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RESUMO 

 

É uma estratégia comum, em processos de lingotamento contínuo de beam blank, a utilização 

de apenas uma válvula submersa, em função das dificuldades operacionais de se trabalhar 

utilizando duas. O desafio é desenvolver uma geometria de válvula que garanta uma 

solidificação mais homogênea no molde.  

Neste estudo foram determinadas as características do fluxo em molde de beam blank quando 

se usa somente uma válvula submersa. Os tipos de válvula analisados foram a tubular e uma 

composta por três portas laterais na saída, espaçados a 120°. Modelagem física e matemática 

foram empregadas para avaliar a distribuição de velocidades no plano de simetria e em planos 

paralelos a superfície do flange. 

A utilização de uma única válvula tubular resultou em aumento na profundidade de 

penetração do jato, porém em relação ao campo de velocidade na região do menisco não 

houve variação significativa em comparação com a utilização de duas válvulas tubulares. Os 

valores de flutuação superficial para este tipo de válvula foram inferiores ao da válvula com 

portas laterais e independentes da vazão de fluido. 

Para a válvula submersa com portas laterais os resultados evidenciaram a existência de 

maiores intensidades de flutuação do menisco e altas velocidades de impacto dos jatos de 

líquido no centro do flange oposto e nas quinas do flange adjacente à válvula. Para as 

condições investigadas, a intensidade de flutuação do menisco foi dependente da inclinação 

das portas de saída, da profundidade de imersão da SEN e da velocidade de lingotamento. 

Enquanto que, as velocidades de impacto no flange não foram fortemente afetadas pela 

variação destes ângulos das portas da válvula submersa. 

Os resultados obtidos via modelagem matemática estão em boa concordância com os de 

simulação física. 

Palavras Chave: beam blank, lingotamento contínuo, fluxo em molde, válvula submersa. 
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ABSTRACT 

It’s a common strategy in continuous casting process of beam blank the use of only one 

submerged entry nozzle due to operational difficulties related to the simultaneous use of two 

of them. The challenge is to develop a nozzle design that guarantees a more homogenous 

solidification in the mold. 

This work is related to the flow pattern in a beam blank mold when a single submerged entry 

nozzle is used. The SEN designs were a straight through tubular nozzle and a nozzle with 

three lateral ports distancing 120° from each other. Physical and mathematical modeling have 

been used to evaluate the velocity distribution and the meniscus behavior. 

One straight tubular nozzle leads to a deeper jet penetration, but the velocity distribution at 

the meniscus region is not remarkably different as compared to velocity distribution when two 

tubular nozzles are simultaneously employed. One straight tubular nozzle is characterized by 

surface oscillation which is almost independent of liquid flow rate. 

Surface oscillation and impact velocity at flange surface were significantly larger than those 

developed by the single straight tubular nozzle. The intensity of surface oscillation was found 

to be dependent on port angle, nozzle immersion depth and casting rate. The impact velocity 

at flange surface was not affected by the port angles. 

A good agreement between results from mathematical and physical modeling has been found. 

 

  

Keywords: beam blank, continuous casting, submerged entry nozzle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de lingotamento contínuo é uma técnica pela qual o metal líquido é solidificado, 

por meio de transferência de calor que ocorre em três estágios sequenciais: no molde de cobre 

refrigerado a água, em um conjunto de chuveiros de água e pela transferência de calor por 

radiação. Neste processo, o fluido é transferido da panela para o distribuidor, equipamento 

responsável por transferir metal liquido ao molde via válvulas submersas. No molde inicia-se 

o processo de solidificação, formando-se uma casca sólida que ao final do mesmo deve ter 

espessura suficiente para suportar a pressão ferrostática exercida pelo liquido no seu interior. 

Quando a casca não suporta a pressão, ocorre o rompimento do veio, vazando-se metal 

líquido e interrompendo-se o processo. 

 

Figura 1.1 Representação esquemática do processo de lingotamento contínuo 

(http://aciarianews.blogspot.com.br acessado em 18/02/15) 

Ao sair do molde o metal é resfriado por meio de borrifação de água em sua superfície ao 

longo de uma série de zonas de extração de calor em que a capacidade de extração de calor 

vai diminuindo para garantir critérios metalúrgicos de qualidade do produto, (Garcia et al., 

2006). Para garantir a continuidade do processo, os lingotes são puxados por um conjunto de 

rolos extratores. É nesta etapa que se finaliza a solidificação do material 

 

http://aciarianews.blogspot.com.br/
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O processo de lingotamento contínuo provocou uma verdadeira revolução na produção de aço 

devido a aumentos na produtividade, no rendimento metálico e na qualidade dos produtos 

fabricados. Ao longo dos anos este processo vem evoluindo cada vez mais através do controle 

automático das suas operações, o que garante maior reprodutividade.  

 

Uma tendência crescente de Lingotamento Contínuo são os processos de fabricação dos 

chamados near-net-shapes, que consiste em processos capazes de fabricar produtos com 

forma geométrica e características internas mais próximas da condição final de aplicação, ou 

seja, se produz o acabado ou semiacabado (Garcia et al., 2006). Este conceito inclui o 

lingotamento de placas e tiras de seções reduzidas, beam blank dentre outros semiacabados. 

 

Dentre as vantagens da fabricação dos near-net-shapes destacam-se: 

 Redução de passos de processamento; 

 Aumento do rendimento metálico; 

 Redução no consumo energético durante o processo de conformação; 

 Redução no custo de produção; 

 

Neste caso o produto em estudo é o beam blank, que possui a seção transversal com um 

formato conhecido como “osso de cachorro”, usado principalmente em estruturas. Uma opção 

alternativa para a fabricação deste perfil, quando não se tem o lingotamento diretamente em 

pré-forma, é via laminação de tarugos ou blocos em laminadores universais, que consistem 

em um conjunto de laminadores capazes de laminar a peça tanto na horizontal quanto na 

vertical simultaneamente. 

 

A figura 1.2 a) e b) apresenta o formato da seção transversal de beam blank. Pode-se observar 

que esta seção é subdividida em flange, filete e alma. 
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Figura 1.2 a) formato da seção transversal de beam blank e suas regiões; b) foto de uma peça 

real (http://www.siemens.de/industry-solutions acessado em 18/02/15 as 08:11) 

O ponto crítico para se garantir o sucesso em lingotamento de peças com formato complexo, 

como a do beam blank, está na otimização do controle dos parâmetros operacionais do 

mesmo, visando garantir uniformidade na extração de calor; distribuição uniforme de tensões; 

melhor limpidez do metal e boa lubrificação deste no molde, evitando a geração de defeitos 

como trincas; rompimento de veio e deformações no produto para se garantir a fabricação de 

peças com a forma e as propriedades desejadas. 

 

São vários os fatores que influenciam no processo de lingotamento de beam blank, dentre os 

quais se destacam: fluxo de aço no interior do molde; condições de resfriamento primário e 

secundário; qualidade superficial do molde; configuração das válvulas submersas (formato 

das portas; profundidade de imersão; posicionamento); velocidade de lingotamento; 

composição química do aço, dentre outros. 

 

Em função da complexidade geométrica e da distribuição do fluxo do aço líquido no interior 

do molde de beam blank, o sistema de refrigeração do mesmo deve possibilitar uma formação 

uniforme da casca solidificada. Deve-se tentar compensar a assimetria de fluxo de aço no 

interior do molde por meio de variações na taxa de circulação da água de refrigeração ao 

longo de todo o molde de modo a uniformizar o fluxo térmico ao longo do perímetro. A figura 

1.3 apresenta um exemplo de molde usado para lingotamento contínuo de beam blank. 

 

http://www.siemens.de/industry-solutions%20acessado%20em%2018/02/15%20as%2008:11
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Figura 1.3 Exemplo de molde para beam blank (http://www.mishimakosan.com; acessado em 

18/02/15) 

Diferentes geometrias de válvulas têm sido analisadas, com o objetivo de se encontrar uma 

configuração que permita uma melhor fusão do pó fluxante; menor profundidade de 

penetração do jato; melhor controle de turbulência no menisco; fluxo de calor uniforme e 

melhor lubrificação da casca solidificada ao longo do molde. 

 

Ordinariamente, busca-se utilizar apenas uma válvula em função das dificuldades 

operacionais de se trabalhar utilizando duas. O desafio primordial é o de desenvolver uma 

geometria de válvula que garanta uma taxa de solidificação mais homogênea da pele no 

interior do molde. Neste estudo, foi avaliada a partir de modelamento físico e matemático, a 

influência da velocidade de lingotamento, posicionamento e configuração das válvulas sobre 

o fluxo de fluido em molde de lingotamento continuo de beam blank. 

 

http://www.mishimakosan.com/english/businesses/steel-continuous01.html
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Gerais 

 

Propor um modelo de válvula submersa para molde de beam blank que permita a operação do 

equipamento com apenas uma válvula. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Promover simulação matemática do fluxo em molde de beam blank através do software 

ANSYS CFX® 15.0, verificando a influência da variação da configuração da válvula 

submersa e da velocidade de lingotamento sobre o mesmo. 

 

Efetuar simulação via modelamento físico avaliando o campo de velocidade por meio da 

técnica de velocimetria PIV para promover a validação da simulação matemática. 

 

Comparar o regime de fluxo no molde quando se usa uma válvula tubular com o resultante da 

utilização de válvula com portas laterais. 
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3 CAPITULO I - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Modelagem Física de Processos 

 

Segundo Seshadri et al. (2010), as técnicas de modelagem física sugerem que podem ser 

utilizados modelos dos reatores envolvidos, construídos em escala e operados em laboratório, 

e materiais outros que não aqueles empregados industrialmente, por exemplo, água no lugar 

de metal líquido com o objetivo de contornar os problemas relativos à experimentação na 

planta industrial. Dentre os problemas relativos à realização de experimentos no reator 

industrial podem ser citados: 

 

 Risco de acidentes; 

 Quebra da rotina operacional 

 Risco de perda na produção; 

 Perda/danos ao equipamento industrial; 

 Aumento no custo do processo; 

 

As condições operacionais impostas a um modelo, com o intuito de garantir similaridade do 

fenômeno que ocorre no protótipo, são obtidas pela análise de números adimensionais que 

levam em conta as forças relevantes ao processo.  

