 

partículas que se depositam no canal da válvula gaveta restringindo o fluxo de aço ou 

reduzindo a escoabilidade do mesmo, são provenientes de: 

a) Reação entre o aço e o refratário da válvula, baseada na suposição de que à medida que o 

aço líquido escoa em contato com refratário, principalmente o alumínio do aço, reduz 

óxidos de ferro e de silício, formando alumina, que se deposita no orifício; 

b) Difusão do oxigênio ou ar através do refratário poroso, e então a formação de depósitos de 

alumina pela oxidação do alumínio do aço; 

c) Inclusões endógenas ou produtos de reoxidação.  Conforme os estudos realizados em 1989 

por Singh[26], nem todas as inclusões sólidas depositam-se no canal da válvula gaveta. 

Considerando as correntes líquidas, existe uma camada limite junto à superfície do orifício 

onde a velocidade do líquido cai consideravelmente com relação à velocidade média.  

Partículas com diâmetro reduzido, que estejam no interior da camada limite e 

principalmente junto à superfície do orifício não tem tendência a se movimentarem, pois a 
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velocidade da corrente líquida é praticamente zero. Em virtude das inclusões de alumina 

em contato com o aço apresentarem elevada energia interfacial as mesmas iriam se 

depositar na superfície do refratário. Outras partículas em suspensão nas camadas com 

baixa velocidade iriam aderir às outras previamente fixadas no refratário, de modo a 

minimizar a energia superficial total. Dessa maneira o orifício da válvula iria ser 

progressivamente estrangulado até o completo bloqueio do fluxo. De acordo com este 

raciocínio, somente partículas com dimensões reduzidas seriam propensas a se 

depositarem no orifício, o que corresponde à realidade, pois o problema do bloqueamento 

é menos sério em aços quando as inclusões têm tempo de crescer, (tempo de 

borbulhamento e tráfego), após repouso do banho durante certo tempo.  

d) Queda de temperatura junto à válvula, que propicia a deposição adicional de alumina pela 

redução de solubilidade do oxigênio. 2Al + 3O => Al2O3(s) - (Aços com residual de 

alumínio, nos quais teoricamente a deposição poderia ser desconsiderada, também com a 

queda de temperatura apresentam elevados índices de deposição). 

 

As pesquisas mais recentes, analisando resultados práticos, sinalizam que as obstruções ao 

longo do lingotamento são ocasionadas na maioria dos casos por inclusões endógenas, 

inclusões originárias da reação de refratários e reoxidação durante o vazamento. Em resumo, a 

escoabilidade do aço é fortemente prejudicada pelas inclusões ao longo do lingotamento; para 

neutralizar esse decréscimo da fluidez existem basicamente dois caminhos que devem ser 

traçados simultaneamente: - o aumento da temperatura e o controle de inclusões. 

 

Atualmente, em função da evolução dos controles de posicionamento da válvula gaveta, 

(sensores eletrônicos de posição), os “ensaios com válvulas previamente calibradas” puderam 

ser estendidos também ao estudo da obstrução de partida / troca de distribuidor, conforme é   

citado por Brian[25]. Para isso, além de uma rigorosa calibração prévia, faz-se necessário um 

adequado ajuste ao volume de dados coletados, (Número de partidas / trocas de distribuidores 

por largura - espessura de lingotamento), conforme citação de Mizukomi[38]. Também, 

segundo Brian[25], Mizukomi[38] e Ho Y.H.[39], através das análises desses dados (abertura da 

válvula gaveta, tempo de enchimento do molde), e da performance visual do escoamento do 

aço do distribuidor para o molde, (considerando-se evidentemente os limites de segurança de 
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enchimento, visando evitar vazamentos – break-out), pode-se estabelecer padrões de abertura 

/ fechamento da válvula que otimizem o escoamento do aço. Finalizando,  conforme Ho 

Y.H.[39] estes valores são empíricos e, portanto devem ser desenvolvidos especificamente para 

cada planta industrial.  

Na planta industrial (CST) utiliza-se uma válvula calibrada tipo gaveta para controle do fluxo 

de aço do distribuidor para o molde.  

 

 

 

3.2 – ESTUDOS SOBRE A SOLIDIFICAÇÃO DOS METAIS  

 

De acordo com Garcia[19], a análise do fenômeno de solidificação dos metais apresenta 

fundamentalmente dois aspectos: 

Ø um aspecto metalúrgico ligado à composição química do metal; 

Ø um aspecto térmico relativo à história térmica anterior do metal, aos modos pelo qual o 

calor é transferido e à distribuição de temperatura no interior da “peça em formação” a 

cada instante do processo.   

A interação entre estes dois aspectos determinará as características da microestrutura do metal 

solidificado e consequentemente suas propriedades.  Em resumo, a solidificação dos metais, é 

um processo em regime transiente, envolvendo a remoção de calor em forma latente para que 

ocorra a solidificação, e a evolução da interface sólido- líquido.    

 

O diagrama esquemático mostrado na Figura 3.03 foi sintetizado por Kurz e Fisher[24] e 

mostra a influência do gradiente térmico (G) e da “velocidade de solidificação (V)" na 

formação das microestruturas.      
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Figura 3.03 – Diagrama Esquemático de Kurz[24] 

 

 

 

Observa-se no diagrama mostrado na Figura 3.03 que as alterações na “velocidade de 

resfriamento R”, onde (R = G.V) implicam em mudança na escala da microestrutura formada 

(por exemplo, alteram-se os espaçamentos interdendríticos) enquanto que a relação G/V 

determina o tipo de morfologia de crescimento, de acordo com Dantizig [14].  

Os espaçamentos interdendríticos que resumidamente podem ser definidos como os espaços 

entre as dendritas. (Durante o processo de solidificação, os cristais formados, vão crescendo 

em diferentes direções, formando os denominados eixos de cristalização. A partir de um eixo 

principal, crescem eixos secundários, que por sua vez se desdobram em novos eixos e assim 

por diante até que toda a massa do metal se torne sólida. O conjunto formado pelo eixo 

principal e secundários de um cristal é denominado dendrita). De acordo com Flemings [27] e 

Feurer[28], os espaçamentos interdendríticos primários e secundários são de extrema  

importância porque contém a história térmica da solidificação, podendo sua determinação ser 

Equiaxial 

Dendritas 

Facetado  
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de utilidade na análise do processo, seja no início, seja no final. Segundo ainda Kurz[24], os 

espaçamentos primários, uma vez estabelecidos não mudarão ao final da solidificação. Já os 

secundários, podem alterar-se em função das perturbações que ocorrem na interface 

sólido/líquido. Algumas células podem ser eliminadas por suas vizinhanças e outras podem se 

tornar braços secundários crescendo perpendicularmente ao braço primário (no caso de 

cristais cúbicos). Os ramos maiores destes braços secundários crescem eliminando, por 

refusão os menores. Uma vez que os campos de difusão das extremidades da dendrita entram 

em contato com os ramos crescentes das dendritas vizinhas, eles encerram o crescimento.  

Desta forma, com o decorrer da solidificação ocorre um aumento entre os braços secundários 

de dendrita.  

Na região de interesse – Figura 1.07 canal refratário – (obstruções de partida / troca de 

distribuidores com a interrupção do fluxo de aço do distribuidor) acredita-se, pela literatura, 

prevalecer uma solidificação do tipo dendrítica.  

Todavia, o rigor desta análise é questionável em função da rapidez da velocidade de 

solidificação no caso acima considerado, ou seja, pode até mesmo tratar-se de uma estrutura 

sem sítios de crescimento de núcleo, conforme aborda Ho Y.H. et al [39]. 

Nos estudos realizados, comentados em 4.1.1, não encontrou-se dendritas nas amostras 

analisadas no microscópio ótico; a microestrutura predominante foi a ferrita acicular 

grosseira, típica de uma estrutura bruta de fusão. Contudo, é pertinente a realização de 

estudos específicos mais criteriosos.  

Um dos maiores desafios na modelagem dos problemas relativos à solidificação são as 

interações entre os diversos fenômenos físicos que ocorrem em diferentes níveis, desde a 

escala atômica, passando pela escala das interfaces e pela escala do grão até a escala do 

sistema, conforme a Figura 3.04, apresentada a partir dos dados de Kurz [24]. 
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A nucleação e posteriormente o crescimento do próprio cristal, se dá pela adesão átomos  

 

A nucleação e posteriormente o crescimento do próprio cristal, se dá pela adesão de átomos 

aos sítios do núcleo em crescimento. No nível atômico, temos que pela caracterização das 

forças de ligação de uma “liga” e a descrição do modo de vibração dos átomos, usando-se 

técnicas estatísticas, se torna possível modelar a cinética de crescimento e a morfologia do 

cristal. Um exemplo de estudo em escala atômica descrito por Flemings[27] é apresentado na 

Figura 305-a  que mostra esquematicamente o processo de nucleação. Os átomos se agregam 

em embriões no líquido ou num substrato exterior e, ao atingirem uma temperatura abaixo da 

 
Figura 3.04 – Representação esquemática das escalas dos diferentes níveis onde 

ocorrem os fenômenos físicos durante a solidificação, conforme Kurz[24]. 
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temperatura de fusão de equilíbrio termodinâmico, eles alcançam um raio crítico, (r*), 

tornando-se núcleos estáveis, passando a crescer rapidamente para formar um grão sólido.  

Depois que o núcleo é formado segue-se a etapa de crescimento, na qual a morfologia é 

determinada, segundo Kurz[24], por três efeitos: 

Ø de cinética de adesão dos átomos a interface sólido/líquido; 

Ø da capilaridade; 

Ø de difusão de calor e massa. 

Ainda na escala atômica, os estudos sobre a cinética de adesão de átomos à interface se 

concentram na característica desta interface sólido/líquido (facetada ou não facetada) durante 

o crescimento conforme descrito por Flemings[27] e exemplificado na Figura 3.05-b. 

 

 

 

Figura 3.05-a:     Exemplo em Escala atômica - Flemings[27]. 

a => nucleação                            b => nucleação heterogênea 

a b 

Figura 3.05-b: Característica da interface sólido / líquido em escala atômica  

Flemings[27] 
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Uma interface facetada é particular dos não metais sendo caracterizada por uma alta entropia 

de fusão devido a grande diferença entre as estruturas e ligações nas fases sólida e líquida.  

Numa interface não facetada ou difusa os átomos podem ser recebidos em qualquer sítio da 

superfície sólida e a forma do cristal é controlada pela difusão de calor (metais puros) ou 

soluto (ligas). Devido à anisotropia nas propriedades, tal como a energia interfacial, ocorre o 

crescimento de braços dendríticos. Este tipo de interface é caracterizado por uma baixa 

entropia de fusão. 

 

Já na escala da interface a preocupação maior é com a instabilidade da mesma, através do 

estudo da morfologia da interface sólido/líquido, onde, conforme a classificação elaborada em 

1984 por Sahm[29] (representada na Figura 3.06),  pode-se estabelecer que: 

a => interconectada (planar – celular – dendrítica) 

b => particulada – globulítica 

 

A formação das morfologias mencionadas acima está diretamente ligada com a interação de 

dois eventos atuando na interface sólido/líquido, conforme descreveu Kurz[24] em 1992: - a 

capilaridade e o fluxo microscópico de calor e soluto (no caso de ligas). O efeito de 

capilaridade está relacionado com o grau de super-resfriamento[24]. Já o efeito do fluxo de 

calor e soluto pode ser analisado também pela Figura 3.06, que mostra esquematicamente os 

vários tipos de interfaces sólido/líquido em função do super-resfriamento constitucional e da 

velocidade de extração de calor para ligas monofásicas.  
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Nos estudos no nível da escala dos grãos conhecido ainda como estudos a nível microscópico 

pode-se agrupar as mais importantes microestruturas de solidificação em duas classes de 

morfologia de crescimento: - dendritas e eutéticos. Dependendo das condições de nucleação e 

do fluxo de calor, essas morfologias irão se formar como cristais equiaxiais (solidificação 

rápida - crescimento livre de cristais em um líquido super-resfriado) ou cristais colunares 

(crescimento em um gradiente de temperatura positivo), vide Figura 3.07. 

 

 

Figura 3.06 – Morfologia da interface sólido- líquido na escala das interfaces – Sahm[29]. 
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Finalmente, os estudos ao nível da “escala do sistema” que permitem estudar a solidificação 

através da elaboração de modelos matemáticos que se baseiam dentre outras equações na 

“conservação da energia”, “conservação da massa”, “conservação do momento” e 

“conservação da espécie”.  

 

Apesar do avanço da tecnologia computacional, ainda hoje, existem muitas dificuldades para 

a realização deste tipo de estudo. Uma das maiores dificuldades está no fato de que na análise 

do crescimento dendrítico as equações de transporte de calor e massa devem ser resolvidas, 

em princípio, em três níveis: - extremidade da dendrita, na desconhecida fração sólida do grão 

e no próprio fundido. Assim, normalmente se estabelecem aproximações de modo a diminuir 

o número de equações envolvidas. A Figura 3.08 mostra um modelo proposto por Clyne[30], 

considerando um sistema metal e molde, onde se observa um perfil típico de distribuição de  

 

 

Figura 3.07 – Morfologia de crescimento dos metais – Sahm[29]. 
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temperatura ao longo do metal e do molde para um caso de fluxo de calor unidirecional e  a  

curva de fração sólida na “zona pastosa”. Na modelagem deste sistema[30] foi aplicada a 

equação de conservação de energia na forma da equação de transferência de calor (macro-

modelo) e a liberação de calor latente foi associada à evolução de fração sólida (micro-

modelo). 

 

Figura 3.08 – Representação esquemática segundo Clyne[30]  de um sistema 

metal / molde, com um perfil de temperatura e a curva de fração sólida. 
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3.3 – ESTUDOS SOBRE MODELAGEM NA SOLIDIFICAÇÃO DOS 

METAIS 

 

Apesar deste trabalho contemplar um modelamento específico baseado na simulação termo-

fluidodinâmica, o estudo da literatura de modelagem geral torna-se importante em função da 

contribuição que o mesmo fornece, através da possibilidade de analogias entre as observações 

dos modelos de solidificação em fundição e o estudo da solidificação prematura na região de 

interesse. Tais analogias podem conduzir a um ganho qualitativo nas análises sobre o 

fenômeno, quando relacionamos as ocorrências metal/molde numa fundição, com o aço 

líquido/canal refratário de alimentação do distribuidor para o molde no lingotamento 

contínuo. 

Um estudo de modelagem também permite definir critérios de utilização de modelos que 

realmente sejam úteis, evitando-se perda de tempo e gastos desnecessários com projetos de 

modelamento que não trarão informações consistentes.  

A modelagem nos processos de solidificação surgiu a partir da associação da engenharia de 

processos com os mais tradicionais campos científicos tais como: termodinâmica, mecânica 

dos fluídos, transferência de calor, métodos matemáticos e computacionais e metalurgia.  

Desta forma, desenvolveu-se, conforme descrito por Dantizig[14], uma metodologia de análise 

que começa com a tentativa de se determinar, a partir de princípios básicos, quais os 

fenômenos físicos que ocorrem durante o processo de fabricação por fundição cujo 

entendimento permite prever quais são as conseqüências da variação de determinados 

parâmetros na qualidade do produto.  

A complexidade na modelagem da solidificação está no fato do envolvimento com processos 

que implicam em “mudança de fase”, onde as equações de momento, energia e continuidade, 

junto com as condições de contorno nas interfaces devem ser resolvidas simultaneamente.  

Além do mais, devido à natureza transiente dos fenômenos envolvidos, as localizações das 

interfaces móveis no metal, devem ser consideradas no modelo, de acordo com Kim[15] e 

Prakash [16]. 



 Dissertação de Mestrado – Capítulo 3.0 – Revisão Bibliográfica 

 

 29 

Este fato pode ainda ser interligado ao movimento da válvula gaveta do distribuidor, 

conforme Evans[13]. Neste trabalho avaliou-se qualitativamente a sensibilidade desta condição, 

proposta na pesquisa de Evans realizada em 2000.   

 

3.3.1 – TIPOS DE MODELAGEM 

 

A classificação da modelagem de processos, obedecendo à metodologia utilizada por 

Piwonka[17], apresenta-se como: 

Ø Modelo Analógico: - podem ser por analogia física ou analogia por circuito elétrico. 

Ø Modelo Empírico: - podem ser preditivos ou históricos. 

Ø Modelo Analítico: - podem ser exatos ou aproximados. 

Ø Modelo Computacional: - podem ser subdivididos em geometricamente baseados e 

fisicamente baseados (também conhecidos como mecânicos ou fundamentais).  . 

 

3.3.1.1 – Modelos Analógicos 

 

A maioria dos fundidos apresenta geometrias complicadas. O comportamento do molde ainda 

não é muito bem entendido para a maioria dos processos de fundição e, além disso, o molde 

dificulta a visualização dos fenômenos em curso. Assim, o desenvolvimento de um modelo 

que possa prever com precisão os diversos aspectos da solidificação de um fundido real, 

fornecendo resultados que possam ser facilmente interpretados, constitui-se num desafio. Por 

estas razões, os primeiros trabalhos realizados por Piwonka[17], foram realizados com modelos 

analógicos físicos, utilizando-se compostos orgânicos, os quais solidificam como um metal ou 

liga, isto é, com o mínimo de mudanças no volume e com segregação semelhante às ligas.  

Após o vazamento destes compostos nos moldes, seguido de sua solidificação, os mesmos são 

cortados e inspecionados. Em alguns casos, moldes transparentes podem ser utilizados e, se o 

composto orgânico também é transparente, a solidificação pode ser acompanhada 

diretamente. Entretanto, a dificuldade de se encontrar sistemas analógicos e de se construir 

moldes transparentes, tem desencorajado o uso deste tipo de modelagem, apesar de ainda 

serem usados para o estudo de fenômenos básicos de solidificação. 
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Um outro modelo analógico físico se baseia na similaridade, utilizada para evitar os 

problemas computacionais do fluxo de fluído em sistemas de canais, no qual utiliza-se água 

em moldes transparentes, pois existe uma certa similaridade entre o metal líquido e a água 

quanto à viscosidade cinemática. Estes modelos são frequentemente utilizados para 

demonstrar os fundamentos do fluxo de fluído, mas raramente são usados para projetar os 

sistemas de canais. Deve-se considerar, também, que estes modelos são limitados pela 

diferença na tensão superficial entre os sistemas molde transparente/água e molde de 

areia/metal, o que dificulta a compreensão da interação no fluxo entre o metal e o refratário do 

sistema de canais. 

Apesar das relações matemáticas que governam o fluxo de calor e de fluido serem bem 

conhecidas há vários anos, as dificuldades computacionais impostas por tais relações 

desestimulavam o seu uso nos primeiros computadores. Porém, era conhecido que circuitos 

elétricos tem uma certa analogia com transferência de calor[19] (temperatura/voltagem; fluxo 

de calor/corrente elétrica; capacidade térmica/capacidade elétrica; resistência térmica / 

resistência elétrica) e poderiam ser utilizados para determinar o fluxo de calor em formas 

bidimensionais complexas, realizando um modelo analógico por circuito elétrico. Apesar dos 

resultados obtidos terem ajudado na demonstração do fluxo de calor, eles não podem ser 

aplicados em fundidos comerciais. 

 

3.3.1.2 – Modelos Empíricos 

 

Dentre os modelos empíricos preditivos temos os chamados sistemas especialistas, 

disponíveis para microcomputadores, nos quais muitas das regras utilizadas por especialistas 

de uma fundição podem ser postas de forma tal que possam ser usadas por outras pessoas 

envolvidas no processo produtivo, para orientar suas decisões diante dos problemas de 

processo. Entretanto, existe ainda uma série de problemas envolvidos no uso de sistemas 

especialistas, os quais estão ainda sendo analisados.  

Em relação aos modelos empíricos históricos, até o momento muito se tem feito no sentido de 

entender e aplicar o controle estatístico de processos (CEP) ao processo de fundição. 

Surpreendentemente, em relação aos estudos realizados por Piwonka[17], pouco se considera o 

fato de que o CEP fornece um modelo empírico. Quando o sistema é mais refinado, utilizando 
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inclusive sensores on line (em linha direta) para monitorar o processo, a combinação do CEP 

com os sistemas especialistas é de grande potencial para um controle do processo em tempo 

real bastante eficiente.  

 

3.3.1.3 – Modelos Analíticos 

 

Nos modelos analíticos exatos, descritos por Caram[18] e Garcia[19], o estudo é feito baseando-

se numa equação que descreve na sua forma exata, o fenômeno em estudo. A principal 

característica destes modelos[18,19], consiste no fato de não incorporarem nenhuma 

aproximação de caráter matemático, embora um certo número de hipóteses físicas tenha de 

ser adotado para permitir a solução do problema. Estes tratamentos podem ainda ser divididos 

de acordo com a hipótese assumida para a resistência na interface metal/molde em contato 

térmico perfeito (ex.: molde de areia) e contato térmico imperfeito (ex.: molde metálico). As 

seguintes hipóteses são assumidas: 

Ø o fluxo de calor é unidimensional; 

Ø o metal solidifica com uma interface sólido / líquido macroscopicamente plana; 

Ø o calor liberado pelo metal é totalmente absorvido pelo molde, sendo que a temperatura 

externa deste é mantida constante; 

Ø a temperatura na interface metal/molde permanece constante ao longo do processo de 

solidificação; 

Ø não ocorrem fluxos de massa no líquido, seja por convecção ou segregação de solutos; 

Ø as propriedades físicas do sistema não se alteram ao longo do processo (“Cp”, “k” e “? ” 

são constantes). 

Estas simplificações assumidas limitam muito as aplicações deste modelamento.  

Segundo Garcia[19], a principal característica dos modelos analíticos aproximados consiste na 

imposição de uma expressão matemática para representar o perfil térmico da camada de metal 

sólido, para então derivar-se uma expressão para a cinética de solidificação. Quando a 

integração posterior é numérica, não são compensadores, pois, seria mais válido neste caso 

utilizar diretamente o computador (modelos computacionais físicos). 
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 3.3.1.4 – Modelos Computacionais 

 

Os “empíricos” são baseados no cálculo, através do uso de microcomputadores, das 

dimensões do sistema de alimentação e enchimento, fazendo uso de equações empíricas 

descritas nos estudos de Mariotto[20]. Assim, não é necessária a realização de operações 

complexas como reticulação da peça, proposta por Berry[21]. Por exemplo, comparando-se a 

relação entre volume e a área de superfície de diferentes seções do fundido para se determinar 

a seqüência  de solidificação do mesmo. (Na verdade, esta operação é uma aplicação da bem 

conhecida regra de Chvorinov[21], que não é empírica). 