 

No caso da análise do comportamento de um fluido em molde de beam blank, os fenômenos 

que se procura descrever são o regime de fluxo no interior do molde e o jato de fluido vazado 

pelas válvulas submersas. Sendo assim, Reynolds e Froude são os adimensionais relevantes, 

logo para satisfazer o critério de similaridade, deve-se obedecer as seguintes equações: 

 

             (3.1)      

e 

           (3.2) 

 

Sendo:  

    
   

 
       (3.3)   
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(3.6) 

 

Onde: ρ: massa específica do fluido (Kg.m
-3

); V: velocidade do fluido (m/s) L = característico 

do molde (m);    viscosidade dinâmica do fluido (Pa.s); g: aceleração da gravidade (m.s
-2

) 

 

A tabela 3.1 apresenta os valores das propriedades físicas relevantes para este cálculo de 

similaridade, envolvendo aço e água. 

 

Tabela 3.1 Valores de massa específica e viscosidade dinâmica para o aço a 1600°C e para a 

água a 25°C 

Variável Aço(1600°C) Água(25°C) 

ρ (Kg.m
-3

) 7000 1000 

 (Pa.s) 7 x10
-3

 1 x 10
-3

 

 

De acordo com De Santis et al. (2014) a teoria da similaridade garante que a construção de 

um modelo do molde de beam blank que se utiliza água como fluido, construído em escala 

1:1, reproduz o campo de velocidades existentes no reator industrial. Estes autores 

negligenciaram a presença da casca solidificada e os efeitos do movimento convectivo no 

fluxo do fluido em função da variação na temperatura do aço. Sendo assim, as forças 

relevantes serão viscosidade e gravidade. Sendo, portanto Reynolds e Froude os 

adimensionais mais importantes. O modelo usado na simulação é mostrado na figura 3.3. 
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Figura 3.1 Exemplo de modelo usado para modelamento físico do molde de beam blank 

usando água com fluido de trabalho (De Santiset al., 2014) 

 

Para validar os resultados obtidos através da simulação computacional, Chen et al. (2012) 

desenvolveram um modelo físico em acrílico que os possibilitou visualizar os fenômenos 

fluidodinâmicos. A figura 3.1 apresenta o esquema do equipamento, e a figura 3.2 mostra um 

exemplo de teste adição de corante, que permite visualizar o comportamento do jato de água 

que sai da válvula. 

 

 

Figura 3.2 Desenho esquemático do equipamento utilizado para simulação física (Chen et al., 

2012) 
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Figura 3.3 Visão do jato proveniente das válvulas tubulares três segundos após injeção de 

tinta (Chen et al., 2012) 

 

Yang et al. (2006) verificaram que a distribuição de fluxo quando se considera a formação da 

casca é consistente com aquela quando não se considera a mesma. Quando se leva em conta a 

casca solidificada, observa-se que aumenta a intensidade do fluxo em função da redução no 

espaço disponível para o líquido, conforme se verifica na figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 Contraste no campo de fluxo entre a simulação a) sem considerar a formação da 

casca b) considerando a formação da casca (Yang et al., 2006). 
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Para avaliar o padrão de fluxo e quantificar valores de velocidade do aço líquido em um 

molde de placas, Moralles et al. (2004) utilizaram a técnica PIV (Particle Image 

Velocimetry), que consiste basicamente no acompanhamento do fluxo de micropartículas que 

seguem o fluxo da água, no interior do molde. Esta técnica pode ser utilizada em molde de 

beam blank, mas com dificuldades particulares em função da curvatura das superfícies de 

incidência do laser. 

 

3.2 Modelagem Matemática 

 

Quando se deseja analisar o escoamento de um fluido deve-se avaliar uma relação matemática 

entre força motriz e vazão do mesmo. O tratamento matemático deste tipo de problema é feito 

através do desenvolvimento de balanços de conservação de massa e quantidade de movimento 

aplicado ao sistema em estudo (Seshadri et al., 2010). 

 

Para um volume de controle infinitesimal, a equação do balanço de massa pode ser 

representada pela equação 3.7: 

  

  
    ( ̅  )           (3.7) 

 

Onde:  

 ̅   
 

  
  

 

  
  

 

  
             (3.8) 

 

  ̅representa o operador gradiente;   : velocidade do fluido;    densidade. 

 

A conservação de quantidade de movimento é representada por equações do tipo: 
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Nas equações acima,  : densidade do fluido; Vi : componente de velocidade na direção i;  xx

,  ij : componentes do tensor de esforços. P: pressão do fluido, g : aceleração da gravidade.  

 

As expressões a seguir permitem avaliar as componentes do tensor de esforços, devidas à 

existência de gradientes de velocidade, 
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Entretanto, em grande parte dos problemas metalúrgicos se observa flutuações de velocidades 

com frequências relativamente elevadas, característica de regime turbulento. Quantificar estas 

equações exigiria capacidades computacionais bem acima das atuais. Neste caso, procura-se 

resolver este tipo de problema de uma forma menos complexa, utilizando modelos de 

turbulência. Estes modelos utilizam valores médios de velocidade ao longo de um 

determinado tempo. 

 

 

Figura 3.5 Representação esquemática da variação de velocidade em sistema turbulento. 
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Como se pode verificar na figura 3.5, num instante qualquer tem-se: 

 

    ̅         (3.18) 

 

Para um determinado intervalo de tempo, a média das flutuações deve ser nula, entretanto a 

média do quadrado é diferente de zero, ou seja: 

 

  ̅       (3.19) 

E 

   ̅̅ ̅̅        (3.20) 

 

Segundo Seshadri et al. (2010), o modelo K-ε é um dos que têm fornecido os melhores 

resultados em aplicações metalúrgicas para avaliação de fluxo em modelos turbulentos. 

 

O parâmetro K representa a energia cinética de turbulência, dada pela soma dos quadrados da 

flutuação das componentes de velocidade: 

 

      (   ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅ ̅)             (3.21) 

 

ε representa a taxa de dissipação de energia cinética de turbulência. Equações diferenciais em 

termos de valores médios foram desenvolvidas para o cálculo de K e ε. 

 

Embora não exista uma solução analítica para as equações citadas estas podem ser resolvidas 

numericamente. O software CFX, se baseia na técnica do volume finito, em que a região de 

interesse é dividida em sub-regiões definidas como volumes de controle. As equações são 

então discretizadas e resolvidas para cada volume de controle, obtendo-se valores 

aproximados das variáveis em cada ponto pré-determinado. Desta forma obtém-se uma visão 

do comportamento do fluido ao longo do domínio. A figura 3.6 apresenta um exemplo de 

subdivisões em molde de beam blank para simulação numérica; neste caso, utilizou-se 

somente ¼ do molde de maneira a aproveitar as condições de simetria e com isto reduzir o 

tempo de simulação. Pode-se observar também que optou-se pela utilização de malhas em 

formato hexaédrico. 
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Figura 3.6 Malha gerada para simulação em molde de beam blank (Lee et al. 1998) 

 

Tanto o Ansys® CFX quanto o Ansys® Fluent são softwares utilizados em simulação de 

fluxo em fluido, De Santis et al. (2014) utilizaram o Ansys® Fluent para simular o fluxo de 

fluido em molde de beam blank usando diferentes configurações de válvulas; nestas 

simulações utilizou malhas tanto em formato tetraédrico quanto hexaédrico. 

 

3.3 Fluxo de Calor em Molde de Beam Blank 

 

O processo de formação da casca sólida no molde é de grande importância para se garantir um 

bom funcionamento da máquina de lingotamento continuo assim como a qualidade do 

produto semiacabado. Muitos dos mecanismos de formação de trincas e falhas que levam ao 

rompimento de veio atuam nesta etapa.  

 

No lingotamento de aços, a transferência de calor pode ser considerada unidimensional e 

perpendicular a superfície do molde, sendo que a partir do centro do fluido até a região do 

molde, observam-se os seguintes fenômenos: 

 

 Condução: no metal liquido; na casca sólida; na camada de pó fluxante; fresta de ar; 

na parede do molde. 



14 

 

 Convecção: no metal líquido; na água de refrigeração. 

 Radiação: através da fresta de ar que separa a superfície do molde e o lingote 

 

Garcia et al. (2006), divide o molde em três regiões de contato térmico metal/molde: 

 

 Menisco ao ponto de solidificação – região onde o metal liquido se encontra separado 

do molde por uma camada de material lubrificante; 

 Região de bom contato térmico – região onde há bom contato entre a parede do molde 

e o metal sólido devido à pressão ferrostática exercida pelo metal liquido sobre a 

camada solidificada; 

 Região onde há formação de uma fresta de ar entre o metal e o molde, dificultando a 

passagem de calor; 

  

Estudos revelaram que a resistência térmica devido a fresta de ar corresponde a 

aproximadamente 84% da resistência térmica (Garcia et al. 2006). Dentre os fatores que 

influenciam a formação do gap de ar em lingotamento de aço destacam-se o percentual de 

carbono por interferir na intensidade das transformações alotrópicas do ferro (contração 

volumétrica devido a transformação de ferrita delta para austenita) e a presença de cantos que 

são regiões em que se tem formação antecipada de frestas. Outros fatores que influenciam na 

formação de frestas de ar são a presença de rugosidades na superfície do molde, frequência de 

oscilação do molde e velocidade de lingotamento. 

 

Hibeller et al. (2008) estudaram os fatores geométricos do molde de beam blank que 

influenciam a transferência de calor. Perceberam que se a conicidade for insuficiente ocorre 

um maior distanciamento entre a casca solidificada e a parede do molde, resultando em queda 

na troca térmica e no consequente aquecimento da região, reduzindo-se a espessura da casca. 