Um outro exemplo é o cálculo das dimensões do sistema de canais utilizando-se a equação de 

Bernoulli, baseando-se na determinação do tempo de enchimento auxiliado por outras 

recomendações empíricas, como as propostas por Mariotto[20].  

Os modelos computacionais empíricos têm a vantagem da simplicidade e facilidade de 

cálculo, sendo, porém limitados, pois não permitem determinar gradientes térmicos e são 

insensíveis às mudanças de temperatura de vazamento ou meio de moldagem (apesar de 

existirem modelos que admitem correções empíricas). É necessária ainda, certa habilidade na 

divisão do fundido em módulos para a análise em questão. 

De tudo se conclui que estes modelos são de uso restrito a fundições cujo programa de 

produção não se altera constantemente, assim como os equipamentos e materiais de 

moldagem.  

 

Nos modelos computacionais físicos, conforme os descritos por Smith[22], tentam-se superar 

as limitações dos modelos computacionais empíricos através do emprego de métodos 

numéricos para se resolver as equações relativas ao fenômeno que está sendo modelado. Os 

principais métodos numéricos podem ser agrupados em: 

Ø Método dos Elementos Finitos – MEF; 

Ø Método das Diferenças Finitas – MDF; 

Ø Método dos Volumes Finitos – MVF; 

Ø Método dos Elementos de Contorno – MEC. 
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Como a análise dos vários fenômenos presentes no processo de fundição exige grande 

capacidade computacional (dentre outras dificuldades), é vantajoso analisar um fenômeno de 

cada vez, pois com a redução do número de equações envolvidas, torna-se mais fácil 

desenvolver um método rápido com um algoritmo otimizado por Kiminami e Bruck[23].  Para 

todo fenômeno a ser estudado, é necessário uma “função critério” para converter os 

parâmetros básicos calculados (temperatura, velocidade, concentração, outros). A medida que 

os parâmetros básicos se tornarem mais rapidamente calculáveis, a “função critério” poderá 

ser progressivamente melhor obtida por comparação dos mesmos com os resultados 

experimentais. 

A Simulação Fluidodinâmica desenvolvida no trabalho de pesquisa sobre a solidificação 

prematura, (obstrução), baseia-se no modelamento computacional físico.   

 

3.4 - ESTUDOS DE SIMULAÇÃO FLUIDODINÂMICA 

 

No caso do aço, a simulação termo-fluidodinâmica exige um modelo  computacional robusto 

que consiga descrever adequadamente a solidificação do mesmo. 

Até a metade da década de 1980, muitos métodos numéricos para a solução de problemas de 

escoamento com mudança de fase foram desenvolvidos baseando-se na consideração de que a 

condução é o único mecanismo de transferência de calor responsável pela mudança de fase. 

Porém, resultados experimentais demonstram que a convecção é um fenômeno muito 

importante no mecanismo de mudança de fase, (líquido-sólida). Com essa motivação, 

diversos trabalhos se seguiram com o objetivo de descrever o efeito tanto da convecção 

quanto da condução na mudança de fase. Estes trabalhos podem ser agrupados da seguinte 

forma: 

Ø modelos baseados em temperatura (MT); 

Ø modelos baseados em entalpia (ME). 

Inicialmente surgiram os MT’s que descreviam o fenômeno através de equações de balanço 

de energia em função da temperatura, como pode ser visto nos modelos apresentados 

respectivamente em 1984 por Gadgil e Gobin[1] e em 1985 por Albert e Neill[2].  
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Essa formulação apresenta como complexidade a necessidade de descrever adequadamente os 

fenômenos de interface, além de apresentar equacionamento distinto para cada uma das fases. 

Em seguida foram apresentados os ME’s que, por expressar as equações de energia através da 

“entalpia”, não requerem a explicitação do calor trocado entre as fases. Essa característica dos 

ME’s indicam sua potencialidade para solução do problema bifásico utilizando um mesmo 

conjunto de equações para ambas as fases, conforme descreve Voller e Prakash[3]. 

Em relação à descrição termodinâmica do fenômeno de mudança de fase, dois grupos de 

modelos podem ser encontrados: 

Ø modelos para substâncias puras (MSP); 

Ø modelos para misturas (MM). 

Os MSP’s são aplicados para a descrição da mudança de fase de sistemas compostos por um 

material com apenas uma substância, onde toda mudança de fase ocorre em um valor de 

temperatura definido, como por exemplo, no caso da solidificação de água pura. Os MM’S 

são usados em casos mais complexos, onde a mudança de fase ocorre continuamente ao longo 

de uma faixa de temperatura, como no caso de ligas metálicas. 

Explicar, o fenômeno da “solidificação”, significa descrever a contínua desaceleração de um 

fluído até sua parada total, como descrito em 1999 por Elliot Duff[5].  

Dentre estas maneiras, algumas apresentam maior ou menor embasamento físico. Atualmente, 

há duas abordagens que são consideradas adequadas: 

Ø modelos de viscosidade variável (MVV); 

Ø modelos de porosidade variável ou método do termo fonte (MTF). 

Os MVV’s apresentam forte apelo físico ao utilizar equações empíricas que descrevem a 

variação da viscosidade com a fração de sólidos presentes no meio. Todavia, este método 

torna impossível o tratamento “newtoniano” do fluído, a não ser quando as variações de 

viscosidade são muito pequenas. Este fato torna complexa a sua utilização e as não 

linearidades envolvidas tornam este método de difícil convergência.  

O MTF consiste em adicionar, às equações de momento, um termo-fonte que induz à redução 

dos valores das velocidades à medida que a “porosidade” do meio diminui, ou seja, à medida 

que aumenta a fração de sólidos do meio.  

Há diversas formas de se fazer isto, e as principais estão muito bem comentadas no trabalho 

de Duff[5].   
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De modo geral, conforme descreve Voller[4] e Duff[5], pode-se dizer que são expressões semi-

empíricas cujos significados são facilmente associados à Lei de Darcy[3], para os meios 

porosos. 

Finalmente, devido à facilidade na implementação, à necessidade de utilização de poucos 

parâmetros ajustáveis e ao fato de não introduzir nenhum termo não- linear ao sistema de 

equações, o MTF tem sido amplamente utilizado atualmente.   

Na simulação realizada o modelo escolhido foi o “MTF” (o mais indicado para a simulação 

proposta por esta pesquisa) e o software utilizado foi o “Phoenics” cujos resultados são 

avaliados no decorrer desse trabalho.  

 

O modelo MTF adotado na simulação foi o “Modelo Difusivo / Convectivo de Mudanças de 

Fases”, desenvolvido por Voller & Prakash[3,4], que é baseado na solução do balanço de 

energia através da entalpia do sistema, onde a entalpia (H) dentro de um elemento de volume 

é composta por uma parcela de calor sensível (h) e uma parcela de calor latente (? H). 
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3.4.1 – EQUAÇÕES DO MODELO: 

 

H = h + ?H                  Eq. 3-03 

H, a entalpia do sistema é o total do calor contido no material, “h” é descrito como uma 

função de calor sensível h = cT (temperatura) e ?H, como o calor latente.  

 

h(T) = c.(T – Tm)                Eq. 3-04 

onde “c” é a capacidade calorífica do fluido e “Tm” é uma temperatura de referência. 

 

A parcela latente da entalpia é modelada de modo que tenha valor 0 quando no estado sólido e 

L quando no estado líquido. A transição de fase líquido-sólido (zona mushy) é descrita por um 

valor intermediário de calor latente: 
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onde, 

Fs é a fração sólida local; 

T1 é a temperatura de início de solidificação; 

Ts é a temperatura correspondente à solidificação total. 

           

Para representar a frenagem do escoamento, decorrente da mudança para o estado sólido, as 

células de discretização computacional foram modeladas como um meio de porosidade “?”, 

que assume o valor de 1 quando na fase líquida e 0 quando na fase sólida (valores 

intermediários são utilizados na região de transição de fase). O escoamento no meio poroso é 

descrito pela lei de Darcy, como foi observado por Duff[5], que incorpora um termo contrário 

ao escoamento nas equações de balanço de momento e provoca a redução da velocidade do 

"fluido".  

          SF−= 1λ   

T = T1                                                                                                     

T1  > T = Ts                                                                

T = T1 

H = h + f(T) 

                    Eq. 3-06 

Eq. 3-05  
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Sendo u velocidade e u1 velocidade do líquido. 

 

Assumindo que o fluido é Newtoniano, incompressível e de fluxo laminar, as equações que 

governam, considerando um fenômeno bidimensional, são: 

 

3.4.1.1 - Equações de conservação de massa 

 

 

 

 

onde υ  e w são velocidades superficiais nas direções y e z, respectivamente. 

Vale lembrar também que a densidade é constante e a equação 3-08 é de continuidade. 

 

3.4.1.2 - Equações de conservação de momento 

 

 

 

 

 

 

onde P  é a pressão, ? é a densidade do fluído, µ é a viscosidade do fluido, u = (v, w) e Sy, Sz e 

Sb são os termos fontes. Sendo que, Sb é o termo fonte associado à convecção natural 

(empuxo) e Sy, Sz, são termos fontes responsáveis pela desaceleração do fluido ao longo de 

sua solidificação e apresentam o aspecto indicado pelas Equações 3.11, 3.12 e 3.13. Na 
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verdade, Sy e Sz são usados para modificar as "equações de momento” na região mushy.   

 

 

 

 

 

 

?gß (h – href)/c 

 

Onde ß é o coeficiente de expansão térmica e href é calor sensível de referência.  A constante 

“a” é um parâmetro a ser ajustado em função da fração de líquido – sólido (totalmente liquido 

= 0 e totalmente sólido = 1) e a constante “a” (de valor sempre pequeno) serve apenas para 

evitar divisão por zero quando a porosidade for nula. (“ ? “ é a porosidade do meio).  

Obs.: - Mais detalhes acerca destes termos-fonte podem ser obtidos em Voller & Prakash[7,16].  

 

3.4.1.3 - Equações de  calor 

 

 

 

Onde a = k/?Cp é a difusividade térmica e Sh é o termo fonte responsável pela mudança de 

fase do fluido e, segundo Voller & Prakash, é descrito pela Equação 3.15. 

 

Sh = 

(mudança de fase) 

 

3.4.2 - VALIDAÇÃO DO MODELO  

 

De modo a validar o modelo utilizado, foi simulado (utilizando o software “Phoenics”), um 

exemplo bidimensiona l, conforme o descrito por Voller[3],  (processamento  computacional  

muito  mais  rápido  que  um  tridimensional,  em  função  de considerar apenas a 
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temperatura ao longo da espessura e largura), que usa como pilares a largura da malha fixa 

(em duas dimensões: 40 x 40) e a fração sólida dentro de um determinado  tempo (10s). Na 

verdade, na simulação bidimensional o algoritmo do “Phoenics” baseia-se na entalpia “? H” e 

em “Sh”, que é o termo fonte responsável pela mudança de fase do fluido segundo Voller & 

Prakash[7,16]. 

O sistema corresponde a um fluido em contato com uma parede, onde todo o domínio está a 

uma temperatura superior à temperatura de solidificação. Em um determinado instante a 

parede passa a ter uma temperatura inferior à temperatura de solidificação do fluido. Como 

referência, considere uma frente plana de solidificação deslocada de d(t) (posição de interface 

sólido – líquido). A velocidade dessa frente será V(t) = dd/dt.  As características desse 

exemplo típico estão mostradas na Tabela III-1 a seguir: 

 

Tabela III-1 – Dados do Problema  de Voller e Prakash[3]  

(Utilização de números adimensionais para facilitar os ajustes)  

 

Temperatura Inicial (Ti) 0.5 

Temperatura da parede quente (TH) 0.5 

Temperatura da parede fria (TC) - 0.5 

Temperatura de referência (Tref ) 0.5 

Faixa de temperatura mushy - 0.1 , 0.05 , 0 

Dimensões da cavidade ( l ) 1 

Densidade (?) 1  

Capacidade Calorífica ( c ) 1 

Viscosidade ( µ ) 1 

Condutividade ( k  ) 0.001 

Coeficiente de Expansão Térmica ( ß ) 0.01 

Aceleração da Gravidade ( g ) 1000 

Calor Latente ( L ) 5 

Velocidade  1 
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A modelagem descrita na Tabela  III-1 (acima) foi implementada no Phoenics, considerando 

um fluido não estático, tendo sido utilizada uma malha de 40x40 volumes e um passo de 

tempo de 10s. Comparando-se os resultados obtidos da simulação utilizando o Phoenics com 

os resultados descritos por Voller & Prakash, (cuja validação com dados experimentais não 

foi descrita no artigo de referência [3]), se observa boa concordância do modelo empregado, 

como mostra solidificação a Figura 3.09. 
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Voller & Prakash[3] indicam que, após 250s, cerca de 80% do fluido dentro da cavidade está 

solidificado, enquanto a simulação feita com o Phoenics indicou que aproximadamente 82,2% 

do fluido mudou de fase, o que consiste em ótima acordância.  

Figura 3.09 – Comparações entre as regiões de solidificação até 250s – 

Voller & Prakash[3]. 
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As Figuras 3.10-a e 3.10-b descrevem os campos de velocidade (representados por linhas 

coloridas em forma de grades), entre as paredes Tquente e Tfria, obtidos pela simulação 

fluidodinâmica da solidificação do aço para os tempos de 10 e 250s, conforme Voller & 

Prakash[3]. Também pode ser observado nestas figuras um vórtice na fase líquida em uma 

região próxima a interface. 

 

 
 

 

 

Figura 3.10-a – Campo de velocidades 

após 10s - Voller & Prakash[3]. 

 

Figura 3.10-b – Campo de velocidades 

após 250s - Voller & Prakash[3]. 

 

 

A Figura 3.11, também proveniente dos estudos de Voller & Prakash[3], descreve como ocorre 

a solidificação do fluido, podendo ser visto pelo crescimento da região vermelha (fração de 

sólidos = 1) e redução da região azul (fração de sólidos = 0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 – Fração de sólidos - Voller & Prakash[3]. 
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Finalizando, a adaptação do software Phoenics ao modelo de Voller & Prakash[3] foi definida 

basicamente em função de dois aspectos. O primeiro é pelo fato deste usar menos parâmetros 

para ajustes, o que é mais simples, e o segundo é o fato de usar uma abordagem por entalpia, 

o que permite uma melhor avaliação do perfil térmico, principalmente na zona mushy.  

 

A simulação através do Phoenics propiciou a obtenção de resultados que possibilitaram 

análises dos perfis térmicos frutos da simulação, o que facilitou a comparação com os dados 

obtidos experimentalmente, descritos no Capítulo 4.0 – Metodologia - Resultados e 

Discussão.  
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3.5 - REFRATÁRIOS DO SISTEMA VÁLVULA GAVETA 

 

A pesquisa bibliográfica focada no estudo de refratários é importante devido ao fato de que o 

fenômeno da obstrução ocorre exatamente no canal refratário do sistema de válvula gaveta.   

A performance dos refratários empregados nos sistemas de válvula gaveta de distribuidor está 

intimamente relacionada às exigências operacionais, cujo objetivo principal é propiciar um 

controle de fluxo por períodos prolongados de lingotamento. Dentro deste contexto, 

Mcpherson[31] e Routschka[34], ressaltam alguns aspectos que merecem relevância:  

Ø A temperatura de vazamento do aço líquido, que deve ser suficiente para garantir a 

lingotabilidade, porém se maior que 1600ºC, ataca significativamente o refratário; 

Ø A vida do refratário do sistema de válvula gaveta é influenciada pelas condições de 

tratamento do aço, erosão e corrosão.  

Ø Características dos refratários, limitações de lingotamento, metalurgia secundária e 

variações de fluxo e temperatura, propiciam reações de “entupimento” (obstrução) por 

congelamento e / ou alumina, dos canais de vazamento. 

Além do conhecimento das propriedades físico-químicas dos refratários, conforme Gallo[32]  é 

imprescindível para uma correta seleção destes, uma rigorosa análise de adequação a cada 

aplicação.  Existem hoje à disposição no mercado, diferentes tipos de refratários para válvula 

gaveta, como: - liga cerâmica, tais como: MgO, MgO-Spinel, Alta Alumina, Alumina Mulita 

Zirconita e óxidos de Zircônio. 

Os refratários ligados ao carbono, ou “resin bond”, alta alumina em sua grande maioria, 

tornaram-se, nos dias de hoje, segundo Gallo[32], padrão em todo o mercado.  Materiais 

especiais como aluminas ou magnésias ligadas a carbetos ou nitretos, como por exemplo, o 

sialon, ainda não são empregados em escala devido ao alto custo de matérias primas e 

fabricação.  
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3.5.1 - DESGASTE FÍSICO-QUÍMICO DOS REFRATÁRIOS 

 

A maioria dos mecanismos de desgaste químico deve-se à formação de novos minerais. Muito 

frequentemente leva-se a formação de componentes de baixo ponto de fusão, através de 

reações de redução destes minerais com decomposição ou fusão de suas estruturas cristalinas.  

Principais fatores que influenciam no desgaste físico-químico: 

Ø Propriedades físico-químicas das matérias primas, ligas, granulometria, impregnação, 

outros; 

Ø Descarbonetação em função do excesso de pré-aquecimento do sistema refratário; 

Ø Características de operação, como: - qualidade do aço, escória, utilização de oxigênio para 

a limpeza ou desobstrução, temperatura de vazamento, etc. 

A superfície refratária pode ser penetrada por fundentes de óxido de ferro, FeO e manganês, 

MnO, durante a operação de limpeza ou desobstrução do canal refratário.  O FeO também 

forma com o córundum ou com cristais de periclásio, uma pele de spinel. Como 

conseqüência, observa-se um aumento de volume da zona de reação afetando a estrutura 

secundária, tornando-a esboroável (fenômeno que ocorre especialmente se a variação de 

volume é repetida em função de mudanças múltiplas de atmosfera, entre as condições de 

redução e oxidação).  

Os efeitos físicos que desgastam os refratários[34] estão relacionados a: 

Ø Atrito do movimento da válvula gaveta; 

Ø Injeção de oxigênio para desobstrução ou limpeza; 

Ø Sensibilidade ao choque térmico; 

Ø Aços com alto teor de oxigênio. 

Algumas características do desgaste físico são influenciadas por propriedades típicas como: - 

coeficiente de expansão térmica, condutividade térmica, sistema ligante, resistência à abrasão. 

Um efeito negativo muito forte é um alto coeficiente de expansão térmica. Conforme 

Routschka[34] e Mcpherson[31], o primeiro choque térmico de um refratário de válvula gaveta 

quando da passagem da primeira porção de aço, é muito grande; mesmo tendo sido realizado 

um eficiente pré-aquecimento. Um gradiente de temperatura muito alto ocorre rapidamente ao 

longo do refratário em função de uma carga térmica não homogeneamente distribuída. 

Acredita-se, conforme descrito por Gallo[32] que esta condição exerça uma enorme influência 
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no mecanismo de congelamento (obstrução) do primeiro fluxo de aço. Segundo Mairy[46], as 

tensões térmicas resultantes serão dissipadas através de trincas e deslocamento de superfície. 

Os refratários de MgO possuem um coeficiente de expansão térmica bastante linear, os de 

zircônia, ZrO2, possuem um coeficiente não linear, porém, sem picos significativos em 

relação aos de alumina (Al2O3) e mullite (mulita).   

Quanto maior a condutividade térmica, maior será o gradiente térmico o que ocasionará 

tensões termo-mecânica no refratário e poderá ocasionar problemas de resfriamento do canal 

de vazamento, principalmente se a temperatura do aço estiver próxima da linha liquidus.  

Nos estudos de Okamoto[47] de 2004, um parâmetro adicional, que também não deve ser 

negligenciado, é a dureza superficial do refratário, Segundo o mesmo, superfícies macias 

proporcionam a formação de lâminas de aço solidificado (fina espessura de aço solidificado),  

na superfície refratária em função de uma maior abrasividade quando comparadas com 

superfícies mais duras. Entretanto, estas lâminas são também influenciadas por efeitos de 

tensão superficial em função do material base e tamanho de grão.  

 

Independente do tipo de refratário utilizado no sistema válvula gaveta, baseado nos relatos 

acima, verifica-se a importância de um eficiente pré-aquecimento desta região refratária, em 

função da condutividade térmica que pode provocar o congelamento do fluxo de aço do 

distribuidor para o molde.  É, portanto, fundamental, a correta definição de uma curva de 

aquecimento para este sistema, que deve buscar um equilíbrio entre um fraco e forte pré-

aquecimento.  

Um pré-aquecimento insuficiente (fraco) poderá provocar trincas no refratário e um 

resfriamento rápido do metal líquido (obstrução).  

Já um pré-aquecimento exagerado (forte), poderá provocar a oxidação da grafita, (conhecida 

como descarbonetação), que até hoje é um dos principais componentes deste sistema 

refratário.  

A escolha da curva de pré-aquecimento do distribuidor a ser utilizada de acordo com 

Routschka[34], Mcpherson[31] e Rothfuss[33], é muito difícil. Contudo, qualquer que seja a 

escolhida, deve-se considerar o tipo de mecanismo a ser usado no pré-aquecimento (exemplo: 

maçarico), o poder calorífico do tipo de combustível a ser usado, a composição química do 

refratário, etc.  
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4.0 – METODOLOGIA - RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

4.1 – LEVANTAMENTO DOS CASOS REAIS DE OBSTRUÇÃO NA CST 

A sistematização num banco de dados dos relatórios das obstruções reais ocorridas nas 

máquinas de lingotamento da CST, construída por Morais[12], propiciou a criação de um 

histórico para análise de dados sobre: - tipo de aço, região da obstrução, temperaturas do 

processo (panela – distribuidor), curva de pré-aquecimento dos refratários, abertura de 

controle de fluxo, anormalidades operacionais, etc. A análise do conteúdo destes relatórios, 

também permitiu a formação de hipóteses a respeito das causas de obstrução, conforme as 

descritas no Diagrama de Causas Prováveis - Figura 4.01 e a tomada de contramedidas 

eficientes no combate às obstruções. 