Isto, combinado com a pressão ferrostática do liquido interno, pode causar deformações 

transversais na casca recém-solidificada. Estas deformações se concentram nos pontos de 

menor espessura, podendo resultar em trincas longitudinais ou rompimentos de veio.  

 

No caso de conicidade excessiva, o molde empurra a casca, gerando novamente os mesmos 

defeitos. Além disto, a fricção excessiva entre o molde e a casca pode levar ao “caldeamento” 
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da casca ao molde, e trincas transversais, entre outros problemas. Percebeu-se ainda que a 

região mais quente da face de um molde corresponde à do filete, devido ao fluxo convergente 

de calor no interior do molde. Além do mais, a depender do projeto dos canais de água pode 

se observar um aumento localizado de temperatura em pontos do molde, causando distorção 

do mesmo. Esta distorção resulta no surgimento de frestas de ar, implicando na redução do 

fluxo térmico e geração de pontos quentes. 

 

Luo et al. (2013), através de simulação computacional do processo termomecânico ao qual o 

molde de beam blank é submetido, verificaram que o diâmetro dos canais por onde a água de 

refrigeração recircula influencia na distribuição de temperatura ao longo do molde e 

consequentemente na qualidade do produto lingotado. Para canais menores encontrou-se mais 

uniformidade de temperatura, menor taxa de deformação e maior tempo de vida do molde. 

 

A figura 3.7 apresenta o perfil de temperatura do aço em várias regiões ao longo da seção 

transversal do molde em função da distância do menisco. 

 

 

Figura 3.7 Perfil de temperatura em molde de beam blank calculado por Hibeller et al. (2008) 

 

Em alguns casos, a casca solidificada em molde de beam blank se torna mais superaquecida e 

fina nas regiões logo após o final do filete. Isto ocorre devido a formação da fresta de ar em 
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função da conicidade na região do filete. Em regiões mais abaixo do menisco, forma-se uma 

outra fresta no centro do filete. (Hibeller et al., 2008). 

 

 

Figura 3.8 Perfil de temperatura da casca de beam blank a 457 mm do menisco destacando os 

gaps de ar na região do filete (Hibeller et al., 2008) 

 

Nas quinas do flange a conicidade promove um aumento na troca térmica no estágio inicial da 

solidificação, que por sua vez resulta em maior velocidade de formação da casca nesta região. 

Com o decorrer do resfriamento, tem-se a contração e no espaço vazio entre o molde e a casca 

é formado uma fresta de ar. Como consequência é aumentada a temperatura nesta região do 

molde. Sendo assim, embora as quinas do flange se solidifiquem primeiro, o desenvolvimento 

da casca nesta região será menor, podendo gerar pontos quentes, trincas longitudinais e até 

mesmo rompimentos de veio(Lee et al. 2000). 

 

Lee et al. (2000) verificaram que a distribuição da fresta de ar varia ao longo do molde, e 

notou-se que, no início da solidificação, ele é maior na quina do flange devido a 

características geométricas e condições do fluxo de calor. Esta fresta diminui-se devido à 

conicidade do molde. Já a fresta de ar no centro da quina do flange aumenta 

consideravelmente para distâncias abaixo de 300mm do menisco e o do filete é desprezível 

diferentemente do que foi encontrado por Hibeller et al. (2008). Esta diferença pode se dar 

por variações nas características geométricas dos beam blanks analisados ou até mesmo do 

sistema de refrigeração do molde. Embora haja um aumento da fresta de ar no centro das 
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quinas do flange para distancias abaixo de 300mm, a conicidade do molde resulta em gaps 

bem inferiores aos encontrados nos estágios iniciais. 

 

Lee et al. (1998) verificaram que o fluxo de fluido também exerce grande influência sobre o 

fluxo de calor. Na região do centro do flange, como não se observou recirculação de metal 

líquido, ocorreu maior desenvolvimento da casca até que a mesma começasse a colidir com o 

jato proveniente da válvula, fato que ocorreu no caso analisado a 270mm do menisco (na 

simulação considerou-se válvulas submersas tubulares).  

 

Verificou-se também que o desenvolvimento da casca na alma ocorre de maneira constante e 

a explicação foi o fato da recirculação ocorrer perpendicularmente à direção de 

desenvolvimento da casca. Embora a solidificação ocorresse primeiro na quina do flange, o 

desenvolvimento da mesma foi mais lento, uma das explicações para este fenômeno foi que 

esta região era continuamente alimentada com metal quente proveniente da recirculação na 

região da alma, porém a medida que o lingotamento teve continuidade esta região se tornou a 

mais espessa devido às condições de resfriamento. 

 

Figura 3.9 Distribuição de temperatura e geometria de deformação das bordas na região da 

ponta do flange a várias distâncias do menisco a) 50mm; b) 300 e c) 560mm (Lee et al, 2000) 

 

Chen et al. (2008) em estudos de simulação verificaram que a espessura da casca solidificada 

chega a 15,5mm no final do molde, e que o comprimento metalúrgico erada ordem de 9,3m. 
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Em termos de temperatura superficial ao longo da seção transversal do molde, a sequência 

encontrada em ordem decrescente de valores foi: filete; centro do flange; centro da alma e 

quinas do flange. 

 

Em condições normais o valor mínimo de espessura da casca solidificada para se evitar 

rompimentos de veio é de 12 mm e a solidificação deve-se completar antes do final do 

resfriamento secundário (Chen et al. (2008)). 

 

 

Figura 3.10 Perfil de temperatura da casca de beam blank a 457 mm do menisco destacando 

os gaps de ar nas quinas do flange (Hibeller et al., 2008) 

 

Em função da variação no fluxo de calor, a espessura da casca varia ao longo da seção 

transversal. Chen et al. (2007), em estudo termomecânico, encontraram os seguintes valores: 

13,5mm no filete, 14mm no centro do flange, 15,5mm na alma e 17mm na quina do flange. 

Em um estudo termomecânico em molde de beam blank, Hibeller et al. (2008), descreveram o 

fluxo de calor na região da fresta através da equação 3.25: 

      (       )(              )              (3.22) 

Neste caso: 
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   : coeficiente de transferência de calor devido a radiação; 

 

Sendo:  

    
         

 

  
  

 

  
  

(              )(      
         

 )          (3.23) 

 

Onde:   =   = 0,8 : emissividades do molde e da casca; Tcasca: temperatura superficial da 

casca solidificada, Tmolde: temperatura da superfície do molde 

 

O coeficiente de transferência de calor hc depende de quatro resistências em série: 

 

  
 = 

 

      
 

   

   
 

        

        
  

 

      
          (3.24) 

 

A primeira resistência se refere ao contato entre a superfície do molde e o filme de escória 

solidificada; este coeficiente de transferência de calor, hmolde, foi considerado ser da ordem de 

2500 W/m
2
. A segunda é a resistência de condução ao longo do gap de ar para a qual se 

tomou Kar igual a 0,06W/mK. A espessura da fresta de ar é calculada a partir da distância 

entre a casca solidificada e a superfície do molde, sendo determinada pela análise do contato 

mecânico e da espessura do filme de escória. Adotou-se um valor de espessura de escória, 

descória , igual a 0,1mm. A terceira resistência, descória/Kescória, se refere a resistência devida ao 

filme de escória líquida e foi assumido Kescória igual a 0,1 W/mK. A última se refere ao contato 

entre a casca solidificada e a escória líquida sendo que o coeficiente de transferência de calor 

na casca varia fortemente com a temperatura (Hibeller et al, 2008). 

 

No estudo de fluxo de calor desenvolvido por Lee et al. (2000), verificou-se que o coeficiente 

de transferência de calor na alma cai gradualmente, assim como nas demais regiões. No filete 

ocorreu uma descontinuidade entre 200 e 250 mm do menisco, explicado pelo impacto de 

metal superaquecido proveniente da válvula. No centro da quina do flange o fluxo de calor foi 

maior no inicio do lingotamento que em outras regiões, porém, após a formação da fresta de 

ar o fluxo de calor caiu abruptamente. No centro do flange a queda no fluxo de calor foi 

suave, tendo variado o comportamento a partir de 250mm do menisco. Como a casca 

solidificada é mais espessa no flange que no filete, a influência do impacto do jato sobre a 

resistência ao fluxo de calor foi maior na segunda região. 
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Figura 3.11 Coeficientes de transferência de calor nas regiões da alma, filete, quina e centro 

do flange calculados por Lee et al. (2000) 

 

Estas características de fluxo térmico se referem à utilização de duas válvulas tubulares. 

Como o perfil fluidodinâmico influencia na formação da casca solidificada e 

consequentemente nas frestas de ar, conclui-se que alterações na configuração de válvulas 

irão interferir no processo de solidificação dentro do molde de beam blank. Xu e Zhu (2015) 

verificaram que, quando se utiliza duas válvulas compostas por três portas de saída laterais os 

pontos com maiores valores de temperatura estão situados nas quinas do flange e no centro da 

alma; e que este comportamento está relacionado aos pontos de impacto dos jatos 

provenientes de cada uma das portas. Foi constatado também que a casca solidificada obtida 

por este modelo de válvula submersa possui maior uniformidade de espessura do que a obtida 

quando se alimenta o molde utilizando válvulas tubulares. 

 

3.4 Formação de Defeitos Durante o Lingotamento Contínuo de Beam Blank 

O principal defeito encontrado em produtos de lingotamento são as trincas. As trincas 

superficiais são oxidáveis, dificultando o caldeamento durante a laminação. E as internas 

localizadas sobre a frente de solidificação concentram fases ricas em soluto, não podendo 

também ser eliminadas na laminação. 
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Um tipo de defeito muito comum em beam blank são as trincas longitudinais. Através do 

estudo do fluxo de calor durante o resfriamento secundário, Zhao et al. (2014) constataram 

que a principal causa de formação de trincas longitudinais ao longo do filete é a diferença de 

temperatura entre o filete e as demais regiões. Além disto, a intensidade de resfriamento em 

alguns setores pode colaborar com o problema, sendo que uma otimização no projeto do 

sistema de refrigeração pode reduzir a ocorrência de defeitos. 