 
Figura 4.01 – Diagrama Brainstorming - Causas de Obstruções de Partida[12]   
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Além das hipóteses das causas de obstruções de “partida / troca de distribuidor” a análise do 

banco de dados fornecidos pelos relatórios reais[12] possibilitaram, combinadas com outras 

análises como: - “DTA” (Differential Thermal Analysis) de amostras de aço colhidas na 

região da válvula gaveta após a ocorrência de obstrução e avaliações estatísticas (software 

Statistica), a alteração de padrões de temperatura de liberação de panelas, alteração de super-

heat, etc. Um exemplo do emprego dos procedimentos descritos acima, cujos dados estão 

contidos em [12] é descrito a seguir: - Uma corrida xxxxxx-x de um aço baixo carbono 

microligado com o níquel e vanádio, oriunda do desgaseificador a vácuo (estação de refino 

secundário)  apresentou obstrução (solidificação prematura do primeiro fluxo de aço do 

distribuidor para o molde). As tomadas de temperatura realizadas no distribuidor, através de 

lanças com termopares, indicaram três medidas com super-heat abaixo da faixa visada de 

20ºC. (Dados medidos: 14ºC, 10ºC e 7ºC). A figura 4.02, (Amostras de temperatura x Super-

heat ºC) mostra o gráfico com as temperaturas obtidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.02 – Resultados das temperaturas medidas – (Super-heat obtido) 

  

A estatística descritiva baseada na estratificação demonstrada na tabela IV-1, mostra que no 

caso de corridas para partida ou troca de distribuidor existem valores de super-heat abaixo da 

faixa mínima para o lingotamento. O super-heat visado para lingotamento desse padrão de aço 

é 20ºC (Mínimo 15ºC e Máximo 25ºC). 
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Tabela IV-1 – Dados do padrão de aço analisado – Família 22 

CORRIDAS DE AÇO BAIXO CARBONO MICRO LIGADO – FAMÍLIA 22  NO DISTRIBUIDOR 

VARIÁVEIS Nº 

AMOSTRAS 

MÉDIA VALOR 

MINIMO 

VALOR 

MAXIMO 

VARIANCIA DESVIO 

PADRÃO 

Tempo 

Lingotamento 

17 41,294 37,000 54,000 19,721 4,441 

1º super-heat 17 20,882 14,000 26,000 16,735 4,091 

2º super-heat 17 22,941 10,000 32,000 32,684 5,717 

3º super-heat 17 19,588 6,000 28,000 34,632 5,884 

Perda térmica 17 27,735 23,000 35,000 9,504 3,083 

Temperatura 

Liberação (ºC) 

17 1575,647 1567,000 1581,000 11,118 3,334 

?T 

(Liberação – Visada) 

17 8,765 1,000 15,000 14,941 3,865 

 

 

A partir da estratificação acima, inicialmente, analisou-se a queda de temperatura entre o 

Refino Secundário e Lingotamento Continuo para corridas de partida / troca de distribuidor e 

a diferença entre a temperatura visada de liberação e a real de liberação para as mesmas 

corridas. Os resultados dessas análises indicaram como causas mais prováveis: - os padrões de 

temperatura de liberação do aço do refino para o contínuo inadequados, falta de 

homogeneidade na corrida e temperatura liquidus incorreta. Um diagnóstico no tratamento 

(processamento no refino) da corrida não identificou falhas nos procedimentos operacionais 

para a produção do aço. Outros parâmetros foram considerados ruídos.   

Percebe-se que a diferença entre a temperatura de liberação e a visada está em média 8,7º C e 

pode ser observado que a diferença na corrida analisada foi de 1ºC 

Uma análise dos Scatterplots obtidos através do software Statistica, mostra que os maiores 

(melhores) resultados de super-heat estão relacionados com temperaturas reais de liberação 

mais altas (Figura 4.03) principalmente quando estas são maiores que a visada (positivas), 

conforme é demonstrado na Figura 4.04.  
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Figura 4.03 – Temperatura de panela x super-heat no distribuidor  

 

 

 
. Figura 4.04 – Diferença entre a temperatura de liberação real da panela e a visada 
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Com base na avaliação estatística das causas prováveis (priorizadas conforme descrição 

acima), percebeu-se, que a “queda de temperatura real” está acima da prevista pelo controle 

térmico (8ºC) e a média dos valores do super-heat = 19ºC está próxima à faixa máxima; que 

pode ser explicado pela diferença entre a temperatura de liberação e a visada => em média 

8,7ºC.  Na Figura 4.05, observa-se analisando o box plot obtido através do software Statistica 

que a perda térmica está em média 8ºC acima da prevista pelo Sistema de Controle Térmico 

da Aciaria[48].  

 

 

Box Plot (Spreadsheet1 10v*17c)
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Figura 4.05 – Análise da perda térmica 
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A análise de “DTA” (Differential Thermal Analysis), realizada nos laboratórios do Centro de 

Pesquisa da Magnesita – MG, da amostra de aço colhida na região da válvula gaveta após a 

ocorrência de obstrução, mostrou uma pequena diferença entre a temperatura liquidus obtida 

no DTA e a temperatura liquidus calculada. (O resultado do DTA indicou uma temperatura 

liquidus mais alta cerca de 1,9ºC em relação à calculada). Esta diferença, apesar de pequena, 

foi considerada nos acertos realizados.  

Concluindo as análises realizadas confirmou-se a ocorrência uma queda real de temperatura 

entre o Refino Secundário e Lingotamento Continuo maior do que a prevista pelo Sistema de 

Controle Térmico da Aciaria[48] (em média 8ºC). Definiu-se pelo ajuste no controle térmico, 

alterando a temperatura de liberação das panelas dos aços baixo carbono – micro ligados - 

família 22. Foi realizado um aumento da ordem de +8,0ºC, na temperatura de liberação (das 

corridas de partida), visando a garantia da lingotabilidade. Com este aumento, a distribuição 

do super-heat para o aço em questão, ficou conforme a carta de controle apresentada na 

Figura 4.06 abaixo. 

 
Figura 4.06 – Distribuição do super-heat no período de 03/08/2005 a 04/01/2006 para aços 

baixo carbono – família 22 
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obstrução, como o pré-aquecimento do refratário do canal de alimentação do aço líquido do 

distribuidor para o molde, o controle do fluxo de aço através da abertura e fechamento da 

válvula gaveta, a espessura / composição química dos tampões de contenção primária de aço 

(ufos) e chapas de contenção, usados como retardadores de fluxo, (formação de poços de aço 

para a flotação de impurezas exógenas como restos de refratários e outros). Concluindo, o 

controle sistematizado das obstruções a partir do banco de dados formado pelos relatórios de 

obstruções reais[12] passou a ser uma ferramenta de fundamental importância.  Na Tabela IV-

2, abaixo, é apresentada uma planilha simplificada, (também parte integrante dos 

relatórios[12]), com o resumo dos motivos de algumas obstruções de partida / troca de 

distribuidor, definidas a partir das análises descritas acima.  

 

Tabela IV-2 – Resumo da Planilha de controle de obstruções 

D A T A C O R R I D A P A D R Ã O
A Ç O  -  C S T T  v i s a d a T  l i b e r R E F I N O M L C # F A M I L I A S E Q T E M P O  

P A R A D A M O T I V O

3 / 1 / 2 0 0 6 1 4 4 9 0 3 - 1 A S 2 9 D 2 Y 2 J 0 1 5 4 3 1 5 5 1 I R U T 1 5 0
P A R T I D A /

T R O C A
0 1 : 2 0

P A D R Ã O  
I N A D E Q U A D O

5 / 1 / 2 0 0 6 1 4 4 9 5 4 - 9 A A 0 4 2 2 0 D 0 0 0 1 5 9 8 1 5 9 8 I R U T 2 2 0
P A R T I D A /

T R O C A 0 1 : 5 3
P A D R Ã O  

I N A D E Q U A D O

8 / 1 / 2 0 0 6 1 4 5 0 2 5 - 5 A S 0 7 A 9 Y 2 Z 0 1 5 7 8 1 5 8 4 I R U T 1 2 2 P A R T I D A /
T R O C A

0 1 : 1 9

 A N Á L I S E  D E  D T A  
M O S T R O U  U M A  
D I F E R E N Ç A  D E  

6 ° C  N A  T E M P .  
L I Q U I D U S

2 5 / 1 / 2 0 0 6 1 4 5 4 3 1 - 0 A A 1 3 5 0 Y 0 0 1 1 5 7 8 1 5 8 5 I R U T 1 3 0
P A R T I D A /

T R O C A
0 1 : 0 3

P R O C E D I M E N T O  
O P E R A C I O N A L

2 6 / 1 / 2 0 0 6 2 4 4 0 4 2 - 2 A A 1 7 7 7 Y 0 0 0 1 5 7 3 1 5 7 5 I R U T 1 4 0
P A R T I D A /

T R O C A 0 2 : 3 5

E M  A N Á L I S E  O  
T A R U G O  D A  

V Á L V U L A  
S U B M E R S A

2 7 / 1 / 2 0 0 6 1 4 5 4 7 8 - 5 A A 0 5 2 0 L 0 0 1 X 1 1 5 8 2 1 5 8 5 I R U T 2 2 0 P A R T I D A /
T R O C A

0 2 : 3 5 P R O C E D I M E N T O  
O P E R A C I O N A L

3 0 / 1 / 2 0 0 6 2 4 4 1 4 6 - 3 A A 0 4 2 2 0 D 0 0 0 1 5 7 8 1 5 7 8 I R U T 1 2 0
P A R T I D A /

T R O C A 0 0 : 5 9

N A  A N A L I S E  D O  
T A R U G O  N Ã O  F O I  

E N C O T R A D O  
N E N H U M A  

A N O R M A L I D A D E .

1 0 / 2 / 2 0 0 6 2 4 4 3 6 6 - 3 A S 0 6 C 3 Y 2 Z 0 1 5 7 8 1 5 7 6 I R U T 1 2 2 P A R T I D A /
T R O C A

0 2 : 0 2 D E S V I O  
O P E R A C I O N A L

1 0 / 3 / 2 0 0 6 1 4 6 4 1 5 7 A S 0 6 9 0 Z 3 V 0 X 9 1 5 8 1 1 5 8 6 I R U T 2 2 2
P A R T I D A /

F R I O
0 2 : 3 0

P R O C E D I M E N T O  
O P E R A C I O N A L

1 7 / 3 / 2 0 0 6 2 4 5 1 6 2 0 A S 0 8 F 9 Y 4 T 0 Y 9 1 5 7 4 1 5 7 9 I R U T 1 2 2
P A R T I D A /

F R I O 0 1 : 1 4 T E M P E R A T U R A

C O N T R O L E  D E  O B S T R U Ç Õ E S
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4.1.1 – ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE A MICROESTRUTURA 

ENCONTRADA NAS AMOSTRAS COLHIDAS NOS CANAIS OBSTRUÍDOS 

 

Dentro do escopo previsto deste trabalho investigou-se algumas análises da microestrutura do 

denominado “tarugo” do canal em caso de ocorrência de obstrução. O chamado “tarugo do 

canal” é a porção de aço solidificada coletada entre o bocal da válvula superior e a parte 

superior da placa deslizante. A Figura 4.07 ilustra uma dessas amostras.  

 
Figura 4.07 – Tarugo do canal obstruído  

 

Uma quantidade de seis amostras de tarugos provenientes de obstruções ocorridas em aços 

baixo carbono foram analisadas em Microscópio Ótico, com aumento variando de 50x, 100x, 

200x e 500x e 1000x. Todas as amostras foram atacadas com Nital 2%, Picral 4% e Nital 4%. 

A microestrutura encontrada nas fotomicrografias (ver Figuras 4.08, 4.09 e 4.10) foi ferrita 

acicular grosseira, (típico de estrutura bruta de fusão) com estruturas normais de ferrita e 

perlita.  A presença deste tipo de microestrutura pode ser atribuída a taxa de resfriamento 

(solidificação rápida), conforme descreveu em 1996, Manohoar et al.[45], considerando 

também que esta perlita acicular é morfologicamente uma ferrita bainítica isenta de 

carbonetos.  



 Dissertação de Mestrado – Capítulo 4.0 – Metodologia - Resultados e Discussão 

 

 54 

 

Figura 4.08 – ferrita acicular (em torno de uma estrutura bainítica) – 50x 

 
Figura 4.09 – ferrita acicular – 500x 

 

Figura 4.10 – ferrita acicular – 1000x  

Ferrita Acicular 

Ferrita Acicular 

Ferrita Acicular 
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A descrição proposta por Garcia[19], Kurz e Fisher[24] e complementada por Dantizig[14], 

resumidamente comentada na seção 3.2 deste trabalho, relaciona a determinação das 

características da microestrutura do metal solidificado pela interação da composição química 

com a velocidade de resfriamento (R), que é definida pelo gradiente térmico (G) e a 

velocidade de solidificação (V). Baseando-se nesta descrição, a análise das micrografias 

obtidas das amostras dos “tarugos” provenientes de obstruções são frutos de uma solidificação 

onde G/V não é constante, pois existe uma alteração morfológica. O embasamento para esta 

afirmação é encontrado nos estudos de Dolby[49] e também foi confirmada em 1998 por 

Díaz[50]. Entretanto, existem divergências quanto ao caráter morfológico, quando compara-se 

os estudos de Dolb[49] – Díaz[50] com os realizados por Flemings[27] - Feurer[28] e comentados 

por Brian[8]. Enquanto os dois primeiros admitem a ocorrência de uma microestrutura de 

ferrita acicular similares às encontradas nas micrografias das amostras descritas acima, 

associadas a uma microestrutura bainítica agulhada com pouquíssimo crescimento dendrítico,  

Flemings[27], Feurer[28] e Brian[8] admitem que neste tipo de solidificação tem-se um forte 

crescimento dendrítico. Tal divergência é explicada por Birat[51] e Kalpakjian[52], como fruto 

das condições de apuração da taxa de resfriamento, ou seja, o critério que descreve o 

desenvolvimento da estrutura predominante está na cinética da interface sólido- líquido 

determinada pela relação G/R. Valores típicos de G são 102 a 103K/m e para R valores que 

vão de 10-4 a 10-3m/s. Estruturas dendríticas apresentam valores de G/R entre 105 e 107. Já 

para as frentes planas de solidificação, estes valores estão entre 1010 e 1012.   

Flemings[27] também acrescenta à discussão sobre a estrutura predominante a influência do 

emparelhamento cristalográfico em função do aparecimento de superfícies de baixa energia, 

mas não descreve com clareza este mecanismo.  

Como a determinação da microestrutura do “tarugo de aço da região de obstrução” não é 

objetivo deste trabalho, não aprofundou-se a pesquisa além da explanação acima, pois a 

exploração desta área deve ser foco de um estudo muito mais específico e abrangente.  
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4.1.2 – CONCEITO “DISTRIBUIDOR PARA PARTIDA A QUENTE” E 

“DISTRIBUIDOR PARA PARTIDA A FRIO” 

 

Distribuidor para partida a quente, é o distribuidor que tem toda a região refratária  

previamente aquecida com uma mistura de gás natural-ar a partir de queimadores que são 

inseridos pelos orifícios da tampa do distribuidor, no mínimo duas horas antes de receber o 

aço líquido. Não sofre nenhum pré-aquecimento (secagem forçada), após ser revestido com a 

massa de trabalho refratária, visando reduzir a umidade do refratário. O canal de alimentação 

do distribuidor para o molde recebe o aquecimento de cima para baixo, ou seja, do orifício do 

tijolo sede da válvula superior até os orifícios da válvula submersa.  

 

Distribuidor para partida a frio, é o distribuidor em que previamente todo o revestimento 

refratário sofre um pré-aquecimento com uma mistura de gás natural-ar, visando reduzir a 

umidade do revestimento refratário a valores menores que 0,5%. Este processo é denominado 

secagem forçada. Atingindo estes patamares de umidade, estes são garantidos por até 48 horas 

antes da utilização do distribuidor (recebimento do aço líquido). O distribuidor recebe o status 

de “distribuidor seco”. Aproximadamente, 40 minutos antes de receber o aço líquido, o 

distribuidor volta a receber um pré-aquecimento somente na região do canal de alimentação 

do distribuidor para o molde. Este ocorre de baixo para cima, ou seja, do orifício da válvula 

submersa para a válvula superior.  (Esta tecnologia, no Brasil, é uma exclusividade da CST, e 

tal prática permite um ganho significativo nos tempos de preparação de máquina para o 

lingotamento).   

As figuras 4.11 e 4.12 mostram um distribuidor sendo aquecido para “partida a quente” e 

outro para distribuidor de “partida a frio”. 
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 Figura 4.11 – Aquecimento de distribuidor para “partida a quente”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 – Aquecimento de distribuidor para “partida a frio” 
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4.2 – MODELAMENTO NUMÉRICO TERMO-FLUIDODINÂMICO 

 

Embora valores estatísticos de taxas de resfriamento do aço no distribuidor possam ser 

utilizados com relativo sucesso, o grande de número e variedade de eventos e circunstâncias 

que influenciam as perdas de energia do aço líquido no distribuidor limitam a acurácia desses 

modelos.  Esta foi uma das justificativas para a realização de testes através de um 

modelamento computacional numérico.  

O modelamento numérico termo-fluidodinâmico[56], foi realizado em parceria com a Empresa 

Chentech – RJ – Brasil, pertencente ao grupo Siemens da Alemanha, sob a coordenação da 

Unidade Técnica da Aciaria - IAT.  

Preliminarmente, definiu-se, com base nos estudos realizados na Revisão Bibliográfica 

descrita em 3.4 deste trabalho, o modelo MTF (Método do Termo Fonte) do tipo 

Difusivo/Convectivo de Mudança de Fases desenvolvido por Voller e Prakash[3,4], onde 

dentro de um elemento de volume a entalpia (H) é composta de uma parcela sensível (h) e 

outra latente (?H). Entretanto, foi necessário um ajuste nas equações de momento pelo fato 

dos termos-fonte destas, descritos pelas Equações 3.11, 3.12 e 3.13, tornarem o sistema 

simulado extremamente sensível às variações dos parâmetros “A” e “a” (definidos como 

constantes por Voller e Prakash[3,4]), que seriam específicos para cada caso. Ou seja, um 

problema de estimação de parâmetros estaria acoplado ao sistema. Para contornar este 

problema, definiu-se pela utilização da técnica de variação da porosidade do meio, (típica do 

Phoenics[42]), utilizando as equações 3-11 e 3-12. Segundo esta, uma porosidade de 80% 

significa que a área de interface entre dois volumes de controle adjacentes fica reduzida em 

20% e naturalmente, quando esta porosidade chega a zero o fluido pára. A opção por esta 

alternativa mostrou-se satisfatória, pois apesar de fisicamente terem significados físicos 

diferentes, conforme simulação na Chemtech produziu o mesmo resultado no problema teste. 

Desta forma, como a qualidade dos resultados não foi comprometida, por simplicidade, 

adotou-se esta para operacionalização da primeira etapa das simulações de escoamento de 

aço, visando à descrição da mudança de fase líquido – sólido na região foco do estudo. A 

caracterização do domínio a ser simulado deu-se a partir do modelo geométrico mostrado pela 

Figura 4.13.  O modelo repassado pela CST à Chemtech foi tridimensional, entretanto a 
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maioria das simulações foi bidimensiona l, em função do longo tempo de processamento. Em 

4.2.4 mostra-se uma comparação entre simulações bi e tridimensionais. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Modelo tridimensional do distribuidor inserido no Phoenics  

 

 

4.2.1 – PRIMEIRA ETAPA DE SIMULAÇÕES – VISUALIZAÇÃO DAS FASES 

LIQUIDO-SÓLIDO 

 

4.2.1.1 - PREMISSAS INICIAIS E CONDIÇÕES DE CONTORNO DEFINIDAS: 

As premissas iniciais foram determinadas, visando testar a capacidade do ambiente de 

simulação em visualizar a mudança de fase liquido para sólido do aço.   

Ø Utilizado o modelo de simulação bidimensional.   

Ø Aço usado como referência: - baixo carbono família 20 com as características descritas 

abaixo na Tabela IV.3. 
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Tabela IV.3 – Propriedades físicas dos aços usados nas simulações 

Material 

T  

temperatura 

Solidus 

(°C) 

T  

temperatura 

Liquidus 

(°C) 

Cp 

calor 

específico 

do aço 

liquido  

(J/kg.°K) 

L 

entalpia 

(J/kg) 

K 

condutividade 

térmica 

(W/m.K) 

ρ  

densidade 

(kg/m³)  

 

a = k/?Cp 
difusividade 

térmica 

(WK-1/Jm-2ºC-1) 

 

β  

coeficiente 

térmico 

de expansão 

volumétrica 

ºC -1 

Aço 20 1518 1536 670 665 32.7 7145 1.10-6 4.10-5 

- Temperatura do aço líquido no distribuidor: 1560°C  

 

Ø Temperatura de pré-aquecimento do refratário (canal de alimentação do distribuidor para 

o molde) = 1000ºC. (Valor conseguido quando se aquece o distribuidor a quente). As 

propriedades físicas do refratário de revestimento e do aço da carcaça do distribuidor 

(fornecidas pela Krosaki-Magnesita), são descritas nas Tabelas IV.4 e IV.5;  

Ø Foi considerado para esta simulação o distribuidor para partida “a quente”, conforme 

conceito definido em 4.1.2;   

Ø O meio circundante ao distribuidor é de ar atmosférico, a uma temperatura de 40°C. 

Entretanto, na simulação, estas propriedades físicas do meio foram alteradas de tal forma 

a acelerar a perda de energia pelo distribuidor.  

Ø A pressão de entrada do distribuidor equivale à pressão relativa a uma coluna de aço de 

meio metro de altura. Este valor pode ser alterado e, ainda, pode-se facilmente impor uma 

função de “altura da coluna de aço x tempo” como condição de contorno para pressão; 

Ø Adotou-se como condição de pressão na saída do aço do distribuidor para o molde, a 

pressão atmosférica. 

Ø Por definição, abaixo da Tliquidus observa-se o início da solidificação da liga metálica, 

enquanto Tsolidus é a temperatura em que se observa o fim da solidificação da liga metálica.  

Ø Dos vários modelos de turbulência usados pelo Phoenics optou-se modelo KE-EP 

modificado por Chen e Kim em 1986[54] denominado KECHEN, que já foi intensamente 

testado por diversos pesquisadores diferentes, como Voller e Prakash[3,4], e outros 



 Dissertação de Mestrado – Capítulo 4.0 – Metodologia - Resultados e Discussão 

 

 61 

encontrados na literatura aberta. O modelo KECHEN, é descrito na documentação do 

Phoenics[42], como um modelo padrão aplicando fluxos elevados do número de Reynolds 

na forma de duas equações KE-EP (vortex-viscosidade).  