 

Lee et al. (2000) desenvolveram um modelo para prever a possibilidade do surgimento de 

trincas em molde de beam blank, por meio da análise conjunta dos fenômenos atuantes 

durante o processo: fluxo do fluido, transferência de calor metal-molde e deformação sofrida 

pela casca solidificada ao longo da altura do molde. Segundo eles, existe uma temperatura 

durante o processo de solidificação abaixo da qual o liquido não consegue penetrar nos vazios 

interdendríticos gerando tensões que podem promover a geração de trincas. Observou-se 

também que quando se tem a formação de uma casca não homogênea durante a solidificação a 

tensão se concentrará na região com menor espessura aumentando a probabilidade de 

formação de trincas.  

 

Luo et al. (2012) ,através de modelamento matemático, conseguiu melhorar a configuração do 

sistema de resfriamento, de modo a garantir maior uniformidade de temperatura superficial, 

bem como garantir valores de temperatura que inibam a formação de trincas durante esta 

etapa do processo. Desta forma foi possível melhorar a qualidade do produto. Chen et al. 

(2007), constataram que esta temperatura deve estar entre 800°C e 1200°C.A tabela 3.2 

descreve alguns defeitos(trincas) característicos de beam blank, com suas principais formas de 

prevenção. 

 

Tabela 3.2 Defeitos típicos de beam blank com origem no molde, e suas respectivas 

prevenções (Onishi et al. (1981)) 
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Trincas Longitudinais: 

 

Redução no teor de enxofre do aço; 

Adoção de fluxante apropriado; 

Redução no desvio de oscilação do molde; 

Resfriamento apropriado do molde; 

Distribuição apropriada de sprays no 

resfriamento secundários; 

Trincas Longitudinais faciais no 

flange: 

 

Redução no gap na junção do molde; 

Resfriamento uniforme nas metades do 

molde; 

Fusão do fluxante; 

Trincas internas na alma: 

 

Resfriamento intenso na região da alma; 

Manutenção rigorosa dos rolos; 

Trincas internas na quina do 

flange: 

 

Resfriamento intenso na região da alma; 

Manutenção rigorosa dos rolos; 

Redução no teor de enxofre; 

 

Com relação à probabilidade de formação de trincas, Lee et al. (2000) observaram que o filete 

funciona como um obstáculo para a contração da casca solidificada na quina do flange. 

Avaliou-se a distribuição de tensões na seção transversal do molde em diferentes distâncias do 

menisco e verificou-se que a alma e a região do filete ficam sob tensão durante o 

lingotamento devido a características geométricas. A 50mm do menisco a quina do flange não 
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apresentou tensão suficiente para se observar deformação por ainda não haver uma casca de 

espessura considerável; já o filete, a alma e o centro do flange ficam sob tensão e apresentam 

grande possibilidade de formação de trinca superficial. A 200mm do menisco, foram previstas 

trincas na região do filete e do flange. A 500mm a probabilidade de formação de trincas nas 

quinas do flange foi maior em função da variação do perfil de temperatura (figura 3.8c).  

 

A figura 3.12 apresenta as regiões propícias a formação de trincas no beam blank, com origem 

no molde, obtidas através da simulação proposta por Lee et al. (2000) 

 

 

Figura 3.12 Resumo da probabilidade de formação de trinca durante o lingotamento de beam 

blank (Lee et al, 2000) 

 

O aumento da temperatura de sobreaquecimento do metal liquido, por causar aumento de 

solubilidade dos gases, pode ocasionar o aumento de defeitos(cavidades de gás, pinholes), 

conforme os observados por Chen e Lin. (2011): 
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Figura 3.13 Efeito do sobreaquecimento sobre a taxa de defeitos relacionados à 

supersaturação com gás(Chen e Lin., 2011) 

 

Yuan et al. (2011), citam em seu trabalho que se a geração de bolhas de gás em um liquido 

interdendrítico exceder a pressão externa, resultando na expulsão do liquido desta região, 

formam-se cavidades no material. Este fenômeno é resumido pela equação 3.28: 

 

         
     

     >=       
  

 
(3.28) 

 

Onde: Pa : pressão atmosférica na superfície do aço líquido no molde; 

Pf : pressão ferrostática no local de formação do defeito;  

σ : tensão interfacial do aço líquido em contato com a bolha de gás de raio r. 

 

A solubilidade do [N], [H] e [O] no aço liquido a 1550°C é de aproximadamente 25,6ppm; 

457ppm e 0,21% respectivamente (Chen e Lin. 2011). Durante o resfriamento, a solubilidade 

diminui gradualmente, mas muda de forma acentuada quando ocorre mudança da fase liquida 

para a fase sólida. A formação de cavidades subsuperficiais tende a ocorrer no início do 

processo de solidificação para pressões entre 1,05 e 1,1atm, que ocorre pouco abaixo do 
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menisco. A solubilidade do hidrogênio cai para valores entre 6-10ppm e a do nitrogênio 

abaixo de 90ppm (Chen e Lin, 2011) 

 

 

Figura 3.14 Solubilidade do Hidrogênio e do Nitrogênio no ferro e no aço (Chen e Lin, 2011) 

 

3.5 Influência do Modelo de Válvula Sobre o Fluxo em Molde de Beam Blank 

 

O sistema tradicional de alimentação de fluido em molde de beam blank é formado por duas 

válvulas submersas na forma de tubo posicionadas entre a alma e o flange, em posições 

simetricamente espaçadas conforme demonstrado na figura 3.15. Este tipo de válvula 

submersa, com o formato tubular de determinada espessura de parede e porta central, é 

denominada válvula tubular. 
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Figura 3.15 Vista de topo de um molde de beam blank com duas válvulas tubulares. 

 

Por meio de simulação computacional, Lee et al. (2000) descreveram a circulação do liquido 

em moldes de beam blank com a configuração descrita e concluíram que na saída destas 

válvulas o fluido se propaga ao longo do molde e descreve um padrão parabólico, 

recirculando para as bordas do flange, assim como para a alma. Na região do menisco, o 

fluido se move da alma para a ponta do flange, em direção perpendicular ao jato. Na região 

central do flange não se observou recirculação de fluido.  

 

Lee et al. (1998) observaram que a recirculação na região da alma se desenvolveu até a região 

do menisco; enquanto o redemoinho na região próximo ao flange finalizou-se antes da válvula 

submersa. O fluxo na região do menisco foi considerado fraco e calmo. 

 

Figura 3.16 a) Padrão esquemático de fluxo em lingotamento de beam blank para velocidade 

de 1m/min (Lee et al, 1998) 
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Analisando este mesmo tipo de válvula, Chen et al. (2012(a)) verificaram a presença de 6 

redemoinhos, sendo quatro na região do flange e dois na região da alma. Para uma válvula 

submersa com 40mm de diâmetro interno, encontrou-se uma profundidade de penetração de 

aproximadamente 1,11m e a do redemoinho de 0,6m. Foi observado que a direção e 

velocidade do fluxo no menisco são variadas e a amplitude de oscilação varia de 0,8 a 2,2mm. 

 

 

Figura 3.17 a) vetores de fluxo de fluido próximo ao flange; b)vetores do fluxo de fluido na 

região da alma; c) mapa de contorno na região do menisco (Chen et al, 2012) 

 

Chen et al. (2012(a)) analisaram também a influência da profundidade de imersão sobre o 

fluxo e concluíram que o aumento da profundidade de imersão resulta em aumento da 

profundidade de penetração do jato e em redução da velocidade do fluido no menisco. Com 

relação a variação na velocidade de lingotamento, não se observou alterações significativas 

nas características do fluxo, mas seu aumento também resultou em aumento na profundidade 

de penetração, assim como no aumento na velocidade do menisco. Com base nos estudos, 

para este tipo de válvula, a profundidade de imersão aconselhável seria em torno de 50mm e a 

velocidade de lingotamento entre 0,9 e 1,3m/min.  

 

Yang et al. (2004) estudaram um modelo de válvula, de três portas na saída, verificando como 

a configuração afeta o fluxo. Foram variados os seguintes parâmetros: 

 Ângulo entre as portas de saída – 100 e 120° 
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 Inclinação dos ângulos de saída - -14; 0 e 15° 

A figura 3.18 apresenta o desenho esquemático do modelo da válvula submersa, assim como 

sua posição no molde de beam blank. 

 

 

Figura 3.18 Desenho esquemático da configuração testada por Yang et al. (2004) a) seção 

transversal do molde; b) seção longitudinal da válvula. 

 

Avaliando o fluxo na região do menisco, percebeu-se que para ângulos entre as portas de 120° 

parte do fluido se desloca tangencialmente aos extremos da face estreita, formando 

redemoinhos próximos do filete e o restante se move para a alma se juntando ao fluido que sai 

da porta central. Já no caso de ângulos com 100° tem-se maior impacto do liquido com o 

filete e não se observa circulação em direção à alma, formando zonas mortas que facilitam a 

formação e propagação de trincas, assim como crescimento da zona colunar (Yang et al., 

2004). 
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Figura 3.19 Efeito do ângulo entre os portas de saída no fluxo de fluido no menisco, a) 

ângulo de 120°, b) ângulo de 100°. (Yang et al., 2004) 

 

A inclinação dos ângulos de saída da válvula submersa altera a intensidade de impacto do jato 

contra a face estreita do molde, assim como a movimentação no menisco. O aumento do 

ângulo promove maior turbulência na região superior e reduz a profundidade de penetração, 

estes fenômenos podem ser benéficos a limpidez do aço por facilitarem a flotação de 

inclusões e a fusão do fluxante. Mas uma turbulência excessiva nesta região pode provocar 

reoxidação do metal e/ou entranhamento de escória no mesmo. 

 

Para bocais com 0° de inclinação, a espessura nas faces do beam blank próximas a eles 

tendem a diminuir em função do maior impacto do jato. Após analisar o comportamento do 

metal liquido para diferentes ângulos dos bocais, o ângulo de inclinação sugerido por Yang et 

al. (2004), foi o de +15°. 

 

Onishi et al. (1981) observaram que o uso de válvulas com dois ou três portas laterais são 

mais eficientes com relação a limpidez do aço, conforme se verifica na figura 3.21. As 

primeiras alimentavam o molde na direção das quinas do flange, enquanto a última supria 

também a alma.  
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Figura 3.20 Efeito da configuração da válvula na distribuição de inclusões ao longo do 

lingote (Onishi et al., 1981). 

 

Conforme se demonstra na figura 3.20, não se observou diferenças significativas com relação 

à distribuição de inclusões para válvulas com as configurações C(2) e D(3). 

 

Chen et al. (2012(b)) compararam o uso de válvulas com três portas laterais e a válvula 

tubular, e concluíram o uso de válvulas com saídas laterais reduz de forma expressiva a 

profundidade de penetração, altera a velocidade do menisco, assim como a intensidade de sua 

flutuação, melhorando a fusão do pó fluxante e consequentemente a absorção de inclusões o 

que permite a fabricação de aço com maior grau de limpidez. A figura 3.21 apresenta o 

desenho esquemático da válvula de três portas testada por Chen et al. (2012(b)). 

 

 

Figura 3.21 Desenho esquemático da válvula com três portas laterais Chen et al. (2012(b)). 
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Para esta válvula submersa, trabalhou-se com uma profundidade de imersão entre 200 e 250 

mm, enquanto que para as válvulas submersas tubulares, a profundidade de imersão usada foi 

de 75mm. A profundidade de penetração usando válvulas tubulares foi de 1,11m, enquanto 

que com a válvula submersa de três portas laterais, o valor diminui com o aumento do ângulo 

de inclinação da porta, chegando a 0,64m para um ângulo de +15°. 

 

A velocidade do fluido no menisco variou de 0,10 a 0,21m/s em regiões próximas da alma e 

de 0,18 a 0,24m/s na região dos flanges para ângulos de inclinação da porta da válvula 

submersa variando de -3 a 15°, sendo que para ângulos acima de 9° esta velocidade muda 

abruptamente na direção do flange. A flutuação do menisco também varia, sendo encontrados 

os valores de 3,6; 4,1; 5,0 e 5,3mm na região próxima da alma e 3,3; 3,6; 4,1 e 6,9mm na 

região do flange, para ângulos de -3; 3; 9 e 15° respectivamente.  

 

Porém, a utilização de duas válvulas submersas dificulta a operação do molde, uma vez que o 

bom funcionamento do processo depende da extrema exatidão no posicionamento das 

mesmas. Erros de posicionamento acarretam assimetria de fluxo do fluido, bem como de 

calor, podendo acarretar o surgimento de problemas operacionais tais como: 

 

 Formação irregular da casca – solidificação não uniforme do metal ao longo das 

paredes do molde resultando em excessivas variações na espessura de material 

solidificado, podendo acarretar a formação de trincas no produto de solidificação ou 

até mesmo breakouts, interrompendo o processo de fabricação.  

 Flutuações no menisco – válvulas submersas assimétricas tendem a aumentar a 

turbulência na região do menisco. Este aumento da turbulência pode prejudicar a 

limpidez do aço seja devido ao arraste de óxidos da escória para o banho ou 

dificultando o aprisionamento das inclusões. 

 

Em função dos problemas operacionais oriundos da utilização de duas válvulas submersas 

procura-se trabalhar utilizando apenas uma, neste caso, evita-se a dificuldade do 

posicionamento das duas de forma simétrica. Porém, o desafio consiste em desenvolver uma 

válvula com uma determinada configuração que permita controlar o fluxo de aço líquido e o 

fluxo de calor ao longo do molde de beam blank, que apresenta uma seção complexa. 
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De Santis et al. (2014) estudaram, por meio de simulação computacional, várias 

configurações de válvula submersa com uma porta lateral, usando alguns critérios para 

definição das condições aceitáveis para utilização da mesma: 

 

 Velocidade máxima no menisco (velocidade acima da qual se observa entranhamento 

de escória), tendo como valor limite 0,30m/s. Além disto, caso a velocidade do 

menisco seja muito inferior ao valor limite, se prevê dificuldades de fusão da camada 

de pó fluxante. 

 Velocidade tangencial do fluido (velocidade com a qual o jato de fluido que sai pela 

porta da válvula atinge o flange situado ao lado oposto da mesma) com valor limite de 

0,35 m/s, acima da qual observou-se a possibilidade do surgimento de ponto quente. 

 

Neste estudo, De Santis et al. (2014) utilizaram uma válvula com apenas uma porta lateral e 

uma porta na base, mantendo o diâmetro da porta da base abaixo de 50% do diâmetro do porta 

lateral para que não fosse prejudicado o fluxo de aço na direção do flange oposto. O ângulo da 

porta lateral variou de 0 a -25° (induzindo fluxo de aço líquido para baixo, reduzindo 

flutuação no menisco). Dentre as diversas opções testadas, a que levou a resultados que 

respeitaram os limites previamente especificados foi a válvula com entrada em formato 

elíptico - 50X60, porta lateral de 50mm com ângulo de inclinação de -25° e porta na base de 

20mm. A figura 3.22 apresenta resultados obtidos através de simulação utilizando Ansys 

Fluent. 

 

Para o caso apresentado percebe-se que as condições impostas para a escolha do modelo foi 

satisfeita, porém os máximos valores de velocidades encontrados foram muito próximos ao 

limite pré-estabelecido (0,35m/s para a superfície do flange oposto e 0,29m/s para o menisco). 

Segundo De Santis et al (2014), alterar o diâmetro da garganta da válvula submersa é a forma 

mais efetiva para se reduzir velocidade do aço nos bocais, assim como produzi-la com 

formato elíptico. 
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. 

Figura 3.22  Análise do fluxo  em algumas regiões de interrogação usando uma válvula com 

duas portas de saída. 

Beaton et al (2015) também estudaram dois modelos de uma válvula submersa para aplicação 

em lingotamento de beam blank. A primeira é de duas portas, semelhante à apresentada por 

De Santis et al (2012). Já a segunda era formada por cinco portas, um na base da válvula, dois 

na direção das quinas do flange e dois na direção da alma. Ambas as válvulas foram colocadas 

em operação e de acordo com os relatos, houveram melhorias com relação à qualidade do 

produto lingotado, reduzindo-se a ocorrência de trincas na região da alma, em função da 

melhora no processo de lubrificação das paredes do molde.  

 

Porém, a produtividade e o custo de operação ainda são os desafios encontrados pela nova 

proposição. Como se pode observar o padrão de fluxo no interior de um molde de beam blank 

influencia em processos como o de trocas térmicas, remoção de inclusões não-metálicas, 

fusão de pó fluxante, os quais afetam diretamente a produtividade e qualidade do produto. 

Dada a escassez de dados específicos aplicáveis a esta configuração é importante salientar a 

necessidade de estudos adicionais. 
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4 CAPITULO II - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho consistiu na caracterização do fluxo de líquido em molde de beam blank com o 

uso de apenas uma válvula submersa. 

 

Dois tipos de válvula foram utilizados: válvula tubular e válvula com três portas laterais na 

saída. 

 

A válvula tubular consiste de um tubo reto com diâmetro interno de 53,2mm e diâmetro 

externo de 60mm, vide Figura 4.1a) . 

 

A válvula com três portas laterais tem diâmetro interno, De, de 53,2mm, diâmetro externo de 

100mm e três portas laterais de saída espaçados a 120°. A porta posicionado na direção da 

alma possui diâmetro, Df1, de 47mm e os outros dois que alimentam as quinas do flange em 

que a válvula está posicionada possuem diâmetro, Df2 e Df3, de 16mm. Existe também um 

recuo, Db, das portas de saída com relação ao fundo da válvula de 20mm, vide Figura 4.1b).  

A figura 4.1c) apresenta a seção transversal do molde utilizado, destacando as dimensões e as 

posições dos principais planos de análise. O plano AA (plano situado no centro da alma e 

perpendicular aos flanges) foi utilizado para comparação do perfil de fluxo obtido pelas 

técnicas PIV (Particle Image Velocimetry, DANTEC®)  e CFD (Computational Fluid 

Dynamics) quando se utiliza a válvula com três portas laterais na saída. A técnica LIF (Laser 

Induced Fluorescence) foi utilizada para visualizar o jato dirigido para a alma, nesta mesma 

região. Os planos BB e AC (situados a 10mm da superfície dos respectivos flanges) foram 

utilizados na análise da velocidade máxima de impacto em função dos jatos laterais. Já para a 

válvula tubular, o perfil de velocidade foi analisado nos planos DD e AC (planos paralelos às 

superfícies do flange. O primeiro plano corta o centro da válvula e segundo situa-se a 10mm 

do flange oposto). 



35 

 

 

Figura 4.1 (a) esquema da válvula com três portas laterais; (b) esquema da válvula tubular; c) 

posicionamento da válvula no molde, planos de análise e dimensões da seção transversal do 

molde 

 

4.1 Modelamento Físico 

 

Nas simulações físicas utilizou-se modelo em acrílico escala 1:1de um molde de beam blank 

com dimensões 499mmX415mmX125mm e altura de 1,5m. As vazões foram 100L/min, 

125L/min e 150L/min, que correspondem às velocidades de lingotamento de 0,78m/min; 

0,98m/min e 1,2m/min respectivamente. A utilização de um modelo com altura superior a de 

um molde industrial tem como objetivo permitir a visualização completa do jato 

(principalmente quando se usa válvula tubular). Como fluido de trabalho, utiliza-se água na 

temperatura ambiente. Foram desconsiderados os efeitos da casca solidificada, bem como da 

convecção devido ao gradiente de temperatura do aço. 