Ø O modelo adotado para descrever a radiação térmica foi o IMMERSOL, adaptado em 2001 

especificamente para utilização no Phoenics pelo professor Spalding[55]. O mesmo 

considera que o balanço de energia é baseado na entalpia. O modelo IMMERSOL, envolve 

três elementos principais:  

• A equação de condução de calor com dependênc ia da condutividade local, ou seja, 

dependência da natureza do meio ; 

• Solução para a temperatura da fase líquida através de equações convencionais de 

energia, tendo a temperatura ou entalpia como as varáveis dependentes; 

• Emissividade superficial.   

Ø Modelo de convecção natural (importante no exterior do molde) se baseia na aproximação 

de Boussinesq[53]. 

Ø FSOL indica a fração de sólidos em cada região do espaço. Quanto maior a fração de 

sólidos, maior o grau de solidificação do aço. Se FSOL for 1 (vermelho), a solidificação é 

total, mas se FSOL for zero (azul), não há formação de aço sólido; 

Ø Os perfis de temperatura têm ligação direta com a fração de sólidos e, por isto, são 

ilustrados ao longo do tempo; 

Ø Os perfis de pressão e temperatura ao final de 900s de lingotamento (simulado) são 

apresentados para cada caso. 

 

A Figura 4.14-a mostra o perfil do distribuidor na planta industrial e a Figura 4.14-b, mostra o 

mesmo no ambiente de simulação do Phoenics.   
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Figura 4.14-a – Perfil do distribuidor 

industrial.  

Figura 4.14-b – Perfil do distribuidor na 

simulação do Phoenics.  

 

 

Conforme já descrito a configuração do perfil do distribuidor foi importada para o ambiente 

do software Phoenics nas versões bi e tridimensional o que permitiu flexibilizar as 

simulações. O perfil importado também contemplou os dois tipos de distribuidores utilizados 

na Siderúrgica de Tubarão, o de 45t com diâmetro do canal igual a 70 mm (Máquina de 

Lingotamento Contínuo Nº01) e o de 60t com dois diâmetros de canais um para lingotamento 

tipo single igual a 75 mm e outro para lingotamento twin igual 60 mm (Máquina de 

Lingotamento Contínuo Nº02). 
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Tabela IV.4 – Propriedades físicas do refratário e do aço da carcaça do distribuidor utilizadas 

na simulação pelo Phoenics, fornecidas pela Krosaki-Magnesita - Brasil .   

 

Material 
Espessura 

(mm) 

β 

coeficiente 

térmico 

de expansão 

volumétrica 

(1/°C) 

Cp 

calor 

específico  

(J/kg.°K) 

ε 

Emissividade 

 

a = k/?Cp 
difusividade 

térmica 
(WK-1/Jm-2ºC-1) 

ρ 

densidade 

(kg/m3) 

Intoval P-38 
32,0MLC1 

36,0MLC2 
--- 840 0.63 --- 2100 

Flowkast-70-

FM 

130,0 MLC1 

164,0 MLC2 
--- 840 0.63 --- 2100 

Jetmag-BS-SM 31,0 --- 840 0.63 --- 2100 

Cekast 85-LC 40,0 --- 840 0.63 --- 2100 

Sedekor 85-BC 86,5 --- 840 0.63 --- 2100 

Mulkor-85 52,5 --- 840 0.63 --- 2100 

Alumag 80-

BRX 
--- 840 0.63 --- 2100 

Basimag API 

171,3 e 71,3 

--- 840 0.63 --- 2100 

Resikor-85 48,5 --- 840 0.63 --- 2100 

Alumina grafite 30,0 --- 840 0.63 --- 2100 

Aço da carcaça 

do distribuidor 
40,0 4.10-5 473 0,70 1.10-6 7800 
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Tabela IV.5 – Propriedades físicas do refratário e do aço da carcaça do distribuidor utilizadas 

na simulação pelo Phoenics fornecidas pela Krosaki-Magnesita - Brasil.   

 

Material 

k 

(W/m.ºC) 

(“T” em ºC) 

Intoval P-38 3256.0T0002.0k +=  

Flowkast-70-FM 4871.70218.0102103 2539 −+⋅−⋅= −− TTTk  

Jetmag-BS-SM 9092.6T0138.0T101T103k 2539 −−⋅+⋅−= −−  

Cekast 85-LC 

Sedekor 85-BC 
4575.4T0076.0T107T102k 2639 +−⋅+⋅−= −−  

Mulkor-85 2.903 

Alumag 80-BRX 4.1 

Basimag API 871.16T00158.0T105k 26 +−⋅= −  

Resikor-85 4.65 

Alumina grafite 519.23T0151.0T107k 26 +−⋅= −  

Aço 43.0 
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4.2.1.2 – SIMULAÇÃO DAS FASES LÍQUIDO-SÓLIDO 

 

O resumo dos perfis das simulações realizadas para visualização da mudança de liquidus-

solidus, conforme as premissas definidas em 4.2.1.1 são mostrados nas Figuras 4.15-a, 4.15-b, 

4.15-c, 4.16-a, 4.16-b, 4.16-c e 4.17.  

Nas Figuras 4.15-a, 4.15-b e 4.15-c, pode-se visualizar os resultados dos perfis de velocidade, 

temperatura e fração de sólidos, nas seguintes condições: 

- passagem da primeira porção de aço no canal de alimentação distribuidor-molde; 

- controle do fluxo de aço do distribuidor para o molde considerando a abertura da válvula 

gaveta em 50%; 

- tempo < 3 segundos;  

- temperatura inicial do refratário = 1000ºC; 

- temperatura do aço líquido no distribuidor = 1560ºC = >  ? Tinicial de referência = 24ºC. 

 

  

Figura 4.15-a – Perfis de velocidade durante a passagem da primeira porção de aço do 

distribuidor para o molde (< 3s).  
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Figura 4.15-b – Perfis de temperatura durante a passagem da primeira porção de aço do 

distribuidor para o molde (< 3s). ? Tinicial  de referência = 24ºC  

Por deficiência da apresentação das figuras da simulação não ficou visível na figura 4.15-b, as 

regiões onde a temperatura é superior á solidus (1518ºC) e à liquidus (1536ºC).  

 

 

Figura 4.15-c – Perfis de fração de sólidos durante a passagem da primeira porção de aço do 

distribuidor para o molde (< 3s). – ? Tinicial  de referência = 24ºC   
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A evolução da simulação após 3 segundos, a partir das condições iniciais já descritas 

anteriormente, revela que o canal de alimentação do aço líquido do distribuidor para o molde, 

tem seu diâmetro reduzido, ou seja, observa-se o inicio do processo de obstrução.  

As figuras 4.16-a, 4.16-b e 4.16-c mostram esta situação. 

 

Figura 4.16-a – Perfis de velocidade indicando o avanço da solidificação, após 3s. 

 ? Tinicial de referência = 24ºC. 

 

Figura 4.16-b – Perfis de temperatura indicando o avanço da solidificação após 3s.  

? Tinicial de referência = 24ºC   
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Na figura 4.16-b acima, a cor vermelha mostra indícios de solidificação a partir da 

temperatura de 1540ºC (temperatura liquidus), o que pela visualização pode sinalizar uma 

quantidade de sólidos um tanto exagerada. Atribui-se esta condição de apresentação às 

limitações do sistema de simulação bidimensional.     

 

 

Figura 4.16-c – Perfis de fração de sólidos após 3s. (frente de solidificação). 

? Tinicial de referência = 24ºC. 

 

Visualizando-se a Figura 4.17 a seguir, observa-se que a cor vermelha indica as temperaturas 

abaixo de 1540ºC e, portanto, a porção solidificada. Assim nota-se que a obstrução do canal 

se completa aproximadamente 6 segundos após o início da fração de sólidos ter se 

manifestado no ambiente de simulação.  
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Figura 4.17 – Perfis de fração de sólidos após 6s até a obstrução total.  

? Tinicial de referência = 24ºC. 

 

 

4.2.1.3 – CONCLUSÕES DA PRIMEIRA ETAPA DE SIMULAÇÕES  

 

O modelo de simulação numérica adotado, apesar de algumas limitações que foram 

comentadas, visualizou no ambiente de simulação a mudança de fase líquido-sólido do aço, 

como era o objetivo inicial. Definiu-se pela realização de uma segunda etapa de simulações, 

onde o mesmo foi submetido a um confronto com os dados experimentais. 
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4.2.2 – SEGUNDA ETAPA DE SIMULAÇÕES – VALIDAÇÃO DO MODELO 

Objetivou-se a validação do modelo numérico com dados experimentais obtidos a partir da 
instrumentalização da região refratária do distribuidor. 

 

4.2.2.1 – PREMISSAS ESTABELEC IDAS 

Ø Tipos de aço: - Família 10 (ultra baixo carbono) e Família 40 (médio carbono). 

Ø Tipos de Distribuidores-válvulas gaveta para controle do fluxo de aço: - Maquina de 

Lingotamento 1 (canal de 70 mm) – Máquina de Lingotamento 2 (canal de 75 mm para 

lingotamento tipo single e canal de 60 mm para lingotamento tipo twin).   

Ø As propriedades físicas dos aços das famílias definidas acima são especificadas na Tabela 

IV-6 abaixo. 

Tabela IV-6 – Propriedades físicas dos aços (referencia CST) usados na 2ª etapa de 

simulações  

Material 

T  

temperatura 

Solidus 

(°C) 

T  

temperatura 

Liquidus 

(°C) 

Cp 

calor 

específico 

do aço 

liquido  

(J/kg.°K) 

L 

entalpia 

(J/kg) 

K 

condutividade 

térmica 

(W/m.K) 

ρ  

densidade 

(kg/m³)  

 

a = k/?Cp 
difusividade 

térmica 

(WK-1/Jm-

2ºC -1 

 

β  

coeficiente 

térmico 

de expansão 

volumétrica 

ºC -1 

Aço 10 1525 1539 680 665 32.7 7145 1.10-6 4.10-5 

Aço 40 1465 1520 420 675 32.7 7145 1.10-6 4.10-5 

 

Ø As propriedades físicas dos refratários de revestimento da carcaça do distribuidor são as 

mesmas especificadas nas Tabelas IV-4 e IV-5.  

Ø A temperatura de pré-aquecimento do refratário (canal de alimentação do distribuidor para 

o molde) foi definida conforme descrito a seguir: 

o Válvula superior (interna) = 800ºC 
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o Válvula inferior (superior) = 800ºC 

o Válvula submersa = 650ºC  

Ø Definiu-se novamente para esta simulação o distribuidor para partida “a quente”, 

conforme conceito definido em 4.1.2.  

Ø Modelo de simulação usado: - tridimensional, visando a comparação com os dados 

colhidos na planta industrial.  

 

4.2.2.2 – MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NA REGIÃO DAS VÁLVULAS DO DISTRIBUIDOR 

A Figura 4.18, mostra a região do distribuidor onde foram realizadas as medidas das 

temperaturas e os meios utilizados, para esta medição.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 – Pontos de amostragem experimental de temperaturas  

As características do pirômetro ótico utilizado, conforme esquema mostrado na figura 4.18 

acima, estão descritas no Anexo 01.  
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Os termopares utilizados foram os do tipo “S – PtRh10%Pt” (faixa de temperatura de 0 a 

1700ºC) acoplados a fios com resistência térmica elevada e interligados ao coletor eletrônico 

de dados. A razão da adoção deste tipo de termopar é que o mesmo é mais sensível e 

apresenta menos desvios que os termopares tipo “R – PtRh13%/Pt”, normalmente 

utilizados[43]. O sistema foi especificado pela empresa ECIL e aferido no Laboratório de 

Calibração da CST.  

Os esquemas de posicionamentos dos termopares utilizados são mostrados nas Figuras 4.19, 

4.20, 4.21 e 4.22.  

Os termopares foram afixados com argamassa do tipo Jetmag BS da Magnesita SA.  

As medições foram realizadas em uma seqüência de três distribuidores e os resultados obtidos 

são apresentados graficamente em 4.2.3.   

Obs.: - A introdução dos termopares nos refratários exigiu a adoção de cuidados de segurança 

adicionais, em função do risco de formação de trincas no mesmo e, consequentemente, do 

risco de ocorrência de infiltração do aço líquido pela mesma, o que constitui-se num acidente 

operacional de alta gravidade. Durante a realização da instrumentalização citada, ocorreu um 

acidente desta natureza (felizmente controlado a tempo), na placa refratária inferior, que 

acabou provocando o aborto prematuro da experiência em dos distribuidores amostrados.  

Outro fator importante também a destacar é o alto custo do sistema. (O preço de cada 

instrumentalização por distribuidor, ficou maior que R$4000,00).   



 Dissertação de Mestrado – Capítulo 4.0 – Metodologia - Resultados e Discussão 

 

 73 

 

Figura 4.19 – Posicionamento do termopar na placa superior interna (5) e externa (3)  

Termopar 

(5) 

Termopar 

(3) 
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Figura 4.20 – Posicionamento do termopar na placa inferior interna (4) 

Termopar 

(4) 
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Figura 4.21 – Posicionamento do termopar na placa inferior externa (1) 

Termopar 

(1) 
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 Figura 4.22 - Posicionamento do termopar na válvula superior 

Termopar 

(2) 
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4.2.3 – VALIDAÇÃO DO MODELO 

A validação deste modelo foi feita baseada na comparação dos resultados numéricos obtidos 

pelo simulador, com os resultados experimentais obtidos através das medições realizadas 

conforme a configuração descrita em 4.2.2.2. Foram feitas duas corridas experimentais 

usando a válvula MLC1 e uma corrida experimental usando a válvula MLC2 single. Uma 

informação importante obtida durante as medições descritas acima foi a que todas as 

superfícies externas do distribuidor se encontram a aproximadamente 100°C no início do 

processo. O perfil inicial de temperaturas utilizado em ambas as simulações pode ser 

observado na Figura 4.23, onde verifica-se que o aço líquido (cor vermelha) encontra-se no 

canal a aproximadamente 1565ºC e a partir de um determinado instante começa a perder calor 

para a vizinhança.  

  

               Figura 4.23 – Perfil inicial de temperatura para as válvulas das duas corridas                                                              

- Tincial = 1565ºC - ? Tinicial  de referência = 26ºC   

 Observa-se também na Figura 4.23 que a parte inferior da válvula submersa está imersa em 

um ambiente de alta temperatura. Este ambiente é o aço líquido do molde a aproximadamente 

1540ºC. O objetivo de se considerar esta região de mergulho da válvula submersa é tornar o 

ambiente da simulação o mais próximo possível da realidade. 
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4.2.3.1 – PRINCIPAIS ASPECTOS COMPARATIVOS 

Para as corridas experimentais utilizando a válvula MLC1, usou-se aço da Família 10. A 

temperatura do aço foi de, aproximadamente, 1565°C (super-heat de 26ºC). As programações 

de partida do lingotamento apresentaram o perfil mostrado na Figura 4.24, onde obedeceu-se 

a prática operacional vigente. A programação de partida utilizada para a simulação numérica 

foi desenvolvida baseada nos dados experimentais levantados para as corridas e é descrita 

pela Figura 4.25 e pela Tabela IV.7  
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Figura 4.24 – Programação-padrão utilizada para a partida do lingotamento  
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Figura 4.25 – Programação numérica utilizada para a partida do lingotamento 

2,75 cm de abertura 

2,2 t/min/veio  

1,2 metros 
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Tabela IV.7 – Dados numéricos para a simulação do problema-teste com a válvula MLC1. 

 

Para a corrida experimental utilizando a válvula MLC2 single, usou-se aço da Família 40. A 

temperatura do aço foi de, aproximadamente, 1535°C (super-heat de 15ºC). A programação 

de partida do lingotamento nesta máquina também apresenta o perfil anteriormente mostrado 

na Figura 4.24.  

Já a programação utilizada para a simulação numérica foi desenvolvida baseada nos dados 

experimentais levantados, conforme são demonstrados pela Figura 4.26 e pela Tabela IV.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 – Programação numérica utilizada para a partida do lingotamento.

TEMPO (t)
Altura 

Corrigida 
(m)

Qmass 
(t/min)

Abertura 
% 

Válvula

Abertura 
mm 

Válvula
t<160 0,5 0,45 0,16 10,99
160 0,8 0,50 0,15 10,67
170 0,8 0,60 0,17 12,14
180 0,8 0,68 0,19 13,26
190 0,8 0,77 0,21 14,47
200 0,8 0,85 0,22 15,52
210 0,8 0,94 0,24 16,66
220 0,8 1,03 0,25 17,77
230 0,8 1,11 0,27 18,73
240 0,8 1,20 0,28 19,79
250 0,8 1,29 0,30 20,83
260 0,8 1,29 0,30 20,83
270 0,8 1,29 0,30 20,83
280 0,8 1,29 0,30 20,83
290 0,8 1,29 0,30 20,83
300 0,8 1,29 0,30 20,83

t>300 1,2 2,20 0,39 27,37

MLC1 - FAM10/20

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

70 110 190 310 350 430 670 790

t(s)

Altura de Aço (m)

Qmass (ton/min/veio)

Abertura de válvula (cm)

3,0 cm de abertura 

2,6 t/min/veio  
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Tabela IV.8 – Dados numéricos para a simulação do problema teste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe descrever como os dados de abertura de válvula existentes nas Tabelas IV.7 e IV.8 e nas 

Figuras 4.25 e 4.26 foram avaliados. A Figura 4.24 mostra como varia a vazão de aço ao 

longo do tempo. Como esta vazão depende diretamente da altura de aço disponível no 

distribuidor, qualquer mudança nesta altura implica em mudança de vazão. Desta forma, da 

Figura 4.24 podem ser retirados os intervalos de tempo para os quais as alturas de 0,5m, 0,8m 

e 1,2m são válidas. De acordo com dados de vazão esperada para estes intervalos de tempo e 

com as relações teóricas existentes entre abertura de válvula, vazão de aço e altura do aço no 

distribuidor determinou-se os valores para abertura de válvula para cada intervalo de tempo. 

A comparação entre os resultados experimentais e numéricos é apresentada graficamente por 

máquina nas Figuras 4.27 a  4.39 para as MLC1 e 2. 

É importante ressaltar que todas as temperaturas iniciais dos pontos observados são iguais a 

100°C, com exceção da temperatura inicial da válvula submersa (650°C para MLC1 e 600°C 

para MLC2).  Nos gráficos mostrados nas Figuras 4.27 a 4.39, este valor inicial nem sempre é 

observado, dando-se preferência aos tempos nos quais se tem a correspondente medida 

experimental.  

TEMPO (s)
Altura 

Corrigida (m)
Qmass 

(t/min/veio)
Abertura da 
Válvula (cm)

70 0,50 0,40 1,00
110 0,50 0,40 1,10

190 0,80 0,66 1,30
310 1,00 0,90 1,50

350 1,00 0,90 1,50
430 1,20 2,30 2,70
670 1,20 2,60 3,00
790 1,20 2,60 3,00

MLC2 Single - FAM40
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 Abertura Qmass
10,99 0,45
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Figura 4.27 - Comparação dos dados de vazão mássica (Qmass) ao longo do tempo abrindo a 

válvula gaveta – MLC1. 
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Figura 4.28 – Comparação dos dados de vazão mássica (Qmass) ao longo do tempo abrindo a 

válvula gaveta – MLC2. 

 

Conforme as Figuras 4.27 e 4.28, a concordância entre as vazões mássicas é notória para as 

simulações tanto na MLC1, quanto na MLC2. Na MLC1, ocorreu uma discordância entre os 

dados simulados e os experimentais quando a abertura da válvula passou de 25mm. Tal fato 

pode ser explicado em função da variação da abertura da vá lvula gaveta, observada na prática, 

que não foi contemplada pela simulação. 
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Figura 4.29 - Comparação das temperaturas na placa inferior externa ao longo do tempo  

MLC1 (Ponto de amostragem 1) 

 

Observa-se na Figura 4.29 uma forte discordância entre os resultados obtidos na simulação e 

os experimentais. Tal fato pode ser explicado em função do posicionamento dos termopares, 

que foi alterado em função de trincas no refratário. Este também recebeu um reforço na 

quantidade de massa para fixação. Acredita-se que estes fatores comprometeram as medições.  

 

As medidas físicas do ponto 1 na MLC2 não puderam ser coletadas em função de problemas 

técnico-operacionais, (num distribuidor os termopares se depreenderam por falha na fixação e 

no outro ocorreu uma trinca na região onde foram inseridos os termopares provocando uma 

pequena infiltração de aço).  
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Figura 4.30 – Comparação das temperaturas na válvula superior ao longo do tempo – MLC1.  

         

Observa-se na Figura 4.30 acima, que ao longo do tempo existe um aumento da diferença 

entre as medidas experimentais e as da simulação, que pode ser atribuída às condições de 

trabalho do termopar ao longo do tempo. (Aquecimento da região onde o mesmo foi 

posicionado).  A 800 segundos esta diferença atingiu o seu valor máximo (~ 100ºC). Apesar 

desta pode-se considerar razoável a concordância entre os resultados experimentais e 

numéricos. 

 
Figura 4.31 – Comparação das temperaturas na válvula superior ao longo do tempo – MLC2  

 

As temperaturas na válvula superior ao longo do tempo, apresentada na Figura 4.31 acima, 

mostram uma boa concordância entre os resultados experimentais e numéricos, a partir de 350 

segundos.  
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Figura 4.32 – Comparação das temperaturas na placa superior externa ao longo do tempo – 

MLC1 (ponto de amostragem número 3)  

Figura 4.33 – Comparação das temperaturas na placa superior externa ao longo do tempo – 

MLC2 (ponto de amostragem número 3) 

 

Nas placas superiores – ponto 3, conforme Figuras 4.32 e 4.33 acima, observa-se uma boa 

concordância entre os resultados experimentais e numéricos, principalmente na MLC2.  Na 

MLC1 ao longo do tempo a diferença aumentou sem que fosse detectada uma causa 

específica, porém, a mesma permaneceu num patamar aceitável (em torno de 90ºC).  
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Figura 4.34 – Comparação das temperaturas na placa inferior interna ao longo do tempo – 

MLC1 (ponto de amostragem número 4)  

 

 

Figura 4.35 – Comparação das temperaturas na placa inferior interna ao longo do tempo – 

MLC2 (ponto de amostragem número 4)   

Nas figuras 4.34 e 4.35 acima, a concordância quantitativa nas placas inferiores parece que foi 

comprometida pelo posicionamento dos termopares, que também foi alterado (assim como o 

da parte externa da placa inferior), em função da ocorrência de uma infiltração de aço líquido 

na região da placa inferior onde havia sido posicionado o termopar. Merece também uma 

análise mais cuidadosa a diferença entre temperatura inicial informada nas placas inferiores 

da MLC1. Pode-se atribuir a um erro de medição a temperatura inicial de 100ºC. O correto é a 

temperatura de placa informada para a MLC2, em torno de 400ºC, pois apesar de serem 

válvulas diferentes, suas geometrias e propriedades físicas são muito semelhantes para que 

seja observada uma diferença tão grande de perfil térmico para o mesmo tempo de processo. 