 

4.1.1 Análise do fluxo 

 

Para análise do fluxo via modelagem física foram utilizadas três técnicas: 
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Plano de Laser: Para avaliação qualitativa do campo vetorial, os ensaios consistem em 

incidir um plano de laser sobre uma determinada área do modelo, iluminando partículas (com 

densidade igual a da água) contidas no fluido. Estas partículas acompanham o fluxo do fluido 

permitindo, portanto, a identificação da trajetória. 

 

LIF:A técnica LIF baseia-se no principio da fluorescência e é usada para medir gradientes de 

concentração e/ou temperatura em líquidos. Estas medições são possíveis em função da 

relação existente entre a intensidade de fluorescência e estes parâmetros, mantendo-se os 

demais constantes.  

 

O traçador utilizado nos experimentos foi a Rodamina 6G (Figura 4.2), capaz a de absorver 

energia na faixa de comprimento de onda entre 460 e 560nm. Esta característica o torna 

adequado para aplicação em que se utiliza o laser Nd: YAG (que emite luz com comprimento 

de onda 532nm), pois o espectro de emissão, entre 540 e 640nm, não conflita com o espectro 

de absorção. (Fonte: manual Planar LIF) 

 

 

Figura 4.2 Estrutura química da Rodamina 6G (Fonte: Manual Planar-LIF Software). 

 

A concentração requerida para efetuar os testes com Rodamina 6G foi de 15 a 30μg/L. Para 

estes testes foi preparada uma solução mais concentrada (30mg/L), posteriormente diluída até 

se obter uma concentração de 900μg/L. Esta última solução foi inserida na entrada da 

tubulação que envia o fluido para o molde, de modo que na saída da válvula obteve-se a 

concentração dentro da faixa especificada. 
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Para a válvula submersa tubular, o plano de análise através da técnica LIF foi o BB, enquanto 

que para a válvula com três portas na saída, avaliou-se o jato na saída da porta maior – plano 

AA. 

 

A figura 4.3 apresenta um esquema do aparato experimental usado em testes com traçadores, 

nota-se que o traçador é adicionado na entrada da tubulação, de modo a permitir visualizar a 

dispersão do material ao longo do molde. 

 

Figura 4.3 Esquema do aparato experimental utilizado nos testes com traçador. 

 

PIV: Para análise quantitativa do fluxo por meio de simulação física foi utilizada a técnica 

PIV Esta técnica consiste basicamente em seguir o fluxo das partículas dispersas no fluido em 

um plano gerado pela iluminação com o laser (laser sheet) e captação de imagens deste plano 

por uma câmera CCD. 

 

As imagens, geradas a partir de dois pulsos sucessivos do laser, são processadas em software 

específico e a velocidade (além de linhas de fluxo, vorticidade, valores médios e flutuações) é 

determinada a partir de um processo de interpolação. (Figura 4.4). Para estes testes os valores 

médios foram gerados a partir de uma amostra de 100 pares sucessivos de imagens. 
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A figura 4.5 mostra o aparato experimental para avaliação do fluxo ao longo de um plano 

próximo ao flange. Nota-se que a câmera e o laser são posicionados formando um ângulo de 

90° entre eles. 

 

 

 

Figura 4.4 Esquema de funcionamento de um aparelho PIV, de acordo com a DANTEC 

 

.  

Figura 4.5. Aparato Experimental usado na técnica PIV. 
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No caso da válvula submersa tubular a área analisada foi a referente ao plano BB (Figura 4.1), 

com uma profundidade medida a partir da interface de 80cm. Para analisar o fluxo ao longo 

desta profundidade, que corresponde a 53% da altura útil do modelo, foi necessário subdividir 

a região em três partes devido a restrições na área de captura de imagens. No caso da 

avaliação de fluxos no molde em que se usa válvulas tubulares, torna-se necessário avaliar em 

torno de 70% da altura devido as mesmas gerarem alta profundidade de penetração. 

 

Os jatos provindos das válvulas submersas com portas laterais atingem menor profundidade; 

daí a região analisada foi de menor dimensão. Neste caso, avaliou-se a região próxima ao 

menisco e a na saída do jato, com aquisição de imagens em duas diferentes áreas. 

 

4.2 Modelamento Matemático 

 

Além da modelagem física, a técnica CFD também foi de extrema importância para a 

caracterização do jato, para ambos os tipos de válvula utilizados. No caso da válvula tubular 

este método foi o único capaz de definir a profundidade do jato devido às limitações do 

aparato usado nas filmagens, que não permitiram visualizar com nitidez a região do molde em 

que ocorre o espalhamento do jato de aço. 

 

4.2.1 Modelamento matemático de fluxo com o uso de uma válvula submersa tubular 

 

As simulações computacionais foram realizadas em regime permanente utilizando-se o 

software Ansys® CFX 15.0, considerando a água um fluido Newtoniano, temperatura 

constante e igual a 25ºC. O modelo de turbulência empregado foi o k-є, no qual se resolve as 

equações da continuidade, de Navier Stokes e da Viscosidade efetiva, além das equações 

auxiliares para determinação de k (energia cinética de turbulência) e є (taxa de dissipação de 

energia cinética de turbulência). 

 

Foram então resolvidas as equações: 

Continuidade: 
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Viscosidade turbulenta: 


 

2k
Ct 

                            (4.6) 

 

Nestas equações: ρ é a massa específica do fluido (Kg/m
3
); t é o tempo (s);  o operador 

gradiente; U a componente média da velocidade (m/s); µeff a viscosidade efetiva (Pa s); B a 

soma das forças de campo (N/m
3
); µ a viscosidade absoluta do fluido ou viscosidade 

molecular (Pa.s); µt a viscosidade turbulenta (Pa.s); k a energia cinética turbulenta (m
2
/s

2
); Pk 

a taxa de produção de turbulência devido às forças viscosas e flutuabilidade; ε a taxa de 

dissipação da energia cinética de turbulência (m
2
/s

3
); σk, Cε1, Cε2, Cµ constantes do modelo k-

ε de turbulência. 
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As etapas para elaboração da simulação computacional consistem da confecção do modelo, 

confecção da malha, ajuste dos parâmetros (dados de vazão, especificação do modelo de 

cálculo, condições de contorno) e no cálculo do fluxo. 

 

Para desenhar o molde utilizou-se o software Ansys® workbench. O tipo de malha usada foi a 

tetraédrica, exceto na região das paredes onde se utilizou malhas prismáticas evitando 

distorções no domínio. O tamanho dos elementos da malha gerada foi definido levando-se em 

consideração a qualidade dos resultados apresentados bem como o tempo requerido para 

simulação, sendo que neste caso, optou-se por elementos com 8mm.  

 

A figura 4.6a) mostra a discretização no molde de beam blank para análise computacional 

usando apenas uma válvula tubular. Um corte que passa pelo centro da alma na direção 

perpendicular aos flanges produz a figura 4.6 b); por ela é possível verificar o posicionamento 

da válvula, notando-se na saída da mesma um maior refinamento da malha. 

 

’ 

Figura 4.6. Malha gerada para simulação contendo uma válvula tubular com diâmetro de 

53,2mm, b) corte da seção passando pelo centro da alma. 

 

As condições de contorno seguintes foram aplicadas: 

 Paredes - Condição de não deslizamento; 

 Condição de livre deslizamento no menisco, sem variação de nível; 

 Vazão mássica na entrada - 1,667kg/s; 2,083kg/s e 2,5kg/s para as velocidades de 

lingotamento equivalentes a 0,78m/min; 0,98m/min e 1,2m/min respectivamente. 

 Saída aberta com pressão de 0 atm. 
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4.2.2 Modelamento matemático do fluxo utilizando a válvula submersa com três portas 

na saída 

 

Com relação ao fluxo de aço líquido no molde, uma das principais características do modelo 

de válvula submersa com portas laterais na saída é a oscilação do menisco. Para verificar este 

fenômeno através da técnica CFD, algumas alterações, com relação a simulação com a 

válvula tubular, foram efetuadas na geometria, malha e setup do CFX. 

 

O molde foi subdivido em três regiões: a superior localizada sobre o menisco, com altura de 

30mm, preenchida por ar. A intermediária que compreende a região entre o menisco até 

aproximadamente 200mm abaixo do mesmo. A inferior vai até a 1500mm abaixo do menisco. 

A figura 4.7a) apresenta a subdivisão do molde para esta simulação. Tanto a região 

intermediária quanto a inferior são as preenchidas por água, ou seja, correspondem ao molde 

propriamente dito. 

 

Com o intuito de reduzir o número total de elementos, a malha foi construída com diferentes 

elementos, e para manter a continuidade (entre as três regiões) da mesma utilizou-se o Seletive 

Meshing do ANSYS Meshing. Para tanto as regiões foram unidas pela opção "Form New 

Part". Com as três regiões na mesma "part”, uma malha contínua é gerada na interface, 

independente do tipo de elemento de cada região. 

 

Através da subdivisão do molde conforme apresentado na figura 4.7a) foi possível utilizar o 

comando sweep na região superior, gerando uma malha de melhor qualidade próximo da 

região do menisco. Usou-se o controle de número de divisões e bias do comando sweep. Com 

o número de divisões e bias controla-se o tamanho dos elementos e a razão de crescimento 

destes. 

 

A malha na região da interface ar/água foi refinada para permitir a visualização da flutuação 

no menisco. Nas regiões das paredes também foi necessário um maior refinamento para 

melhor solução da camada limite, por isto criou-se uma zona de inflation conforme se verifica 

na figura 4.7 b).  
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Figura 4.7 a) geometria do molde de beam blank com válvula tipo 4 e inclinação das portas 

de saída igual a 0°, destacando subdivisão do mesmo, b) detalhes das malhas geradas em cada 

subdivisão. 

 

As condições de contorno aplicadas permaneceram as mesmas da simulação anterior, porém 

assumindo, no menisco, superfície livre, em que se aplica o modelo de fração volumétrica do 

fluido. (VOF). Para definir a posição da superfície livre optou-se por assumir fração 

volumétrica de água igual a 0,9. 

 

Em regime permanente, foram realizadas simulações variando a profundidade de imersão da 

válvula submersa, vazão de entrada do fluido no interior do molde e o ângulo de inclinação 

entre as portas. 

 

Para a análise de flutuação propriamente dita foram realizadas simulações em regime 

transiente do fluxo no interior do molde, alimentado com a válvula de três portas com 

inclinação de -5°, vazão de 150l/min e imersão igual a 200mm. O tempo de simulação foi de 

10s e o timestep especificado foi de 0,05s. Como condição inicial, considerou-se o resultado 

obtido da simulação em regime permanente. 
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Para a válvula submersa tubular, não foram realizadas simulações matemáticas levando-se em 

conta a flutuação da superfície livre.  

 

4.3 Caracterização do jato obtido através de válvulas com três portas 

 

Para as válvulas submersas com três portas foram realizadas medições do ângulo de 

inclinação do jato que sai pela porta maior (α). 

 

As medições da inclinação do jato por simulação física foram realizadas a partir de imagens 

de partículas (traçadores) que acompanham o fluxo do fluido. Estas partículas são iluminadas 

por um plano de laser que passa pelo centro da alma. 

 

Após a filmagem, seleciona-se uma imagem na qual se tem o jato completamente 

desenvolvido. No software Corel Draw, traça-se duas retas a partir do centro do jato (na saída 

da válvula), sendo uma com a inclinação do jato e a outro perpendicular a válvula, em seguida 

mede-se o ângulo entre as duas curvas (Figura 4.8 (a)). O ângulo resultante é o da inclinação 

do jato. Neste trabalho convencionou-se que os ângulos inclinados para baixo têm sinal 

negativo. 

 

Esta característica do jato foi obtida também via CFD através de análise do contorno de 

velocidade gerado na região de simetria (Figura 4.8 (b)). Neste caso, traça-se uma reta 

passando pelo centro do jato e através das coordenadas de z e x nos pontos iniciais e finais da 

curva, calcula-se o ângulo de inclinação do jato através da equação 4.7. 

 

        
  

  
                                                             (   ) 
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Figura 4.8. Metodologia para determinação da inclinação do jato. a) usando traçador, b) via 

CFD. 

 

4.4 Análise da Oscilação de Nível no menisco 

 

Para quantificar a oscilação do nível do menisco, foi utilizado um sensor ultrassônico de 

resolução 0,18mm. Este equipamento foi posicionado a 170 e 120mm de distância do menisco 

para as profundidades de imersão de 200 e 250mm respectivamente. Os pontos de 

monitoramento escolhidos foram no centro da alma (ponto1, Figura 4.8c) e no centro do 

flange oposto à válvula (a aproximadamente 7mm de distanciada flange, ponto 2 Figura4.8c).  

 

Os dados foram transmitidos ao sistema de aquisição de dados através de um cabo ligado a 

uma placa de rede, esta por sua vez, grava a variação de voltagem do sensor. Através de uma 

calibração prévia, consegue-se correlacionar a voltagem com a distância sensor banho.  

 

A calibração é feita medindo-se com o sensor a distância entre dois pontos. Em seguida, 

insere-se no programa para aquisição de dados o valor da distância entre os mesmos. A partir 
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deste resultado é feita a correlação entre o valor de distância fornecido pelo visor do sensor 

com os valores de voltagens medidos pela placa de rede para ambos os pontos.  

 

Figura 4.9 – modelo esquemático do sistema para análise da oscilação do nível, a) 

perspectiva do molde de beam blank, com o sensor no ponto 2, b)sistema de aquisição de 

dados, c) visão transversal do molde destacando os pontos de análise. 

 

 

Figura 4.10 – correlação entre voltagem e distância, após calibração. 

 

Para cada configuração, foram realizados dois testes, sendo o tempo de duração dos mesmos 

igual a 60s. Em todos os casos, apresentaram boa reprodutividade, conforme se verifica no 
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exemplo da figura 4.10. Além disto, foi verificada a existência de duas flutuações sobrepostas. 

Uma é alteração global no nível do menisco em função do sistema de controle do fluxo de aço 

no molde (controle de vazão e nível requerido) e a outra é a flutuação do mesmo em torno de 

um nível médio (característica do modelo de válvula submersa aplicado). A primeira, 

apresenta uma variação cíclica, o que torna possível encontrar uma função senoidal capaz de 

descrevê-la(por exemplo com o auxílio do software Origin). A figura 4.10 b) apresenta um 

exemplo em que as curvas foram superpostas. 

 

 

Figura 4.11 – valores de flutuação de nível obtidos em um período de 60s, para válvulas de 

três portas, com inclinação das portas de saída igual a 0°, com vazão de 150l/min e 

Imersão=200mm, sensor na posição 1, a) comparação entre dois testes; b)dados de flutuação e 

curva senoidal(. R
2 

= 0,87) que define a variação global de nível. 

 

A flutuação de nível do menisco devida à turbulência foi definida como sendo a diferença 

entre a flutuação captada pelo sensor e aquela dada pela curva senoidal, isto é, a flutuação em 

torno do nível médio. 

 

Grande parte dos resultados apresentados está na forma de artigo, o Capítulo III é um artigo 

publicado nos anais do 46º Seminário de Aciaria – Internacional , e apresenta os resultados 

obtidos na utilização de apenas uma válvula tubular. O Capítulo IV aborda o comportamento 

do jato de aço e análise das flutuações superficiais, também está apresentado no formato de 

um artigo a ser submetido. O último capítulo apresenta os resultados complementares aos dois 

capítulos anteriores.  
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5 CAPITULO III - ANÁLISE DO FLUXO EM MOLDE DE LINGOTAMENTO 

CONTÍNUO DE BEAM BLANK COM O USO DE APENAS UMA VALVULA 

TUBULAR 

 

Este artigo aborda as características do fluxo em molde de beam blank quando se usa apenas 

uma válvula tubular. Este artigo foi apresentado no Congresso Anual da ABM (2015), 

ABMWeek (17 a 21 de agosto, Riocentro, RJ). pp 645-653. 
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Resumo 

 

O fluxo simétrico e distribuição de temperatura uniforme são de grande importância no 

processo de Lingotamento Contínuo de beam blank, porém a utilização de duas válvulas para 

alimentação do molde traz dificuldades operacionais relacionadas ao posicionamento das 

válvulas e controle de vazão. Neste sentido é interessante trabalhar com apenas uma válvula. 

Neste trabalho técnicas de modelagem física e matemática foram utilizadas para avaliar o 

fluxo de fluido no molde, comparando-se o caso em que se empregam duas válvulas 

tubulares, com aquele em que se utiliza apenas uma válvula. Verificou-se que esta última 

configuração resultou em uma mudança no comportamento do fluxo, aumento na 

profundidade de penetração, porém a velocidade na região do menisco não teve variação 

significativa em comparação com a utilização de duas válvulas tubulares. 

Palavras-chave: beam blank; Fluxo; Lingotamento Contínuo; Válvula Tubular. 
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FLUID FLOW ANALYSIS IN MOULD FOR BEAM BLANK CONTINUOUS 

CASTING USING ONLY ONE STRAIGHT TUBULAR SEN  

 

Abstract 

 

An uniform temperature distribution and fluid flow symmetry are of great importance for 

beam blank Continuous Casting process. However, the application of two SEN (Submerged 

Entry Nozzle) can result in operational problems related to the SEN positioning as well as 

flow rate control. For this reason, it becomes interesting to work with just one SEN. In this 

work physical and mathematical modeling are used to describe the fluid flow inside the mold. 

The cases of one Straight Tubular SEN and two Straight Tubular SEN are compared. It was 

verified that the former leads to an increase in impact depth, however the velocity at meniscus 

did not change significantly. 

 

Keywords: beam blank, Continuous Casting, SEN, Fluid Flow. 
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5.1 Introdução 

 

A principal configuração de válvulas submersas para o lingotamento contínuo de beam blank 

é formada por duas válvulas tubulares posicionadas no centro do flange. Visando melhorar a 

qualidade do produto lingotado, outros modelos de válvulas têm sido estudados. Chen et al. 

[1] e Yang et al. [2] analisaram o fluxo para uma nova configuração de válvulas submersas 

composta por três portas laterais com ângulo de 120° entre eles e encontraram condições que 

melhoram a limpidez do aço devido a redução na profundidade de penetração do jato aliada a 

melhoria nas condições de fusão do pó fluxante. 

 

Porém, nestes estudos foi considerada a utilização de duas válvulas submersas, sendo que esta 

condição proporciona dificuldades operacionais como a necessidade de duplo controle de 

vazão e de garantir simetria no posicionamento das válvulas nos flanges. Uma pequena 

variação de posição ou de vazão entre as válvulas altera o padrão de fluxo, alterando a 

distribuição de temperaturas na seção transversal, podendo acarretar em entranhamento de 

escória, pontos quentes, redução da uniformidade da pele solidificada, formação de trincas, ou 

até mesmo em breakouts.  

 

Para contornar estas dificuldades operacionais, uma alternativa é estudar a possibilidade de 

trabalhar com apenas uma válvula submersa. De Santis et al. [3] foram pioneiros em propor 

uma configuração composta de apenas uma válvula para alimentação do molde, sendo o 

modelo formado por duas portas circulares na saída da válvula, a porta maior direcionado para 

o flange oposto e o menor para baixo (Figura 5.1). 
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Figura 5.1 Perfil de velocidade na região do menisco, paredes e no plano central para o 

modelo de válvula proposto por De Santis et al. [3]. 