Temperatura  
da Placa  
Inferior 
int (4) 

70 398 
190 482 
310 524 
430 556 
670 602 
790 620 
70 100 
190 280 
430 415 
670 640 
790 730 

Tempo  
(s) 

Experimental 

BMK 

Placa Inferior Interno 

0 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 

0 200 400 600 800 1000 
t(s) 

T(°C) 
Experimental 
Simulação 



 Dissertação de Mestrado – Capítulo 4.0 – Metodologia - Resultados e Discussão 

 

 86 

 

Temperatura da 
Placa Superior

int (5)
300 284
390 326
510 374
570 392
690 421
810 446
930 465
300 336
390 378
510 480
570 540
690 634
810 700
900 700

Tempo 
(s)

E
xp

er
im

en
ta

l
B

M
K

Placa Superior Interno

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 200 400 600 800 1000

t(s)

T(
ºC

) Experimental
Simulação

 
Figura 4.36 – Comparação das temperaturas na placa superior interna ao longo do tempo – 

MLC1 (ponto de amostragem número 5) 
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Figura 4.37 – Comparação das temperaturas na placa superior interna ao longo do tempo – 

MLC2 (ponto de amostragem número 5) 

Os resultados experimentais e numéricos demonstrados nas Figuras 4.36 e 4.37 acima, assim 

como os observados nas placas superiores externas, (Figuras 4.32 e 4.33), apresentam uma 

boa concordância, principalmente na MLC2.  Na MLC1 observa-se ao longo do tempo uma 

maior diferença, mas que não chega comprometer a concordância. 
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Figura 4.38 – Comparação das temperaturas na válvula submersa ao longo do tempo     

MLC1 - (ponto de amostragem número 6)  
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Figura 4.39 – Comparação das temperaturas na válvula submersa ao longo do tempo      

MLC2 - (ponto de amostragem número 6) 

 

As Figuras 4.38 e 4.39 mostram uma excelente concordância entre os resultados numéricos e 

experimentais. Destaca-se a qualidade das medidas realizadas com o pirômetro óptico, 

descrito no Anexo 01. 
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4.2.3.2 – COMENTÁRIOS SOBRE A VALIDAÇÃO DO MODELO 

Com base nos dados expostos graficamente, a análise térmica da região estudada, sinaliza 

para uma concordância qualitativa das temperaturas obtidas experimentalmente e 

numericamente na maioria dos casos. Entretanto, a princípio, nem sempre a avaliação 

quantitativa é favorável ao modelo. Em alguns casos, a concordância quantitativa é notável, 

mas há casos em que os valores experimentais são muito diferentes dos numéricos. Nas placas 

inferiores nos pontos de amostragem 1 e 4, tanto para MLC1, quanto a para a MLC2 nota-se 

facilmente que as medidas de temperaturas são totalmente diferentes das obtidas por 

simulação. Observa-se que as discordâncias quantitativas se acentuam à medida que a 

temperatura aumenta, o que pode ser atribuído às condições de contorno que alteram-se ao 

longo do tempo pelo aquecimento natural do sistema. Pode-se inferir também, que a dilatação 

térmica da massa que envolve o termopar possa influenciar a confiabilidade da medida deste, 

em função do surgimento de um “gap” ao redor do mesmo. Esta hipótese também é vinculada 

ao fato de que as medidas externas realizadas com a utilização do pirômetro óptico (ou seja, 

obtidas sem a intermediação de termopares fixos) apresentaram ótima concordância com os 

resultados da simulação numérica.  

A discordância apresentada no início do processo na válvula superior da MLC2 pode ser 

explicada pela Figura 4.24, onde verifica-se em torno de 400s um grande aumento da vazão 

de aço. A conseqüência que se espera deste fato é o surgimento de um degrau no perfil de 

temperatura. A simulação numérica mostra isto melhor que o resultado experimental, o que 

também sugere possíveis problemas na medição destas temperaturas. Este mesmo fenômeno 

pode ser observado nos perfis de temperatura da placa superior (interna e externa).  

Finalmente, considerando o escopo deste trabalho e a comparação dos resultados obtidos pela 

simulação numérica com os experimentais, pode-se concluir que o modelo desenvolvido pode 

ser aceito como uma referência razoável para as análises de sensibilidade de processo 

desejadas, desde que sejam adequados alguns parâmetros que ocasionaram discordâncias 

quantitativas entre os dados das simulações e os experimentais.  
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4.2.4 – COMPARAÇÃO ENTRE AS SIMULAÇÕES BI E TRIDIMENSIONAIS 

O esforço computacional exigido no processamento entre os modelos bidimensional (2D) e 

tridimensional (3D) do distribuidor são bastante diferentes. Enquanto o bidimensional realiza 

a simulação em apenas 40 minutos (na média), o tridimensional demanda mais de 10 horas de 

computação. Na verdade, a utilização de malhas mais refinadas pode exigir mais de dois (2) 

dias de simulação, no caso (3D). Devido a esta enorme diferença, tornou-se conveniente 

verificar a possibilidade da avaliação de sensibilidade do processo ser realizada somente no 

modelo bidimensional.  

As Figuras 4.40-a e 4.40-b, mostram estes modelos já importados para o ambiente de 

realidade virtual do Phoenics.  

 

Figura 4.40-a - Geometria 2D                                   Figura 4.40-b – Geometria 3D  

O sistema utilizado para a comparação foi um distribuidor com válvula MLC1, com as 

premissas definidas em 4.2.2 e 4.2.3 para validação do modelo, com as condições de contorno 

de vazão definida à entrada e a de pressão definida (igual à atmosférica) na saída. Tomou-se 

como referência o aço ultra baixo carbono – família 10. Foram utilizadas malhas de mesma 

densidade e o tempo de simulação de ambos os casos representou 100s de lingotamento. As 

temperaturas iniciais foram iguais para cada objeto, assim como as temperaturas do aço na 

entrada de cada caso foram idênticas. A largura do canal do caso bidimensional foi escolhida 

de tal forma que o escoamento dos dois casos fossem idênticas, embora de formatos 
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diferentes. Na verdade a área de escoamento na geometria 3D é de fato uma área; já no caso 

da geometria 2D a área de escoamento é substituída por um segmento de reta. Conforme 

discutido e repassado para a Chemtech, talvez o mais coerente tivesse sido adequar a abertura 

da válvula gaveta na simulação 2D à mesma velocidade média, já que os perfis de velocidade 

mostrados nas Figuras 4.41-a e 4.41-b, são virtualmente iguais.  

As Figuras 4.42-a e 4.42-b,  mostram os campos de temperatura finais, (100 segundos), que 

são ligeiramente diferentes nos objetos sólidos do modelo. Cabe, no entanto, destacar que o 

objeto tridimensional perde energia em todas as direções enquanto o bidimensional só perde 

energia na direção do plano ilustrado na Figura 4.42-a, ou seja, a simulação em 2D subestima 

as perdas térmicas. Em 2D tem-se uma “área” de seção de fluxo constante, enquanto em 3D 

tem-se uma área de seção de fluxo crescente, o que seria natural desta aproximação.   

 

                              Figura 4.41-a                                                     Figura 4.41-b 

Figuras 4.41-a e 4.41-b - Perfis de velocidade para os casos 2D (4.41-a) e 3D (4.41-b) 

Tempo = 100 segundos 
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                                 Figura 4.42-a                                                     Figura 4.42-b 

    Figuras 4.42-a e 4.42-b - Perfis de temperatura para os casos 2D (4.42-a) e 3D (4.42-b). 

Tempo = 100 segundos - ? Tinicial  de referência = 26ºC   

 

 

4.2.4.1 – CONCLUSÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS MODELOS BI OU TRIDIMENSIONAL 

 

Devido à proximidade dos resultados obtidos da simulação, especialmente em relação ao 

escoamento do aço, e devido à razoável concordância entre os valores de temperatura  

experimentais e numéricos obtida no modelo 2D, aceitando-se as restrições descritas 

anteriormente. 
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4.2.5 - ANALISE DA SENSIBILIDADE OPERACIONAL DO ESCOAMENTO DO 

AÇO SOB DIFERENTES CONDIÇÕES. 

 

Foram realizadas as simulações de seis casos, combinando três tipos de válvula e dois tipos de 

aço, a saber: 

• Válvula MLC1 – Aço Ultra Baixo Carbono (UBC)  - Família 10; 

• Válvula MLC1 – Aço Médio Carbono (MC) – Família 40; 

• Válvula MLC2 - single - Aço Ultra Baixo Carbono (UBC)  - Família 10; 

• Válvula MLC2 - single - Aço Médio Carbono (MC) – Família 40; 

• Válvula MLC2 - twin - Aço Ultra Baixo Carbono (UBC)  - Família 10; 

• Válvula MLC2 - twin - Aço Médio Carbono (MC) – Família 40. 

Premissas comuns: 

- Em todos os casos foi considerado que o pré-aquecimento dos refratários os levou à 

temperatura inicial de 1000°C, ou seja, considerou-se o “distribuidor de partida a quente”.  

- A condição de contorno de saída do canal no qual escoa aço é de pressão atmosférica. O 

domínio é capaz de permitir a entrada e a saída de ar, de forma que a convecção natural 

exerce um papel importante na temperatura externa do distribuidor. Além disso, a entrada e a 

saída de energia por radiação térmica são permitidas.  

- Considerou-se que o ambiente externo está a uma temperatura de 40°C nas proximidades da 

carcaça do distribuidor e do molde de lingotamento (fora dos domínios de simulação).  

- O super-heat (?T) no distribuidor considerado foi de 19ºC para os aços UBC – família 10, 

(temperatura do aço no distribuidor ~ 1558ºC)  e para os aços MC – família 40 foi de 18ºC,  

implicando numa temperatura no distribuidor da ordem de 1538ºC.  

- As outras premissas foram definidas em 4.2.3.  
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As figuras utilizadas seguem o seguinte padrão: 

 

Ø Para cada caso é apresentada uma tabela com os dados de altura de aço, abertura de 

válvula e vazão mássica esperada ao longo do tempo da simulação; 

Ø FSOL indica a fração de sólidos em cada região do espaço. Quanto maior a fração de 

sólidos, maior o grau de solidificação do aço. Se FSOL for 1, a solidificação é total, mas 

se FSOL for zero, não há formação de aço sólido; 

Ø Os perfis de temperatura têm ligação direta com a fração de sólidos e, por isto, são 

ilustrados ao longo do tempo; 

Ø Os perfis de pressão e temperatura ao final de 15 min de lingotamento (simulado) são 

apresentados para cada caso. 

Ø Em todos os casos, os menores valores das variáveis são indicados em azul, enquanto os 

maiores são indicados pela cor vermelha. 
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4.2.5.1. VÁLVULA MLC1 – AÇO ULTRA BAIXO CARBONO (UBC) 

A programação utilizada para o lingotamento de aço UBC nesta válvula está descrita na 

Tabela IV.9. 

Tabela IV.9 – Programação utilizada na simulação de lingotamento contínuo. 

TEMPO (t)
Altura 

Corrigida 
(m)

Qmass 
(t/min)

Abertura 
% 

Válvula

Abertura 
mm 

Válvula
t<160 0,5 0,45 0,16 11,00
160 0,8 0,50 0,15 11,00
170 0,8 0,60 0,17 12,00
180 0,8 0,68 0,19 14,00
190 0,8 0,77 0,21 14,00
200 0,8 0,85 0,22 16,00
210 0,8 0,94 0,24 16,00
220 0,8 1,03 0,25 16,00
230 0,8 1,11 0,27 18,00
240 0,8 1,20 0,28 20,00
250 0,8 1,29 0,30 20,00
260 0,8 1,29 0,30 20,00
270 0,8 1,29 0,30 20,00
280 0,8 1,29 0,30 20,00
290 0,8 1,29 0,30 20,00
300 0,8 1,29 0,30 20,00

t>300 1,2 2,20 0,39 27,00

MLC1 - FAM10/20

 

 

A altura 0.5m corresponde a uma pressão de 37000 Pa, a altura de 0,8m a uma pressão de 

60000 Pa e a altura de 1,2 m a uma pressão de 84000 Pa. Estes são os va lores utilizados como 

condição de contorno de entrada no canal do distribuidor. Os resultados estão ilustrados nas 

Figuras 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47 e 4.48. A demonstração da simulação a partir de 130 

segundos é para que a mesma aproxime-se da prática, onde a maioria das obstruções ocorrem 

após 130 segundos da passagem da primeira porção de aço pelo canal de alimentação 

distribuidor – molde, ou seja, durante o enchimento do molde ou nos instantes iniciais da 

partida do lingotamento. [Entenda-se como partida do lingotamento, quando os rolos 

puxadores (motrizes) iniciam o movimento no sentido de extrair o aço solidificado (placa) do 

veio].   
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   Figura 4.43 – Evolução da fração de sólidos ao longo do tempo  

  Tinicial = 1558ºC - ? Tinicial de referência = 19ºC  - Aço UBC – MLC1 

 

        Figura 4.44 – Evolução da fração de sólidos ao longo do tempo  

       Tinicial  = 1558ºC - ? Tinicial  de referência = 19ºC  - Aço UBC – MLC1 

 

t = 150s t = 160s 

t = 130s t = 140s 
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           Figura 4.45 – Evolução da fração de sólidos ao longo do tempo  

             Tinicial  = 1558ºC - ? Tinicial  de referência = 19ºC - Aço UBC – MLC1 

 

 
              Figura 4.46 – Evolução da temperatura ao longo do tempo  

               Tinicial  = 1558ºC - ? Tinicial  de referência = 19ºC - Aço UBC – MLC1 

 

t = 230s t = 900s 

t = 150s t = 160s  
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         Figura 4.47 – Evolução da temperatura ao longo do tempo 

         Tinicial  = 1558ºC - ? Tinicial  de referência = 19ºC  - Aço UBC – MLC1 

 

É observada uma formação de sólidos na região da válvula gaveta, junto à válvula gaveta 

(placa deslizante) e na região da válvula submersa nos primeiros 180s de lingotamento. Para 

tempos maiores, a simulação indicou, para a maioria dos casos, a progressão desta 

solidificação. Raros foram os casos de refusão, apesar do aumento da vazão de aço através da 

abertura da válvula gaveta. Tal resultado também é observado na prática operacional.  

Os perfis finais de pressão e velocidade, após 900s de simulação, são mostrados na Figura 

4.48. 

 
             Figura 4.48 – Perfis de pressão e velocidades após 900s de simulação                               

- ? Tinicial  de referência = 19ºC  - Aço UBC – MLC1 

t = 300s  t = 900s  

Pressão Velocidade 
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4.2.5.2 - VÁLVULA MLC1 – AÇO MÉDIO CARBONO (MC) – FAMÍLIA 40 

A Tabela IV.10 mostra a programação relativa a este caso. 

Tabela IV.10 – Programação utilizada na simulação de lingotamento contínuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Figuras 4.49, 4.50, 4.51 e 4.52 que se seguem, mostram os perfis de fração de sólidos e 

temperaturas ao longo do tempo. 

 

 
        Figura 4.49 – Evolução da fração de sólidos ao longo do tempo  

      Tinicial = 1538ºC - ? Tinicial de referência = 18ºC - Aço MC – MLC1 

t = 150s  t = 160s  

TEMPO (t)
Altura 

Corrigida 
(m)

Qmass
Abertura 

% 
Válvula

Abertura 
mm 

Válvula
t<160 0,5 0,45 0,16 11,00
160 0,8 0,50 0,15 11,00
170 0,8 0,60 0,17 12,00
180 0,8 0,68 0,19 14,00
190 0,8 0,77 0,21 14,00
200 0,8 0,85 0,22 16,00
210 0,8 0,94 0,24 16,00
220 0,8 1,03 0,25 16,00
230 0,8 1,11 0,27 18,00
240 0,8 1,20 0,28 20,00
250 0,8 1,29 0,30 20,00
260 0,8 1,29 0,30 20,00
270 0,8 1,29 0,30 20,00
280 0,8 1,29 0,30 20,00
290 0,8 1,29 0,30 20,00
300 0,8 1,29 0,30 20,00

t>300 1,2 1,67 0,32 23,00

MLC1 - FAM40
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             Figura 4.50 – Evolução da fração de sólidos ao longo do tempo 

               Tinicial = 1538ºC - ? Tinicial de referência = 18ºC - Aço MC – MLC1 

 

 

 
         Figura 4.51 – Evolução da temperatura ao longo do tempo  

           Tinicial = 1538ºC - ? Tinicial de referência = 18ºC - Aço MC – MLC1  

 

t = 150s  t = 160s  

t = 300s  t = 900s  
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            Figura 4.52 – Evolução da temperatura ao longo do tempo  

             Tinicial = 1538ºC - ? Tinicial de referência = 18ºC - Aço MC – MLC1  

 

Finalmente, os perfis de pressão e velocidade finais são mostrados na Figura 4.51. 

 

 
   Figura 4.53 – Perfis de pressão e velocidades após 900s de simulação                                   

- ? Tinicial de referência = 18ºC - Aço MC – MLC1 

 

Comparando as Figuras 4.49 e 4.50 (perfil de temperatura - aço médio carbono – família 40) 

com as Figuras 4.43, 4.44 e 4.45, (perfil de temperatura – aço ultra baixo carbono – família 

10), verifica-se que há menos solidificação no aço médio carbono. Em menos de 150s não há 

mais fração de sólidos significativa na região da válvula, o que sinaliza para a ocorrência de 

uma refusão. O que proporciona esta refusão e/ou maior dificuldade de progressão da 

solidificação é o aumento da vazão de aço com a abertura da válvula gaveta e o fato de que 

t = 300s  t = 900s  
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para o aço MC – família 40, o calor latente é maior, ou seja, conforme o diagrama Ferro-

Carbono, existe uma zona mushy (definida em 3.4.1 neste trabalho, como uma região com 

presença de solidus e liquidus) maior, o que dificultada a solidificação com o super-heat em 

torno de 18ºC. As Figuras 4.51 e 4.52 mostram os perfis de temperatura associados ao caso.  

 

 

4.2.5.3 - VÁLVULA MLC2 - SINGLE - AÇO ULTRA BAIXO CARBONO (UBC)  - FAMÍLIA 10 

 

A Tabela IV-11 mostra a programação relativa a este caso. As Figuras 4.54, 4.55, 4.56 e 4.57, 

que se seguem, mostram os perfis de fração de sólidos e temperaturas ao longo do tempo. A 

Figura 4.58 mostra os perfis de velocidade e pressão após 900s de simulação.  

 

Tabela IV.11 – Programação utilizada na simulação de lingotamento contínuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO (t)
Altura 

Corrigida 
(m)

Qmass
Abertura 

%  
Válvula

Abertura 
mm 

Válvula
t<160 0,144 0,50 0,15 12,00
160 0,444 0,50 0,14 12,00
170 0,444 0,61 0,16 12,00
180 0,444 0,71 0,17 15,00
190 0,444 0,82 0,19 15,00
200 0,444 0,93 0,21 15,00
210 0,444 1,04 0,23 15,00
220 0,444 1,15 0,25 19,00
230 0,444 1,26 0,26 19,00
240 0,444 1,37 0,28 23,00
250 0,444 1,48 0,29 23,00
260 0,444 1,59 0,31 23,00
270 0,444 1,65 0,32 23,00
280 0,444 1,65 0,32 23,00
290 0,444 1,65 0,32 23,00
300 0,444 1,65 0,32 23,00

t>300 0,844 2,89 0,42 32,00

MLC2 Single - FAM10/20
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           Figura 4.54 – Evolução da fração de sólidos ao longo do tempo  

            Tinicial = 1558ºC - ? Tinicial de referência = 19ºC  -  Aço UBC – MLC2 

 

 

   
         Figura 4.55 – Evolução da fração de sólidos ao longo do tempo  

          Tinicial = 1558ºC - ? Tinicial de referência = 19ºC  -  Aço UBC – MLC2 

 

 

t = 150s  t = 210s  

t = 300s  t = 900s  
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               Figura 4.56 – Evolução da temperatura ao longo do tempo 

               Tinicial = 1558ºC - ? Tinicial de referência = 19ºC  -  Aço UBC – MLC2 

 

 

 

 
              Figura 4.57 – Evolução da temperatura ao longo do tempo 

             Tinicial = 1558ºC  - ? Tinicial de referência = 19ºC  -  Aço UBC – MLC2 

 

t = 300s  t = 900s  

t = 150s  t = 210s  



 Dissertação de Mestrado – Capítulo 4.0 – Metodologia - Resultados e Discussão 

 

 104 

 
 Figura 4.58 – Perfis de pressão e velocidades após 900s de simulação 

? Tinicial de referência = 19ºC  -  Aço UBC – MLC2 

 

As tendênc ias de solidificação continuam ocorrendo nas mesmas posições, mas menos 

intensamente do que ocorria na válvula do tipo MLC1. Levando-se em consideração que uma 

válvula do tipo MLC2 single apresenta diâmetro de escoamento maior que o da MLC1, há 

maior volume de aço passando pelo canal do distribuidor. Assim, uma maior carga térmica 

chega às regiões onde pode haver solidificação, o que  sinaliza uma menor porção solidificada 

em relação à esperada. 
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4.2.5.4 - VÁLVULA MLC2 - SINGLE - AÇO MÉDIO CARBONO (MC) – FAMÍLIA 40 

A  tabela IV.12 mostra a programação relativa a este caso.  

Tabela IV.12 – Programação utilizada na simulação de lingotamento contínuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Figuras 4.59, 4.60, 4.61, 4.62 que se seguem, mostram os perfis de fração de sólidos e 

temperaturas ao longo do tempo. A Figura 4.63 mostra os perfis de pressão e velocidade 

finais. Apesar das temperaturas serem semelhantes, também na MLC2, ocorre que em menos 

de 150s não há mais fração de sólidos significativa na região da válvula nos aços médio 

carbono 40, comparados ao ultra baixo carbono 10. Novamente, conforme comentado em 

4.2.5.2 deste trabalho, admite-se que uma refusão e/ou uma maior dificuldade de progressão 

da solidificação dá-se pelo aumento da vazão de aço com a abertura da válvula gaveta e pelo 

fato de que para o aço MC – família 40 existe uma zona mushy maior (definida em 3.4.1 neste 

trabalho, como uma região com presença de solidus e liquidus), o que dificulta a solidificação 

com o super-heat em torno de 18ºC.  

As Figuras 4.61 e 4.62 mostram os perfis de temperatura associados ao caso. 

TEMPO (t)
Altura 

Corrigida 
(m)

Qmass
Abertura 

%  
Válvula

Abertura 
mm 

Válvula
t<160 0,144 0,50 0,15 12,00
160 0,444 0,50 0,14 12,00
170 0,444 0,61 0,16 12,00
180 0,444 0,71 0,17 15,00
190 0,444 0,82 0,19 15,00
200 0,444 0,93 0,21 15,00
210 0,444 1,04 0,23 15,00
220 0,444 1,15 0,25 19,00
230 0,444 1,26 0,26 19,00
240 0,444 1,37 0,28 23,00
250 0,444 1,48 0,29 23,00
260 0,444 1,59 0,31 23,00
270 0,444 1,65 0,32 23,00
280 0,444 1,65 0,32 23,00
290 0,444 1,65 0,32 23,00
300 0,444 1,65 0,32 23,00

t>300 0,844 2,15 0,34 26,00

MLC2 Single - FAM40
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Figura 4.59 – Evolução da fração de sólidos ao longo do tempo 

Tinicial = 1538ºC  - ? Tinicial de referência = 18ºC  -  Aço MC – MLC2 

 

 
   Figura 4.60 – Evolução da fração de sólidos ao longo do tempo 

Tinicial = 1538ºC  - ? Tinicial de referência = 18ºC  -  Aço MC – MLC2 

. 

t = 150s  t = 210s  

t = 300s  t = 900s  



 Dissertação de Mestrado – Capítulo 4.0 – Metodologia - Resultados e Discussão 

 

 107 

Figura 4.61 – Evolução da temperatura ao longo do tempo 

Tinicial = 1538ºC - ? Tinicial de referência = 18ºC  -  Aço MC – MLC2 

 

 

 
Figura 4.62 - Evolução da temperatura ao longo do tempo  

   Tinicial = 1538ºC  - ? Tinicial de referência = 18ºC  -  Aço MC – MLC2 

 

t = 150s t = 210s  

t = 300s  t = 900s  
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Figura 4.63 – Perfis de pressão e velocidades após 900s de simulação  

- ? Tinicial de referência = 18ºC  -  Aço MC – MLC2 

 

 

4.2.5.5 - VÁLVULA MLC2 - TWIN - AÇO ULTRA BAIXO CARBONO (UBC)  - FAMÍLIA 10 

A Tabela IV.13 mostra a programação relativa a este caso.  

 

Tabela IV.13 - Programação utilizada na simulação de lingotamento contínuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO (t)
Altura 

Corrigida 
(m)

Qmass
Abertura 

%  
Válvula

Abertura 
mm 

Válvula
t<160 0,144 0,35 0,16 10,00
160 0,444 0,42 0,16 11,00
170 0,444 0,50 0,19 11,00
180 0,444 0,58 0,21 11,00
190 0,444 0,66 0,23 15,00
200 0,444 0,74 0,25 15,00
210 0,444 0,82 0,26 15,00
220 0,444 0,89 0,28 18,00
230 0,444 0,97 0,30 18,00
240 0,444 1,05 0,31 18,00
250 0,444 1,12 0,33 18,00
260 0,444 1,17 0,34 20,00
270 0,444 1,17 0,34 20,00
280 0,444 1,17 0,34 20,00
290 0,444 1,17 0,34 20,00
300 0,444 1,17 0,34 20,00

t>300 0,844 2,05 0,46 27,00

MLC2 Twin - FAM10/20
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As Figuras 4.64, 4.65 e 4.66, que se seguem, mostram os perfis de fração de sólidos e 

temperaturas ao longo do tempo. A Figura 4.67 mostra os perfis de pressão e velocidade 

finais. 

 

 
Figura 4.64 – Evolução da fração de sólidos ao longo do tempo 

Tinicial = 1558ºC  - ? Tinicial de referência = 19ºC  -  Aço UBC – MLC2 - Twin 

 

 

 
Figura 4.65 - Evolução da fração de sólidos ao longo do tempo  

Tinicial = 1558ºC - ? Tinicial de referência = 19ºC  -  Aço UBC – MLC2 - Twin 

 

t = 150s  t = 210s  

t = 300s  t = 900s  
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  Figura 4.66 – Evolução da temperatura ao longo do tempo. 

   Tinicial = 1558ºC  - ? Tinicial de referência = 19ºC  -  Aço UBC – MLC2 - Twin 

 

 
Figura 4.67 - Perfis de pressão e velocidades após 900s de simulação. 

? Tinicial de referência = 19ºC  -  Aço UBC – MLC2 - Twin 

 

As tendências de solidificação continuam ocorrendo nas mesmas posições. Entretanto, a 

solidificação apresenta-se mais intensa na válvula twin (MLC2) que na válvula single 

(MLC2), nas mesmas condições.   

Percebe-se também que a MLC2 twin apresenta uma menor porção de aço solidificada que a 

MLC2 single, a partir de 300s de simulação. Este fato estranho, pode ser atribuído ao modelo 

utilizado para a simulação fluidodinâmica, que objetivando o  mesmo  segmento  de  fluxo  na 

t = 150s  t = 900s  
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saída do canal (simulação) que o canal real, impôs algumas adaptações de largura da válvula, 

(principalmente na válvula tipo single, que possui maior diâmetro que a twin), perturbando 

provavelmente a troca térmica com a parede desta região.  

 

 

4.2.5.6 - VÁLVULA MLC2 - TWIN - AÇO MÉDIO CARBONO (MC) – FAMÍLIA 40 

 

A Tabela IV.14 mostra a programação relativa a este caso. As Figuras 4.68, 4.69 e 4.70, que 

se seguem, mostram os perfis de fração de sólidos e temperaturas ao longo do tempo. A 

Figura 4.71 mostra os perfis de pressão e velocidade finais. 

Novamente, as tendências de solidificação continuam ocorrendo nas mesmas posições, sendo 

que a porção solidificada é mais intensa que na válvula do tipo MLC2 single nas mesmas 

condições.  

O fenômeno estranho sobre a fração de sólidos maior no single em relação ao twin, descrito 

anteriormente em 4.2.5.5, não foi observada nesta simulação, (muito provavelmente em 

função dos ajustes procedidos na adequação da largura da válvula). Considerando que a 

válvula do tipo MLC2 twin apresenta um diâmetro de escoamento menor que o da MLC2 

single, há menor volume de aço passando pelo canal do distribuidor. Este estrangulamento da 

válvula provoca uma troca térmica maior na região do canal e consequentemente uma maior 

solidificação.  

Observa-se também o mesmo fenômeno descrito em 4.2.5.2 e 4.2.5.4, apesar das temperaturas 

serem semelhantes, o calor latente do aço MC-40 é maior e a temperatura liquidus é menor 

que a do aço UBC-10, o que justifica a menor porção de aço solidificada do MC-40 em 

relação ao UBC-10. 
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Tabela IV.14 - Programação utilizada na simulação de lingotamento contínuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.68 – Evolução da fração de sólidos ao longo do tempo 

Tinicial = 1538ºC - ? Tinicial de referência = 18ºC  -  Aço MC – MLC2 - Twin 

 

t = 150s  t = 210s  

TEMPO (t)
Altura 

Corrigida 
(m)

Qmass
Abertura 

%  
Válvula

Abertura 
mm 

Válvula
t<160 0,144 0,35 0,16 10,00
160 0,444 0,42 0,16 11,00
170 0,444 0,50 0,19 11,00
180 0,444 0,58 0,21 11,00
190 0,444 0,66 0,23 15,00
200 0,444 0,74 0,25 15,00
210 0,444 0,82 0,26 15,00
220 0,444 0,89 0,28 18,00
230 0,444 0,97 0,30 18,00
240 0,444 1,05 0,31 18,00
250 0,444 1,12 0,33 18,00
260 0,444 1,17 0,34 20,00
270 0,444 1,17 0,34 20,00
280 0,444 1,17 0,34 20,00
290 0,444 1,17 0,34 20,00
300 0,444 1,17 0,34 20,00

t>300 0,844 1,52 0,37 22,00

MLC2 Twin - FAM40



 Dissertação de Mestrado – Capítulo 4.0 – Metodologia - Resultados e Discussão 

 

 113 

 
Figura 4.69 - Evolução da fração de sólidos ao longo do tempo 

Tinicial = 1538ºC - ? Tinicial de referência = 18ºC  -  Aço MC – MLC2 - Twin 

 

 

 
Figura 4.70 - Evolução da temperatura ao longo do tempo 

Tinicial = 1538ºC - ? Tinicial de referência = 18ºC  -  Aço MC – MLC2 - Twin 

 

 

t = 150s  t = 900s  

t = 300s t = 900s 
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Figura 4.71 - Perfis de pressão e velocidades após 900s de simulação 

Tinicial = 1538ºC - ? Tinicial de referência = 18ºC  -  Aço MC – MLC2 - Twin 

 

Baseado nos resultados das simulações tomando-se como referência as descrições em 4.2.5 

deste trabalho, a válvula single da MLC1 apresenta uma maior porção de aço solidificado na 

região do canal de alimentação do distribuidor – molde na região da placa deslizante.   

As evidências coletadas na prática operacional, conforme os dados registrados em[12], também 

sinalizam que a MLC1 é mais propensa a ocorrência do freezing – congelamento - (obstrução 

do canal de alimentação entre o distribuidor e o molde).  

Em função da descrição acima, definiu-se pela realização de uma análise de sensibilidade do 

processo de lingotamento em relação ao super-heat e ao pré-aquecimento do refratário  

(temperatura de encharque) da válvula do tipo single MLC1. 

A válvula single MLC1, também apresenta um tamanho intermediário do diâmetro do canal 

(70mm) entre a single (75mm) e twin (60mm) da MLC2, o que possibilita a extrapolação de 

sua análise para estas.  
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4.2.6 – ANÁLISE DA SENSIBILIDADE DE PROCESSO DE LINGOTAMENTO AO 

SUPER-HEAT E AO PRÉ-AQUECIMENTO DO REFRATÁRIO (temperatura de 

encharque) – REFERÊNCIA VÁLVULA SINGLE DA MLC1   

 

 As condições iniciais de contorno definidas dos casos analisados estão descritas na Tabela 

IV.15. (Os casos analisados estão marcados com “X”).    

 

Tabela IV.15 – Casos selecionados para Análise de Sensibilidade 

 

Super-Heats 
(°C) Família 

do Aço 

Temperatura 
Inicial 
(°C) 05 10 20 30 

600  X  X 

800 X X X X 10 

1000  X  X 

600  X  X 

800 X X X X 40 

1000  X  X 
 

 

O tempo de simulação para todos os casos que foram analisados foi de 200s, com pressão na 

entrada de molde de 60000Pa (equivalente a uma coluna de aço de 0,8m de altura). A placa 

deslizante foi posicionada de forma a produzir uma abertura de apenas 12mm. (Esta condição 

de abertura da válvula foi proposta com base nos relatórios reais[12], onde verifica-se que as 

obstruções na prática ocorrem quando a válvula gaveta está com uma abertura entre 10 a 

15mm).  As temperaturas iniciais foram impostas a todos os refratários que compõem o canal 

do distribuidor-molde. 

A Figura 4.72 mostra o perfil inicial de temperatura para a temperatura inicial de 1000°C  

(refratário interno).  
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No caso em questão, a temperatura interna do refratário é de 1000°C, enquanto a externa  

(carcaça do distribuidor) é de 100°C, na superfície da carcaça metálica do distribuidor.  

 

 
Figura 4.72 - Perfil inicial de temperatura para a válvula single da  MLC1  

pré-aquecida a 1000°C 

 

Optou-se pela apresentação por tipo de aço apresentando fração de sólidos (FSOL), super-

heat e pré-aquecimento da válvula gaveta (refratário interno). Esta configuração é mostrada a 

partir da Figura 4.73 até a 4.88. 

Identifica-se nas figuras citadas a “temperatura inicial de pré-aquecimento do refratário” 

como Tipr.  

Os comentários preliminares sobre os resultados obtidos são apresentados após a Figura 4.88 

e 4.91.    
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4.2.6.1 – PERFIS DE TEMPERATURA E DE FRAÇÃO DE SÓLIDOS (FSOL) PARA OS AÇOS ULTRA 

BAIXO CARBONO – FAMÍLIA 10: 

 
Figura 4.73 – Aço UBC-10 – super-heat = 05ºC – t = 200s - Tipr = 800ºC   

 
Figura 4.74 – Aço UBC-10 – super-heat = 10ºC – Tipr = 600ºC 

Figura 4.75 – Aço UBC-10 – super-heat = 10ºC – Tipr = 800ºC 
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Figura 4.76 – Aço UBC-10 – super-heat = 10ºC – t = 200s - Tipr = 1000ºC 

 
Figura 4.77 – Aço UBC-10 – super-heat = 20ºC – t = 200s - Tipr = 800ºC 

 

Figura 4.78 – Aço UBC-10 – super-heat = 30ºC – t = 200s - Tipr = 600ºC 
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Figura 4.79 – Aço UBC-10 – super-heat = 30ºC – t = 200s - Tipr = 800ºC 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.80 – Aço UBC-10 – super-heat = 30ºC – t = 200s - Tipr = 1000ºC 
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4.2.6.2 – PERFIS DE TEMPERATURA E DE FRAÇÃO DE SÓLIDOS (FSOL) PARA OS AÇOS MÉDIO 

CARBONO – FAMÍLIA 40: 

 

 
Figura 4.81 – Aço MC-40 – super-heat = 05ºC – t = 200s - Tipr = 800ºC 

 

 

 
Figura 4.82 – Aço MC-40 – super-heat = 10ºC – t = 200s - Tipr = 600ºC 
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Figura 4.83 – Aço MC-40 – super-heat = 10ºC – t = 200s - Tipr = 800ºC 

 
Figura 4.84 – Aço MC-40 – super-heat = 10ºC – t = 200s - Tipr = 1000ºC 

 

 
Figura 4.85 – Aço MC-40 – super-heat = 20ºC – t = 200s - Tipr = 800ºC 
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Figura 4.86 – Aço MC-40 – super-heat = 30ºC – t = 200s - Tipr = 600ºC 

 
Figura 4.87 – Aço MC-40 – super-heat = 30ºC – t = 200s - Tipr = 800ºC 

 

 
Figura 4.88 – Aço MC-40 – super-heat = 30ºC – t = 200s - Tipr = 1000ºC 
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Algumas observações a partir das análises dos resultados apresentados nas Figuras de 4.73 a 

4.88: 

Ø O valor do super-heat, parece ser mais importante que o da temperatura de pré-

aquecimento do refratário (temperatura de encharque); 

Ø A diminuição da temperatura de encharque, não agravou de forma significativa a 

possibilidade de ocorrência da obstrução (freezing), ou seja, a influência desta no processo 

de obstrução parece ser pequena ; 

Ø O aço UBC-10 parece mais propenso ao freezing que o MC-40, conforme a comparação 

realizada através das figuras (4.73 - 4.81), (4.74 - 4.82), (4.75 - 4.83), (4.78 - 4.86) e (479 

- 487). A explicação aceita é a já discutida neste trabalho em 4.2.5.2 e 4.2.5.4, que 

também é amparada pelos dados práticos, conforme o levantamento realizado na CST por 

Morais[12].  

 

Como não foi observada a obstrução total do canal de alimentação distribuidor-molde em 

nenhum dos casos analisados, julgou-se interessante simular/testar esta condição extrema. 

A Figura 4.89 mostra o resultado da simulação de lingotamento de um aço UBC-10 com 

super-heat de 2°C e temperatura inicial de pré-aquecimento dos refratários de 1000°C. 

Percebe-se que após cerca de 15 segundos, ocorre o bloqueio total do canal.  

 

 
Figura 4.89 – Frações de sólidos após 15 segundos de simulação 

 super-heat de 2°C - Tipr = 1000ºC. 
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A Figura 4.90 ilustra a simulação para um aço UBC-10 com super-heat de 5°C e temperatura 

de pré-aquecimento de 600°C. O tempo de simulação também é de cerca de 15 segundos. 

 

 
Figura  4.90 - Frações de sólidos após 15 segundos  

super-heat de 5°C - Tipr = 600ºC. 

 

Complementando o estudo analisou-se a condição da válvula submersa superaquecida como 

se estivesse em contato direto com aço líquido e não com o ar. Tomou-se como temperatura 

inicial da válvula submersa 1500ºC. Verifica-se conforme mostra a figura 4.91 que mesmo 

assim pode ocorrer a obstrução total do canal. 

 
Figura 4.91 - Frações de sólidos após 15 segundos  

super-heat de 5°C - Tipr válvula submersa = 1500ºC. 
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4.2.7 – ANÁLISE DA SENSIBILIDADE DE PROCESSO DE LINGOTAMENTO EM 

RELAÇÃO A UMA REDUÇÃO NO TEMPO DE ENCHIMENTO DO MOLDE E A 

UMA ACELERAÇÃO DE PARTIDA MAIS INTENSA – REFERÊNCIA VÁLVULA 

SINGLE DA MLC1  

Todos os casos foram simulados para válvula tipo single MLC1, aço ultra baixo carbono – 

família 10 e super-heat = 10ºC, pré-aquecimento do refratário = 800ºC, ou seja, em condições 

em que foram observadas solidificações de acordo com os relatos descritos neste trabalho em 

4.2.5 e 4.2.6.  

As condições de contorno e premissas são as mesmas usadas em 4.2.5 e 4.2.6.  

Todas as figuras utilizadas para a apresentação de resultados seguem também os mesmos 

padrões descritos em 4.2.5 e 4.2.6, ou seja: 

Ø Para cada caso é apresentada uma tabela com os dados de altura de aço, abertura de 

válvula e vazão mássica esperada ao longo do tempo da simulação; 

Ø FSOL indica a fração de sólidos em cada região do espaço. Quanto maior a fração de 

sólidos, maior o grau de solidificação do aço. Se FSOL for 1 (vermelho), a solidificação é 

total, mas se FSOL for zero (azul), não há formação de aço sólido; 

Ø Os perfis de temperatura têm ligação direta com a fração de sólidos e, por isto, são 

ilustrados ao longo do tempo; 

Ø Os perfis de pressão e temperatura ao final de 300s de lingotamento (simulado) são 

apresentados para cada caso. 

Ø Em todos os casos, os menores valores das variáveis são indicados em azul, enquanto os 

maiores são indicados pela cor vermelha. 

 

 

4.2.7.1 - REDUÇÃO DO TEMPO DE ENCHIMENTO 

 

O objetivo é verificar qual o efeito no processo de uma redução no tempo de enchimento do 

processo de lingotamento contínuo. A programação utilizada para o lingotamento com a nova 

curva de vazão de aço e abertura da válvula gaveta é descrita pela Tabela IV.16. 
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Tabela IV.16 - Programação utilizada na simulação de lingotamento contínuo  

para testar a influência da redução do tempo de enchimento. 

 

TEMPO (t)
Altura 

Corrigida 
(m)

Qmass 
(t/min)

Abertura 
% 

Válvula

Abertura 
mm 

Válvula
t<40 0,5 0,77 0,23 16,18
60 0,5 0,39 0,14 10,12
80 0,5 0,39 0,14 10,12

100 0,5 0,39 0,14 10,12
120 0,5 0,51 0,17 12,21
140 0,5 0,51 0,17 12,21
160 0,5 0,51 0,17 12,21
180 0,8 0,73 0,20 13,93
200 0,8 0,73 0,20 13,93
220 0,8 1,07 0,26 18,19
240 0,8 1,07 0,26 18,19
260 1,2 1,29 0,27 18,56
280 1,2 1,29 0,27 18,56
300 1,2 1,29 0,27 18,56

MLC1 - FAM10

 
 

A altura 0,5m corresponde a uma pressão de 37000Pa, a altura de 0,8m a uma pressão de 

60000Pa e a altura de 1,2m a uma pressão de 84000Pa. Estes são os valores utilizados como 

condição de contorno de entrada no canal do distribuidor.  

Os resultados das simulações estão ilustrados nas Figuras 4.92 a 4.95 (fração de sólidos) e 

4.96 (perfis finais de pressão e de velocidade). 

 
 

 
Figura 4.92 – Evolução da fração de sólidos com o tempo – redução do tempo de enchimento  

Aço UBC-10 - super-heat de 10°C - Tipr = 800ºC 

t = 40s t = 80s 
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 t = 120s t = 160s 

 

Figura 4.93 – Evolução da fração de sólidos com o tempo – redução do tempo de enchimento  

Aço UBC-10 - super-heat de 10°C - Tipr = 800ºC 

 

 

  
 

t = 200s t = 240s 

 

Figura 4.94 – Evolução da fração de sólidos com o tempo – redução do tempo de enchimento  

Aço UBC-10 - super-heat de 10°C - Tipr = 800ºC 
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280 s 300 s 

Figura 4.95 – Evolução da fração de sólidos com o tempo – redução do tempo de enchimento  

Aço UBC-10 - super-heat de 10°C - Tipr = 800ºC 

 

 

 

Figura 4.96 - Perfis de pressão e velocidade após 300s de simulação. 
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4.2.7.2 – PARTIDA DE MÁQUINA MAIS RÁPIDA  

 

O objetivo é verificar qual o efeito no processo de um aumento da vazão de aço em função do 

tempo de lingotamento. A programação utilizada para o lingotamento com a nova curva de 

vazão de aço e abertura da válvula gaveta é descrita pela Tabela IV.17 abaixo. 

 

Tabela IV.17 – Programação utilizada na simulação de lingotamento contínuo  

                para testar a influência da aceleração da máquina. 

 

TEMPO (t)
Altura 

Corrigida 
(m)

Qmass
Abertura 

% 
Válvula

Abertura 
mm 

Válvula
t<70 0,5 0,51 0,17 12,21
80 0,8 0,62 0,18 12,40

100 0,8 0,70 0,19 13,51
120 0,8 0,80 0,21 15,00
140 0,8 0,91 0,23 16,28
160 0,8 1,02 0,25 17,55
180 0,8 1,13 0,27 18,83
200 0,8 1,23 0,29 20,10
220 1,2 1,29 0,26 18,53
240 1,2 1,29 0,26 18,53
260 1,2 1,29 0,26 18,53
280 1,2 1,29 0,26 18,53
300 1,2 1,29 0,26 18,53

MLC1 - FAM10

 
 

 

As Figuras 4.97 a 4.100 mostram os perfis de fração de sólidos ao longo do tempo, enquanto a 

Figura 4.101 mostra os perfis de pressão e velocidade finais. 
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t = 40s t = 80s 

 

Figura 4.97 – Evolução da fração de sólidos com o tempo - maior aceleração  

Aço UBC-10 - super-heat de 10°C - Tipr = 800ºC 

 

 

  
 

t = 120 s t = 160 s 

 

Figura 4.98 – Evolução da fração de sólidos com o tempo - maior aceleração  

Aço UBC-10 - super-heat de 10°C - Tipr = 800ºC 
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t = 200s t = 240s 

 

Figura 4.99 – Evolução da fração de sólidos com o tempo - maior aceleração  

Aço UBC-10 - super-heat de 10°C - Tipr = 800ºC 

 

 

   
t = 280s t = 300s 

 

Figura 4.100 – Evolução da fração de sólidos com o tempo – maior aceleração  

Aço UBC-10 - super-heat de 10°C - Tipr = 800ºC 
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4.2.8 - RESULTADOS E DISCUSSÕES SOBRE AS SIMULAÇÕES : 

 

Todo o fenômeno de solidificação está concentrado nos primeiros 200s de operação, 

principalmente na região da válvula gaveta, o que mostra o acerto na região escolhida para 

estudo.  

A simulação da análise de sensibilidade dos parâmetros de super-heat e temperatura inicial 

dos refratários indicaram: 

Ø Solidificação prematura para os Aços UBC-10 quando: 

o Temperaturas de pré-aquecimento dos refratários = inferiores a 800°C com super-

heat = 20°C; 

o Temperaturas de pré-aquecimento dos refratários = 600°C com super-heat = 30°C. 

Ø Não se observou a ocorrência de solidificação prematura para os Aços UBC-10 e MC-40 

quando: 

o Super-heat = 30°C e com temperaturas de pré-aquecimento dos refratários = 

600°C. 

Uma vez verificado que tanto o super-heat quanto a temperatura de pré-aquecimento dos 

refratários mostraram-se como fatores importantes para uma boa lingotabilidade (escoamento 

Figura 4.101  – Perfis de pressão e velocidade após 300 s de simulação 
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bem sucedido), procurou-se determinar através dos resultados da simulação termo-

fluidodinâmica o fator que mais contribuiu para o fenômeno da obstrução prematura. 

Visando esta determinação, elaborou-se a Tabela IV.18 com a finalidade de avaliar o 

percentual relativo de solidificação.  

 

Tabela IV.18 – Análise de sensibilidade: percentual relativo de solidificação 

 

S u p e r - H e a t s  
( ° C )  F a m í l i a  

d o  A ç o  

T e m p e r a t u r a  
I n i c i a l 

( ° C ) 0 5  1 0  2 0  3 0  

6 0 0   6 2   1 4  

8 0 0  1 0 0  4 7  2 3  0  1 0  

1 0 0 0   3 4   0  

6 0 0   3 0   0  

8 0 0  3 8  2 2  3  0  4 0  

1 0 0 0   1 2   0   
 

Como referência atribuiu-se o fator “100” ao caso da maior fração de sólidos observada, que 

foi quando o super-heat foi = 5ºC e a temperatura de pré-aquecimento dos refratários < 600ºC 

e “zero” para os casos onde não observou-se obstrução. Pôde-se verificar que: 

 - para os aços UBC-10 a influência do super-heat é maior que a da temperatura inicial; 

 - para os aços MC-40, verifica-se também a maior contribuição do super-heat, em especial no 

intervalo de 10 a 20°C;  

- super-heats de 30°C parecem garantir que não ocorrerá a solidificação prematura do aço no 

canal do distribuidor. 

 

A simulação da análise de sensibilidade de processo de lingotamento, em relação a uma 

redução no tempo de enchimento do molde e a uma aceleração de partida mais rápida, 

tomando como referência válvula single da MLC1 mostrou que, para o caso onde testou-se a  

influência da redução do tempo de enchimento no início do lingotamento, essa alteração no 

processo praticamente não modificou o grau de solidificação de aço obtido pelo atual 

processo  de  lingotamento contínuo. Este comportamento é esperado, uma vez que para  
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o intervalo de tempo mais crítico do processo (durante o processo de aceleração da máquina) 

não se alterou a curva de vazão atual. Entretanto, a análise sobre a influência da maior 

aceleração da máquina na partida de lingotamento, mostrou que o aumento da vazão de aço 

garant iu também um aumento da carga térmica na região onde há potencial de solidificação 

do aço, o que reduziu sensivelmente o perigo de freezing (obstrução) do canal de alimentação 

do distribuidor para o molde. 

 

Apesar do modelamento utilizado, não ter simulado, com a abrangência desejada, a freqüência 

de abertura e fechamento da válvula gaveta nos primeiros instantes do lingotamento, os 

resultados das simulações obtidas demonstraram que uma maior abertura da válvula gaveta 

permitiria um maior aporte térmico, em função da passagem de uma maior quantidade de “aço 

novo”. A passagem de uma maior quantidade de aço novo em um mesmo intervalo de tempo 

contribuiria para a redução na formação de sólidos ou para a ocorrência de uma refusão no 

canal de alimentação distribuidor – molde. A influência desta oscilação do orifício de controle 

do fluxo de aço é também comprovada nas observações experimentais, comentadas neste 

trabalho em 4.1, e registradas nos relatórios de dados reais[12].  

Todavia, esta maior vazão de aço deve ser considerada com cuidado em função das 

implicações na segurança operacional. Durante o enchimento do molde, para os casos de 

partida de máquina, uma abertura excessiva pode provocar uma “lavagem na selagem da 

cabeça da barra falsa” culminando com um break-out por vazamento de selagem. Por outro 

lado, durante as trocas de distribuidor, uma vazão excessiva pode ocasionar vazamento de aço 

entre as emendas das placas.  

 

Finalizando, os resultados das análises termo-fuidodinâmicas sinalizam como principais 

medidas que reduziriam a possibilidade de solidificação do aço no canal de alimentação 

distribuidor-molde: 

- o aumento da temperatura de super-heat do aço; 

- o aumento da temperatura inicial do material refratário que compõe o canal do distribuidor; 

- o aumento da vazão de aço, dentro dos limites do processo.  
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Transmitir estes resultados para a prática operacional, entretanto é uma tarefa difícil já que os 

custos operacionais para tal nem sempre são justificados. Além das restrições de segurança 

operacional, existem considerações importantes de processo, produtividade e qualidade, que 

não podem ser desprezadas. 

No caso do pré-aquecimento dos refratários, por exemplo, o tipo de aquecimento do 

distribuidor restringe a temperatura final. Distribuidores de partida a frio, onde somente o 

canal é aquecido, não conseguem temperaturas superiores a 600ºC, conforme é discutido no 

capítulo 4.5 deste trabalho, em função da configuração do sistema de aquecimento.  

O aumento do super-heat esbarra nos padrões de qualidade e economia do processo que 

impõem uma estreita faixa de temperaturas, em geral de 10 a 30ºC acima da temperatura 

liquidus, dentro do qual o aço líquido deve chegar ao molde.  

Concluindo, apesar da importância da temperatura de pré-aquecimento do canal do 

distribuidor, verificou-se, em todos os estudos, que a variável de maior influência na 

lingotabilidade inicial (escoamento distribuidor – molde)  é o super-heat da primeira porção 

de aço que passa pelo canal. Este comportamento mostrou-se de acordo com os relatos de 

Lauvray[44], só diferenciando-se para os casos de obstruções por motivos diversos, como 

obstrução por restos de refratários e outros. 
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4.3 - MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DA PRIMEIRA PORÇÃO DE 

AÇO LÍQUIDO VAZADA DA PANELA PARA O DISTRIBUIDOR-

MOLDE. 

(VAZAMENTO DE AÇO DA PANELA => DISTRIBUIDOR =>  ENCHIMENTO DO MOLDE) 

 

A informação do valor inicial da temperatura da primeira porção de aço líquido que sai da 

panela e chega ao canal de alimentação do distribuidor para o molde é de fundamental 

importância para avaliar a performance do fluxo/escoamento do aço líquido no início de 

lingotamento, pois as obstruções do fluxo de aço durante a partida / troca de distribuidor são 

afetadas significativamente pela temperatura do aço líquido nos instantes iniciais de 

lingotamento, conforme descrito em 4.1 e 4.2. 

Na planta industrial CST, as medições das temperaturas no distribuidor são realizadas através 

de uma lança eletrônica de imersão, a qual é acoplado um termopar de platina-ródio 

(descartável – usado uma única vez) encapsulado num revestimento cerâmico. 

A lança possui uma profundidade mínima de imersão para que a leitura seja eficiente. 

Também é necessário um tempo mínimo de inserção. Desta forma, o registro de temperatura 

só é realizado quando o distribuidor atinge a altura de trabalho. Estas condições são 

características específicas deste equipamento-sistema e não conseguem ser alteradas. Em 

função destas limitações (profundidade e tempo) restringe-se a possibilidade de análise do 

perfil térmico da região do canal de alimentação do distribuidor para o molde ao receber a 

primeira porção de aço líquido. É de fundamental importância o conhecimento térmico do 

sistema no momento descrito acima, pois a maioria das interrupções prematuras do 

fluxo/escoamento do aço líquido do distribuidor para o molde, (devido ao resfriamento-

solidificação rápida do aço), ocorrem ainda durante o enchimento do molde ou nos primeiros 

instantes do lingotamento, com o nível de aço no distribuidor abaixo do limite que permite a 

inserção da lança para coleta de temperatura. O atual sistema de medição, portanto, não é 

adequado.   

A utilização de termopares introduzidos no interior dos refratários poderia melhorar a coleta 

desta temperatura, entretanto conforme descrito em 4.2.2.2 deste trabalho, existem severas 

limitações de segurança e custo para adoção de tal prática. 



 Dissertação de Mestrado – Capítulo 4.0 – Metodologia - Resultados e Discussão 

 

 137 

Em resumo a realização de estudos mais detalhados de obstrução de partida / troca de 

distribuidor devido à solidificação prematura nos primeiros instantes de lingotamento, nas 

plantas com as restrições acima, são conduzidos a estimarem valores de troca térmica (na 

região e momento descritos) a partir das limitações do sistema de medição.  

Mesmo em plantas que utilizam para o controle do fluxo do aço líquido do distribuidor para o 

molde, válvulas tipo tampão e possuem sistemas de medição de temperatura contínua no 

distribuidor, em função do mesmo atuar num único ponto e também por possuir  as mesmas 

limitações de profundidade, não se conseguem, segundo Brian (2003)[25] boas medidas da 

troca térmica da primeira porção de aço líquido que chega ao canal de alimentação do 

distribuidor para o molde. 

 

Objetivando desenvolver um sistema de medição que permita avaliar valores de temperatura 

colhidos no momento em questão, foi desenvolvido, em conjunto com empresa de 

fornecimento de termopares ECIL, um dispositivo que permitisse a realização da tomada de 

temperatura desta primeira porção de aço que chega ao canal.  

 

O dispositivo (mostrado nas Figuras 4.102 e 4.103), é composto por três lanças com 

termopares especiais do tipo “S – PtRh10%/PtRh6%” com baixa emissão de f.e.m para tornar-

se mais sensível a coleta de temperatura na região pesquisada – faixa de temperatura de 0 a 

1700ºC (calibrados previamente pela ECIL - laboratório CST) conectados por cabos 

termicamente resistentes, sem necessidade de compensação, ao instrumento de coleta de 

dados. O mesmo foi devidamente ajustado para medir a temperatura do aço em 3 diferentes 

níveis, a partir do fundo do distribuidor: 150mm (5t); 400mm (11t) e 600mm (20t). Também 

foi possível avaliar a temperatura do bocal da válvula superior – tijolo sede de válvula, antes 

da chegada do aço líquido, pois o dispositivo era acionado antes da abertura da panela com o 

distribuidor já sendo transladado para a posição de lingotamento sobre o molde.  
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Figura 4.102 – Desenho esquemático do dispositivo de coleta de temperatura em três níveis 

 
Figura 4.103 – Dispositivo para coleta de temperatura inserido no distribuidor sobre a região 

da válvula gaveta (tijolo sede de válvula superior)  
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Para a realização da coleta de temperaturas foi elaborado um Plano de Experiência  

estabelecendo as condições de realização dos testes. O desenho esquemático é mostrado na 

Figura 4.104. 

 

 
Figura 4.104 – Desenho esquemático experimental  

 

 

4.3.1 – DESENVOLVIMENTO 

 

Em função do alto custo da experiência, tipo especial de revestimento dos termopares – cabos 

e principalmente da operacionalização industrial para a realização do mesmo, em função do 

intervalo de tempo limitado para instalação do dispositivo, temperaturas muito elevadas e 

exigência de condições de segurança, os experimentos foram limitados a dois distribuidores. 

Entretanto, em função dos resultados coletados, e com base em comparação com os outros 

estudos realizados para esta dissertação, estes experimentos realizados mostraram-se úteis e 

consistentes. 

Em função da maior incidência de obstrução ocorrer na MLC1[12] (distribuidor com 

capacidade de 45t), definiu-se pela realização neste equipamento. A experiência foi realizada 

numa seqüência de aço ultra baixo carbono  (UBC – família 10) e numa seqüência de aço 

médio carbono (MC – família 40), visando uma comparação com os outros estudos 

realizados.   

Tampão de  
contenção 

controle da altura 
de aço  (ufo) 

Dique refratário 
de contenção de 

aço. 

Bocal 
válvula 
superior 
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Conforme o esquema mostrado na Figura 4.104, o dispositivo foi inserido logo após a 

colocação dos tampões de contenção (denominados ufos), através do orifício existente na 

tampa do distribuidor sobre a região do canal de alimentação de aço do distribuidor para  

molde. A altura das lanças foi devidamente ajustada, de forma que o primeiro termopar 

ficasse a uma distância de, no máximo, 150 mm da sola do distribuidor – região do tijolo sede 

de válvula superior. Tomou-se um cuidado especial para que a fixação das lanças com os 

termopares no distribuidor não permitisse qualquer flutuação, o que poderia ocasionar ruídos 

indesejáveis. Desta forma, o posicionamento das lanças foi executado sempre após o término 

do aquecimento do canal refratário do distribuidor. Conectou-se o termopar de cada lança a 

um canal do coletor de dados. Assim que o coletor de dados foi ligado, apesar dos termopares 

não tocarem o refratário, iniciou-se os registros de temperatura proveniente do refratário pré-

aquecido da região superior do tijolo sede de válvula superior, conforme indicaram os 

resultados. (Os registros desta temperatura se encontram no Anexo 02).  

Assim que o aço líquido oriundo da panela ultrapassou os diques de contenção instalados 

dentro do distribuidor e chegou ao tampão de contenção – ufo, o termopar da lança mais 

próximo a sola do distribuidor registrou a temperatura desta primeira porção de aço líquido, 

antes da fusão do tampão e do escoamento do aço pelo canal de alimentação distribuidor – 

molde. Pela configuração do sistema desenvolvido, cada termopar, após ser submerso pelo 

aço líquido, ainda continuou enviando valores de temperatura por quase 60s, (até a 

interrupção da leitura) o que permitiu a geração de uma considerável base de dados. 

 

4.3.2 – RESULTADOS DOS TESTES 

 

As análises das medidas a partir do momento em que o sistema foi ligado, conforme descrito 

acima, mostraram que a perda térmica nesta região, no intervalo de tempo compreendido entre 

o término do aquecimento do canal de alimentação do distribuidor e a chegada da primeira 

porção de aço líquido no tampão de contenção – ufo, (que em média ficou em torno de 8 

minutos), foi praticamente desprezível. Estes resultados operacionalmente foram importantes, 

já que os mesmos corroboram o limite padrão máximo permitido (10 minutos) que o 

distribuidor, pode ficar, sem aquecimento no canal, antes da abertura da panela.  
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A Figura 4.105, mostra os gráficos de temperaturas referentes a primeira seqüência de testes. 

Nesta, visualiza-se as temperaturas coletadas experimentalmente e as temperaturas 

encontradas nas medições de rotina levantadas por Morais[12] através de lanças eletrônicas de 

imersão citadas inicialmente.  

 

  

Figura 4.105 – Gráficos de Temperatura  1ª Seqüência de Experiência x Rotina 

Aço UBC-10 – Super-heat aos 6s = 20ºC 

 

Primeiramente, observa-se que as temperaturas medidas durante o enchimento do distribuidor, 

nos três níveis  coletados, estão acima da temperatura de rotina, medida normalmente após 6 

minutos da abertura da panela. Normalmente, a obstrução de partida ocorre com peso no 

distribuidor = 20t e aproximadamente nos primeiros 200s de lingotamento. Verifica-se 

claramente, que a temperatura do aço mais próxima do fundo apresentou um valor acima da 

temperatura medida por lança após 6 minutos. A temperatura medida aos 10 minutos foi 

superior àquela dos instantes iniciais, o que indica a princípio um reaquecimento do 

distribuidor em função do aço ou a existência de uma variação térmica no aço contido na 

panela, (pelo menos do primeiro terço desta), o que seria considerado uma estratificação 
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térmica. Também, ao longo do tempo, identifica-se a subida da temperatura nos canais dos 

três níveis, porém com  tendência à estabilização. 

 

Os resultados da segunda seqüência de testes, para um aço médio carbono – família 40, com 

temperatura liquidus de 1520ºC são mostrados na Figura 4.106. Manteve-se a mesma 

configuração de posicionamento dos termopares. (Obs.: - O gráfico da Figura 4.106, apresenta 

uma alteração nas cores representativas dos termopares em relação ao gráfico da Figura 

4.105). 

   

 
Figura 4.106 - Gráficos de Temperatura  2ª Seqüência de Experiência x Rotina 

(Aço MC-40) - Super-heat aos 6s = 13ºC 

 

A tendência relacionada às medições dos termopares experimentais observada na primeira 

seqüência experimental mantém-se, onde se observa que as temperaturas medidas durante o 

enchimento do distribuidor, nos três níveis indicados estão acima da temperatura de rotina 

Tliquidus = 1520ºC 
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medida aos 6 minutos. Em todos os três níveis, a partir do fundo do distribuidor, a 

temperatura apresenta uma tendência de aumentar com o tempo.  

Observa-se, também, que o termopar posicionado a 600mm do fundo do distribuidor, 

registrou uma temperatura mais alta até “abrir” ou deixar de funcionar.  

A grande diferença entre a primeira experiência e a segunda ficou na homogeneidade térmica 

do aço contido na panela da segunda seqüência experimental, medida através da lança de 

rotina, cujas diferenças entre as temperaturas aos 6 minutos e aos 10 minutos ficou em torno 

de 2°C, caracterizando uma maior uniformidade térmica do aço contido na panela. Baseado 

nos levantamentos realizados por Morais[12], conforme comentários citados em 4.1 e nos 

estudos em 4.2, esta homogeneidade é realmente mais evidente nos aços médio carbono – 

MC-40.   

Em ambas as baterias experimentais observou-se que a variação térmica a partir do termopar 

mais próximo da sola do distribuidor deu-se conforme o esperado, ou seja, existe um 

resfriamento em função da troca térmica do aço com o distribuidor na região em questão. 

Todavia, vale salientar que, assim como foi observado na primeira experiência, o contato do 

aço líquido com o tampão de contenção – ufo utilizado,  não implicou em uma perda térmica 

significativa, conforme as medidas realizadas pelos termopares a 150mm. O super-heat inicial 

medido por estes indicaram 16ºC na primeira bateria de testes (UBC-10) para um visado de 

20ºC e 13ºC na segunda bateria de testes (MC-40) para um visado de 15ºC.  

Concluindo, a perda térmica do primeiro aço que entra no distribuidor a frio é equivalente 

àquela medida na rotina aos 6 minutos da abertura da panela. Não foi observado, portanto, 

uma perda térmica intensa nos instantes iniciais de enchimento do distribuidor.  

A formação de cascão no fundo do distribuidor ou dentro do conjunto da válvula gaveta, 

suficientemente espesso para provocar uma obstrução, parece ser decorrente de estratificações 

térmicas do aço na panela  ou de uma perda térmica significativa proveniente de um 

aquecimento ineficiente das válvulas refratárias do distribuidor.  
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4.4 – ANÁLISE TERMOGRAFICA DA REGIÃO DE ESTUDO 

 

A análise termográfica realizada na “região física de estudo” (definida em 1.3), objetivou a 

obtenção de mais dados para compreensão do mecanismo de obstrução no canal de 

alimentação do distribuidor para o molde na partida de máquina – troca de distribuidor, 

através da visualização do perfil térmico e das variações de calor da região externa do 

distribuidor. O estudo termográfico realizado foi elaborado a partir de filmagens com uma 

câmera infravermelha do tipo ThermaCam P640-Infrared, executadas por profissionais da 

própria CST. A região definida para a varredura das imagens foi a região externa do sistema 

de válvula gaveta do distribuidor, mostrada na figura 4.107. 

 
Figura 4.107 – Região externa ao distribuidor termografada  

 

Premissas definidas: 

- Região de estudo: - Lateral externa do distribuidor – sentido da largura – com foco na área 

compreendida entre a válvula superior e a entrada da placa deslizante do sistema de válvula 

gaveta, conforme mostrado na Figura 4.107; 

- Posicionamento da câmera frontal à lateral do molde (sentido da largura do distribuidor);   

- A câmera foi ligada antes do início do vazamento de aço da panela para o distribuidor, o que 

permitiu a coleta da temperatura antes da chegada do aço líquido; 

Região analisada 

termograficamente  



 Dissertação de Mestrado – Capítulo 4.0 – Metodologia - Resultados e Discussão 

 

 145 

- O tempo de tomada das temperaturas foi estabelecido entre 60s antes da abertura de panela 

até a fusão do tampão de contenção – ufo, com o início de enchimento do molde por até 250s 

de fluxo de aço; 

 

- Nº de 16 distribuidores monitorados ou estudados conforme distribuição abaixo: 

. 03 da MLC1 aço UBC-10 

. 02 da MLC1 aço BC-20 

. 03 da MLC1 aço MC-40 

. 03 da MLC2 – single - aço UBC-10 

. 02 da MLC2 – single – aço BC-20 

. 01 da MLC2 – twin – aço UBC-10 

. 02 da MLC2 – single -  aço MC-40 

- Definiu-se pela utilização do distribuidor de “partida a frio”, (definido em 4.1.2) onde 

somente o canal é aquecido. 

 

A varredura qualitativa (scanner realizada pela câmera infravermelha) que foi realizada 

preliminarmente na região definida acima mostrou-se muito boa, em função de não ter sido 

encontrado os chamados “ruídos de fundo” que impedem a detecção de variações pequenas de 

temperatura.   

 

Em função da repetibilidade encontrada nos termogramas, para o caso de situações normais, 

(descritas acima), são mostrados a seguir um resumo dos mesmos destacando os principais 

aspectos observados. Os termogramas ilustrados nas Figuras 4.108 e 4.109, (como referência) 

e Tabela IV.19, resumem as medições de temperatura antes da chegada do aço líquido no 

tampão de contenção – ufo. 
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Figura 4.108 – Termograma representativo região válvula superior – placa deslizante 

MLC2 – twin – UBC-10  

Valores: médio = 126,5 - máx = 172ºC   
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Figura 4.109 – Termograma representativo região válvula superior – placa deslizante 

MLC1 – UBC-10  

Valores: médio = 120,5 - máx = 168ºC   
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Tabela IV.19 – Valores de temperatura superficial encontrados na termografia antes da 

chegada do aço líquido no “ufo” 

TEMPERATURA 

REFRATÁRIO 

(ºC)  

 

 

MLC 

 

 

TIPO DE AÇO  

 

 

PROCESSO 

(modo de ligotamento) VALORES 

MÉDIOS 

VALORES  

MÁXIMOS 

BC-20 118,5 167,0 

MC-40 117,0 166,0 

 

1 

UBC 

 

single 

120,5 168,0 

BC-20 single 121,0 169,0 

MC-40 single 120,5 168,5 

UBC single 121,0 168,5 

 

2 

UBC twin 126,5 172,0 

 

Verifica-se que os valores de temperaturas superficiais colhidos na região externa ao 

distribuidor, previamente definida, não mostram grandes variações do pré-aquecimento do 

refratário, ou seja, os padrões diferenciais de distribuição de calor apresentam similaridade.   

 

Os termogramas apresentados nas Figuras 4.110 e 4.111, mostram a mesma região (citada 

anteriormente) após 200s de fluxo de aço. (Fusão do tampão de contenção e inicio  do 

enchimento do molde / lingotamento). A Tabela IV.20 resume as medidas realizadas sob esta 

condição.  

 

 

 

 

 

 



 Dissertação de Mestrado – Capítulo 4.0 – Metodologia - Resultados e Discussão 

 

 148 

30,0°C

265,0°C

50

100

150

200

250

AR01

 
Figura 4.110 – Termograma representativo região válvula superior – placa deslizante 

MLC2 – twin - 200s de fluxo de aço UBC-10  

Valores: médio = 189,0 - máx = 243,5ºC   
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Figura 4.111 – Termograma representativo região válvula superior – placa deslizante 

MLC1 - 200s de fluxo de aço UBC-10  

Valores: médio = 197,0 - máximo = 273,0ºC   
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Tabela IV.20 – Valores de temperatura superficial encontrados na termografia com 200s de 

fluxo de aço líquido, após a fusão do “ufo” 

TEMPERATURA 

REFRATÁRIO 

(ºC)  

 

 

MLC 

 

 

TIPO DE AÇO  

 

 

PROCESSO 

(modo de ligotamento) VALORES  

MÉDIOS 

VALORES  

MÁXIMOS 

BC-20 178,0 224,5 

MC-40 175,0 219,5 

 

1 

UBC 

 

single 

197,0 273,0 

BC-20 single 177,5 225,0 

MC-40 single 175,0 219,0 

UBC single 196,5 274,0 

 

2 

UBC twin 189,0 243,5 

 

 

Novamente, verifica-se similaridade nos valores de temperaturas superficiais colhidos na 

região externa ao distribuidor, após 200s de fluxo de aço, independente da máquina, processo 

e tipo de aço. Tal fato não surpreende em função do tempo e processo de pré-aquecimento dos 

refratários ser o mesmo para todas as condições acima e a temperatura liquidus dos aços 

pesquisados ser sempre superior a 1450ºC. Nos aços UBC, cuja temperatura liquidus é 

superior aos demais, verifica-se também um aumento da temperatura superficial em ambas as 

máquinas e no caso da MLC2 tanto no modo de lingotamento single, quanto twin.  

Conforme descrito anteriormente, durante a realização dos testes termográficos ocorreu uma 

obstrução na MLC1, ao término do enchimento do molde com aproximadamente 190s de 

fluxo de aço líquido. A configuração térmica desta situação é mostrada na Figura 4.112. 
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Figura 4.112 – Termograma representativo região válvula superior – placa deslizante 

Obstrução do veio - MLC1 - 200s de fluxo de aço UBC-10  

Valores: médio = 137,0 - máximo = 197,0ºC   

 

Verifica-se no termograma da Figura 4.112, que tanto o valor médio quanto o valor máximo 

de temperatura coletado estão muito inferiores aos obtidos para o tipo de aço UBC-10 tanto na 

MLC1 quanto na MLC2 entre 190 a 200s de fluxo de aço líquido. 

A análise posterior desta obstrução a partir dos relatórios reais[12], comentados em 4.1, indicou 

que o cálculo do super-heat de liberação da panela para esta corrida havia tido uma falha. Foi 

liberado abaixo da faixa permitida. 

 

 

As medições termográficas, apesar de suas limitações pertinentes, como influência de 

variações do ambiente, foi bastante produtiva ao mostrar que em caso de pré-aquecimento dos 

refratários de forma adequada e de um super-heat que permita uma fluidez normal do aço 

líquido, a variação térmica bem como a temperatura na região definida acima é muito pequena 

em relação ao tipo de aço, processo e máquina. Entretanto, conforme mostrado na Figura 

4.112, quando ocorreu uma obstrução, (veio da MLC1) durante o enchimento do molde, o 

termograma mostrou claramente a variação térmica. 
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4.5 - INFLUÊNCIA DA PRÁTICA OPERACIONAL NO 

MECANISMO DE OBSTRUÇÃO: 

 

Um dos resultados mostrados pelos estudos realizados é que mesmo não sendo considerado 

como o fator de maior contribuição à escoabilidade do aço, a temperatura de pré-aquecimento 

do canal de alimentação do distribuidor (região compreendida pela válvula superior, placas, 

válvula inferior e submersa) não pode ser desprezada. A avaliação das práticas operacionais 

executadas no Lingotamento Contínuo CST, responsável por esta atividade, com base nos 

estudos realizados, mostrou-se de extrema importância, conforme será discut ido nos 

resultados apresentados a seguir.  

A análise dos padrões de aquecimento do canal da válvula gaveta, mostrou que  faltava uma 

definição clara de como obter uma temperatura de pré-aquecimento consistente (com pouca 

variabilidade) nesta região. Utilizando-se um pirômetro do tipo óptico (Anexo 01) verificou-

se através de medidas devidamente padronizadas, (área de medida, distância do pirômetro ao 

centro da região de medida, ângulo de tomada, tempo de tomada, outros), na região central da 

válvula superior do sistema de válvula gaveta, após o pré-aquecimento padrão, que os valores 

desejados conforme os estudos descritos em 4.1, 4.2 nem sempre eram os encontrados. 

Verificou-se que alguns parâmetros e procedimentos deveriam ser alterados. As principais 

ações que foram tomadas e padronizadas[35], estão resumidas abaixo : 

 

a) Alteração no padrão de checagem da temperatura na região da válvula gaveta, 

determinando-se dentre outras: - medição interna na “boca do canal” (região da válvula 

superior e o tijolo sede de válvula). O padrão anterior só indicava a medição das 

temperaturas das superfícies externas do sistema refratário, o que não permitia uma 

avaliação consistente da perda térmica ocorrida na primeira passagem do aço pelo canal 

refratário – (ver Figura 4.113); 
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Figura 4.113 – Indicação do local da medição de temperatura através do pirômetro óptico 

 

b) Estabelecimento de parâmetros para a verificação das condições da chama do maçarico 

usado no pré-aquecimento do sistema de válvula gaveta. A inexistência destes parâmetros 

fazia com que, apesar do cumprimento do tempo de pré-aquecimento previsto pela curva 

de pré-aquecimento do sistema, em função de deficiências na chama, as temperaturas 

finais ficassem abaixo das desejadas, principalmente na região interna. Os principais 

parâmetros inseridos foram: - cor da chama, distância da chama, convergência da chama, 

conforme mostrados nas Figuras 4.114-a e 4.114-b; 

 

  

Figura 4.114-a – Maçaricos mostrando 

diversos tipos de condições de chamas.  

Figura 4.114-b – Chama azulada 

consistente e convergente. 

 

 

400 mm +/- 30 

Chama 
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c) Alteração do padrão de acabamento da boca do canal (região compreendida pelo tijolo 

sede de válvula e a válvula superior). O acabamento que era realizado permitia uma 

distribuição heterogênea da chama, (chama dispersava-se, não concentrava-se na região 

desejada)  o que prejudicava o pré-aquecimento – ver Figuras 4.115-a e 4.115-b; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.115-a – A esquerda o dispositivo para acabamento do bocal e da direita sem o 

dispositivo,   com  o   acabamento sendo realizado a mão.  

 
Figura 4.115-b – Acabamento do bocal da válvula superior 
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d) Alteração da altura do defletor de chama á superfície da boca do canal. Esta altura 

influencia diretamente na dissipação da chama, comprometendo o aquecimento. Foi 

reduzida de 50 para 30 mm, conforme Figura 4.116; 

e) Aumento do tempo mínimo da curva de pré-aquecimento em 5 minutos. Em função das 

medidas realizadas, verificou-se que mesmo com as outras ações implementadas, seria 

prudente para garantir a estabilização de um patamar de temperatura de aquecimento do 

canal de alimentação distribuidor – molde maior que 500ºC,  uma alteração da curva, 

alterando o seu valor mínimo de 40 para 45 minutos.  

Dispositivo de controle da altura do defletor de chama 

 
Atuação do defletor dentro do distribuidor, durante o pre-aquecimento. 

Figura 4.116  - Acima, o dispositivo de controle da altura do defletor de chama e  Abaixo 

atuação do defletor dentro do distribuidor.  
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f) Conforme os levantamentos realizados[12], detectou-se também uma necessidade de um 

tempo maior de pré-aquecimento do canal de alimentação do distribuidor para o molde em 

“distribuidores de partida a frio” (distribuidor somente seco, conforme definido em 4.1.2), 

cujo tempo de secagem ultrapassava 30 horas. Em função desta constatação, foi reduzido 

o tempo máximo permitido para utilização do distribuidor somente seco, de 48 para 30 

horas.  

 

g) Outro fator não abordado diretamente nos estudos realizados, mas que também mereceu 

atenção nas considerações sobre as práticas operacionais, foram os dispositivos chamados 

“tampões ou chapas metálicas de contenção”. Estes, conforme relato de Lauvray[44] e 

Silva[40] , agindo como retardadores de fluxo, na alimentação do aço do distribuidor para o 

molde, (visando a flotação de impurezas exógenas, como restos de refratários e outros), 

provocam perda térmica. Verificou-se que o controle da composição química e dimensões 

destes dispositivos poderiam influenciar no processo. As análises realizadas nos 

levantamentos feitos por Morais[12] mostraram que a padronização dos mesmos não era 

rigorosa, o que  implicava na utilização de dimensões e composição química que poderiam 

acelerar o resfriamento, em função do retardo da fusão dos mesmos. Como exemplo, a 

utilização – nas mesmas condições dimensionais e de temperatura - de um tampão de 

contenção (ufo) fabricado de aço ultra baixo carbono, (UBC) numa partida de distribuidor 

de um aço médio carbono, exigiria uma temperatura mais alta da primeira porção de aço 

no distribuidor para fundi- lo, em função do ponto de liquidus do aço UBC ser maior que o 

do aço médio carbono (MC).  Tal fato implicaria numa maior perda térmica, ou seja,  

retardaria a fusão do tampão (ufo) feito de aço ultra baixo carbono - "UBC” em relação à 

fusão de um tampão (ufo) fabricado de aço MC. Esta condição do exemplo descrito foi 

observada experimentalmente na planta industrial[12]. Análises de DTA (Differental 

Thermal Analysis)[12] realizadas em amostras de “ufos” fabricados com tipos de aços 

diferentes também confirmaram o exemplo acima.  Uma avaliação estatística dos lotes 

destes materiais detectou variações de composição química, (com dispositivos fabricados 

com aço de alto ponto de fusão) e de dimensões, (mais espessas). Criou-se um padrão 

(Norma de Matéria Prima), específico para a aquisição desses tampões e chapas de 

contenção.   
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A implementação das contramedidas descritas nas alíneas de “a” a “g” acima foram adotadas 

na prática operacional. As Figuras 4.117, 4.118, (referência MLC1), 4.119 e 4.120 (referência 

MLC2) mostram os resultados da temperatura alcançada no canal refratário (sede de válvula), 

antes e após a adoção das ações descritas anteriormente.  

Verifica-se um aumento significativo da temperatura nesta região (de 300 para 600ºC), após o 

pré-aquecimento. Tal aumento proporcionou uma menor perda de temperatura da primeira 

porção de aço passante do distribuidor para o molde, o que pode ser atribuído a uma menor 

troca térmica entre o canal refratário e o aço líquido.  

 

MLC#01 - Temperatura na Boca do Canal antes das ações tomadas   
(Sede de válvula)
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Figura 4.117 – Gráfico demonstrativo das temperaturas do canal da válvula superior antes 

das ações tomadas – Referência MLC1   

 

MLC#01 - Temperatura na Boca do Canal depois das ações tomadas   
(Sede de válvula)
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Figura 4.118 – Gráfico demonstrativo das temperaturas do canal da válvula superior após as 

ações tomadas – Referência MLC1   
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MLC#02 - Temperatura na Boca do Canal antes das ações tomadas   
(Sede de válvula)
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Figura 4.119 – Gráfico demonstrativo das temperaturas do canal da válvula superior antes 

das ações tomadas – Referência MLC2  

 

 

 

MLC#02 - Temperatura na Boca do Canal depois das Ações Tomadas   
(Sede de válvula)
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Figura 4.120 – Gráfico demonstrativo das temperaturas do canal da válvula superior após as 

ações tomadas – Referência MLC2  

Período:  01/06 a 30/09/2005 

Período:  22/07 a 30/0 3/2006 
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5.0 – CONCLUSÕES 

 

Embora, na prática, não tenha sido possível desenvolver uma metodologia que impeça todas 

as ocorrências de obstrução, o estudo fenomenológico realizado sobre o mecanismo de 

obstrução nas partidas e troca de distribuidores no lingotamento contínuo de placas, 

(freezing), contribuiu com informações importantes que foram aplicadas na planta industrial 

(como as melhorias no pré-aquecimento do canal refratário) e ainda, que poderão ser 

utilizadas em futuras pesquisas teóricas e experimentais. De forma geral os objetivos 

específicos foram atingidos.  

A região de trabalho definida pelo estudo estatístico a partir do bocal do tijolo sede de válvula 

superior até a válvula inferior do distribuidor (Figura 1.07) mostrou-se mais susceptível às 

obstruções.  

O maior risco de obstrução concentrou-se entre a válvula superior e a placa superior, onde se 

verifica uma maior fração de sólidos ao longo do tempo simulado. Fato confirmado tanto nas 

análises dos dados experimentais na planta industrial, quanto nas simulações numéricas.  

Em termos operacionais as informações colhidas vêm sendo aplicadas às práticas operacionais 

com resultados positivos, ou seja, mitigando as perdas. A média de obstruções de partida e 

troca de distribuidor, relativas à temperatura, caiu do patamar de 5,00 obstruções por mês para 

1,14 obstruções por mês. (Ver Figura 5.01) 

A Simulação Termo-fluidodinâmica Bidimensional apesar das restrições e limitações 

comentadas neste trabalho mostrou que, em face da dificuldade de se realizar medições na 

planta industrial, pode ser utilizada como referência para estudos da evolução da solidificação 

na região do canal distribuidor-molde. 

Uma observação cuidadosa dos resultados permite concluir que dificilmente ocorrerá uma 

solidificação prematura (congelamento), durante o lingotamento de aços médio carbono 

família 40 - MC-40, a não ser que se utilize super-heats muito baixos, ou que o pré-

aquecimento do canal refratário seja deficiente. 

Entretanto, os aços ultra baixo carbono família 10 - UBC-10 e os aços baixo carbono família 

20 - BC-20, avaliados experimentalmente apresentam potencial de solidificação prematura. A 

maior tendência de obstrução observada nestes aços, conforme os estudos realizados para esta 
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e nesta dissertação apontam para dois fatores: - o uso de super-heat’s mais baixos nos aços 

baixo carbono - BC e ultra baixo carbono - UBC, proporcionalmente comparados aos usados 

nos aços MC e a menor zona mush (transição liquidus – solidus) encontrada principalmente 

no UBC.  

Ressalta-se que o super-heat apresenta maior influência  nos resultados do processo que a 

temperatura de encharque dos refratários do distribuidor (temperatura inicial de pré-

aquecimento). Todavia, não se pode desprezar a contribuição da temperatura de pré-

aquecimento dos refratários do canal do distribuidor. 

Qualitativamente analisando os resultados pode-se levantar a hipótese de que o aumento da 

vazão de aço dentro do canal pode reduzir a velocidade de formação de sólidos dentro do 

canal de alimentação distribuidor-molde, ou provocar uma refusão em caso dos sólidos serem 

formados. Esta possibilidade dá-se em função de que um maior escoamento insira uma maior 

carga térmica a passar pelo canal do distribuidor e com isso retardar a solidificação do aço na 

região das válvulas. Porém, em função da segurança do processo (risco de rompimento de 

pele), esta é uma alternativa que deve ser extremamente estudada.  

As medições “in situ” da temperatura do aço nos instantes iniciais, correspondentes ao 

enchimento do distribuidor e molde, não mostram redução significativa de temperatura capaz 

de levar ao freezing – congelamento - (obstrução), quando a prática padrão (notadamente o 

super-heat) é obedecida. 

Concluindo, o estudo fenomenológico realizado sobre o mecanismo de obstrução nas partidas 

e troca de distribuidores no lingotamento contínuo de placas, mostrou que a obstrução 

prematura é de natureza térmica e é influenciado por: 

# super-heat, (temperatura do aço a ser lingotado); 

# aquecimento do canal de alimentação do molde para o distribuidor; 

# percentual de abertura da válvula gaveta; 

# tipo de aço e outros.  

Foi possível chegar a estas variáveis de influência através de: 

-  Análise de dados levantados e sistematizados, utilizando estatística   descritiva; 

-  Simulação numérica – termofluidodinamica; 

-  Coleta experimental de dados 
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Em termos operacionais as informações oriundas desta dissertação vêm sendo aplicadas às 

práticas operacionais com resultados positivos, ou seja, mitigando as perdas, conforme gráfico 

a seguir – Figura 5.01.  

 

 

. 

Figura 5.01 - EVOLUÇÃO DAS OBSTRUÇÕES PARTIDA / TROCA DE DISTRIBUIDOR 
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6.0 – SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 
# Sugere-se para o caso de novas simulações três pontos: 

- Inclusão no modelo dos mecanismos de refrigeração do equipamento (como injeção 

de argônio), especialmente entre a válvula superior e a placa deslizante, região na 

qual se identificou uma maior susceptibilidade a uma solidificação prematura. 

- Incorporar ao modelo a oscilação da válvula gaveta (movimento constante de abre e 

fecha) durante os primeiros instantes de enchimento do molde e lingotamento. 

- Maior concentração nos aspectos relacionados a distribuidores para partida a frio. 

 

# Avaliar a utilização de medição contínua de temperatura contínua no próprio sistema de 

válvulas, seja as do tipo gaveta (como por exemplo, na válvula superior), quanto nas do tipo 

tampão. 

 

# Avaliar a perda térmica na região da válvula gaveta devido aos efeitos do atrito com uma 

superfície refratária, mais macia ou mais dura. 
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8.0 – ANEXOS 

 

ANEXO 01 - Dados Técnicos do Pirômetro Ótico 

ANEXO 02 – Dados sobre a temperatura do refratário pré-aquecido na região do tijolo sede 

de válvula superior do sistema de válvula gaveta do distribuidor. 

 

 

 

 



 Dissertação de Mestrado – Capítulo 8.0 – Anexos  

 

 168 

 ANEXO 01 - Dados Técnicos do Pirômetro Ótico 

 

 

DADOS TÉCNICOS DO PIRÔMETRO ÓTICO - INFRARED THERMOMETER (RAYTEK) 

 

 

Gama de temperatura   

Resolução óptica  

Precisão infravermelha 

Tempo de resposta  

Resolução óptica (Foco padrão) 

Resolução óptica (Foco fechado) 

Temperatura de operação 

Temperatura de armazenamento (sem 

baterias) 

Alimentação                              

Duração da bateria 

Dimensões 

Montagem em tripé    

Parâmetros de fábrica                                                       

Emissividade/ Gain                 

Alarme a temperatura max  

 

-30.... 900ºC 

0,1ºC 

± 0,75% 

0,25s 

60:1(19 mm do tamanho do spot de 1,15 M) 

0:1(6 mm do tamanho do spot de 0,3M)  

0...50ºC 

-20...50ºC 

2X 1,5 Alcalinas tipo AA 

13 h.(50% laser a 50% backlight aceso) 

200 X 170 X 50 mm 

1/4 -20 UNC 

Valores ajustadosgama  

0,95 => 0,10 até 1,50 em passos de 0,01 

50ºC => -30 até 900ºC     
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ANEXO 02 – Dados sobre a temperatura do refratário pré-aquecido na região do tijolo sede 

de válvula superior do sistema de válvula gaveta do distribuidor. 

 

Canal 1 Canal 2 Canal 3 
543,781 556,9333 544,2922 

544,2902 557,998 545,1594 
544,727 558,9543 545,4994 

545,1637 560,153 545,8299 
545,7065 561,3037 546,5435 
546,4952 562,5535 547,4405 
547,3067 563,7035 548,4664 
547,9471 564,7846 549,3095 
548,4035 565,8393 549,8943 
548,7287 566,7384 550,6099 
549,1751 567,7639 550,9379 
549,8492 568,9296 551,7385 
550,4076 570,2364 552,5465 
551,1425 571,4357 553,3318 
551,5489 572,1515 553,715 
551,8065 572,9443 553,863 
552,4856 574,0151 554,1905 
553,1206 574,9525 554,785 
553,5283 575,8464 555,4198 
554,0293 576,4742 555,8083 
554,9271 577,5009 556,3769 

   
 