 

Ao definir novos modelos de alimentação, é necessário descrever o fluxo do fluido, uma vez 

que isto irá interferir no fluxo de calor e consequentemente na formação da casca sólida. Lee 

et al. [4] verificaram que na região em que se tem contato do jato com a casca formada, a 

velocidade de crescimento da mesma é reduzida. Além disto se observa variação na troca 

térmica ao longo da seção, o que promove mudança na espessura da casca solidificada, 

formando gaps de ar em determinadas regiões, como nas quinas dos flanges, e estes gaps 

aumentam a resistência ao fluxo de calor e consequentemente elevam a temperatura, gerando 

concentração de tensão que podem resultar na formação de trincas ou outros defeitos, como 

até mesmo breakouts, conforme verificaram Lee et al. [4] e Hibeller et al. [5]. 

 

Trabalhos descrevendo, por modelagem física e matemática, a estrutura de fluxo no interior 

de um molde de beam blank são escassos. As consequências de utilização de apenas uma 

válvula tubular não são plenamente discutidas. Este trabalho tem o objetivo de descrever o 

padrão de fluxo para esta ultima configuração e compará-lo com o fluxo existente quando se 

utiliza duas válvulas tubulares. 
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5.2 Materiais e Métodos 

 

Foram realizadas simulações físicas e matemáticas do fluxo de fluido no interior de um molde 

com formato de beam blank, avaliando a velocidade e profundidade do jato, assim como 

campo vetorial. 

 

Nas simulações físicas utilizou-se modelo em acrílico escala 1:1 (Figura 2.a), de um molde de 

beam blank com dimensões 499mmX415mmX125mm e altura de 1,5m, e água como fluido 

de trabalho a frio para simular o fluxo de aço. Os testes foram realizados com válvula tubular 

cujo diâmetro interno é de 53,2mm (válvula Tipo A). As vazões utilizadas foram de 

100L/min, 125L/min e 150L/min, que correspondem às velocidades de lingotamento de 

0,78m/min; 0,98m/min e 1,2m/min respectivamente, com profundidade de imersão igual a 

100mm. Comparou-se a variação de velocidade em uma das regiões do menisco e a 

profundidade do jato com as de um teste realizado usando duas válvulas tubulares com 

26,7mm de diâmetro (válvula Tipo B). 

 

Os fluxos foram analisados em três áreas do molde perpendiculares ao menisco, 

possibilitando descrevê-lo na região da alma (plano de simetria), região do flange que contém 

a válvula (sendo que o plano analisado passa pelo centro da válvula) e do flange situado no 

lado oposto a esta (plano com 25mm de distância da parede do flange). A posição das regiões 

analisadas pode ser verificada através da Figura 5.2.(b) na qual o plano que passa pelo centro 

da válvula é o Plano 1, enquanto o plano localizado a 2,5cm da face larga do flange oposto à 

válvula é o Plano 2. 
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Figura 5.2 a) Molde em acrílico utilizado nas simulações físicas; b) representação dos planos, 

Plano 1 e Plano 2, utilizados nas análises dos resultados da simulação computacional. 

 

Para avaliação do campo vetorial usou-se os ensaios em que se incidiu um plano de laser 

sobre uma determinada área de interrogação iluminando partículas (com densidade igual a da 

água) contidas no fluido. Estas partículas acompanham o fluxo do fluido permitindo, portanto, 

a identificação da trajetória.  

 

Para análise quantitativa do fluxo por meio de simulação física foi utilizada a técnica PIV 

(Particle Image Velocimetry) através do aparelho fornecido pela DANTEC® existente no 

laboratório de Pirometalurgia do DEMET-UFOP. Esta técnica consiste basicamente em seguir 

o fluxo das partículas dispersas no fluido em um plano gerado pela iluminação com o laser 

Sheet Visualization e captação de imagens na filmagem deste plano por uma câmera CCD 

(Figura5.3 ). 

 

As imagens, geradas a partir de dois pulsos sucessivos do laser, são processadas em software 

específico e a velocidade (além de linhas de fluxo, vorticidade, valores médios e flutuações) é 

determinada a partir de um processo de interpolação. Foi avaliado o campo vetorial da altura 

do menisco até uma profundidade de aproximadamente 90 cm permitindo a análise do fluxo e 

do redemoinho.  
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Figura 5.3 Esquema de funcionamento de um aparelho PIV, de acordo com a DANTEC®. 

 

As simulações computacionais foram realizadas em regime permanente utilizando-se o 

software Ansys® CFX 15.0, considerando a água um fluido Newtoniano, temperatura 

constante e igual a 25ºC. O modelo aplicado foi o k-є, no qual se resolve as equações da 

continuidade, de Navier Stokes e da Viscosidade efetiva, além das equações auxiliares para 

determinação de k (energia cinética de turbulência) e є (taxa de dissipação de energia 

cinética). Em função das condições de simetria e visando reduzir o tempo de análise, a 

simulação foi realizada considerando metade do molde conforme se verifica na Figura 2-(b). 

 

Condições de contorno aplicáveis ao problema:  

 Paredes - Condição de não deslizamento nas paredes do molde; 

 Condição de livre deslizamento no menisco; 

 Vazão mássica na entrada - 1,667kg/s; 2,083kg/s e 2,5kg/s para as velocidades de 

lingotamento equivalentes a 0,78m/min; 0,98m/min e 1,2m/min respectivamente. 

 Condição de simetria no plano que corta o centro da alma; 

 

Os resultados obtidos através da simulação matemática são validados quando apresentam 

resultados semelhantes aos de simulação física, isto é determinado através da comparação dos 

mapas vetoriais obtidos em ambas as técnicas, assim como pelos valores de velocidades. 
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5.3 Resultados e Discussão 

 

Os resultados foram divididos em três tópicos em função das variáveis analisadas.  

 

5.3.1 Análise do campo de velocidades 

 

A figura 5.4 apresenta uma comparação entre os mapas vetoriais obtidos via simulação 

computacional (Ansys CFX) e através da técnica PIV para o plano 1. Note que nesta última o 

mapa vetorial encontra-se subdividido em três partes. Devido a restrições na área de captura 

de imagens pelo PIV, com relação às dimensões do modelo, foi necessário subdividir o 

modelo em três regiões analisando-as separadamente, sendo a altura analisada em cada teste 

de 30 cm. Como se nota existe semelhança quanto à estrutura do jato nas duas simulações. 

Avaliou-se os valores de velocidade ao longo da metade da face estreita do molde no plano 1, 

nas distâncias ao menisco de 250mm, 500mm e 750mm, conforme Figura 5.2.b. Os resultados 

de componente vertical de velocidade, tanto de simulação física quanto computacional estão 

apresentados na Figura 5.5. Nota-se boa concordância entre as simulações, o que valida a 

simulação computacional para esta configuração de válvula submersa. 

 

A velocidade é maior na região central do flange, junto à válvula, em função da força de 

impacto do jato oriundo da válvula. Com o aumento da velocidade de lingotamento, aumenta-

se tanto a velocidade do jato (descendente) quanto à velocidade do fluido que retorna no 

flange oposto (ascendente).  
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Figura 5.4 Mapa vetorial no plano 1 para uma vazão de 125L/min obtido via: (a) simulação 

computacional e (b) simulação física – técnica PIV. 

 

A figura 5.6 apresenta os valores de velocidade no plano 2 obtidos pela técnica PIV a 250mm, 

500mm e 750mm do menisco respectivamente. Percebe-se, como esperado, valores de 

velocidade menores que os obtidos no plano 1. Com o aumento da distância com relação ao 

menisco aumenta-se a velocidade devido a aproximação ao ponto de recirculação do fluido. A 

250m do menisco o decaimento no valor de velocidade próximo ao centro do flange pode ser 

explicado em função do vórtice apresentado nesta região. Estes resultados estão de acordo 

com a simulação computacional. 
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Figura 5.5. Gráficos de velocidade em função da distância y do centro da válvula até o filete 

da face estreita do flange que contém a válvula: Técnica PIV a uma distância do menisco de 

a1) 250mm, b1) 450mm e c1) 750mm; Simulação numérica no CFX a uma distância do 

menisco de a2) 250mm, b2) 500mm e c2) 750mm. 

 

 

 

Figura 5.6 Gráficos de velocidade em função da distância y em três linhas no plano 2 obtidos 

pela técnica PIV a uma distância do menisco de a) 250mm, b) 500mm e c) 750mm. 

 

5.3.2 Profundidade do jato 

 

Para as vazões de 100 L/min, 125 L/min e 150 L/min os valores de profundidade do jato 

foram 0,92m, 1,19m e 1,29m respectivamente, quando se empregou apenas uma válvula 

tubular de 53,2mm de diâmetro. Estes valores são maiores que a altura real do molde (0,8m). 
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Quando se utilizou duas válvulas tubulares com diâmetro interno de 26,7mm as 

profundidades do jato foram 0,76m, 0,81m e 0,84m respectivamente para mesmas vazões 

citadas. Chen et al. [6], em análise usando duas válvulas tubulares encontraram para uma 

velocidade de lingotamento de 0,9m/min, uma profundidade de penetração de 1,09m. Eles 

destacaram o fato de que uma profundidade excessiva pode levar à diminuição da 

possibilidade de flotar inclusões.  

 

5.3.3 Comportamento do fluxo 

 

A estrutura de fluxo, para o caso em que se emprega uma válvula tubular, na seção de simetria 

da alma é apresentada na Figura 5.7.a, 5.7.b e 5.7.c. Para estas mesmas condições observa-se 

que o vórtice na região da alma ocorre na parte inferior do molde (distâncias superiores a 

80cm abaixo do menisco) em virtude da força do jato proveniente da válvula. O jato retorna 

pelas laterais do flange oposto, subindo em direção ao menisco, em seguida ele se desloca no 

sentido da válvula e desce acompanhando o jato. No Plano 1 (Figuras 5.7.d, 5.7.e, 5.7.f), que 

passa pelo centro da válvula, observa-se a formação de quatro vórtices, dois na região inferior 

e outros dois próximo a válvula, e no Plano 2 (Figuras 5.7.h, 5.7.i, 5.7.j) também se verifica a 

formação de um vórtice na região superior. 

 

 

Figura 5.7. Mapa vetorial de velocidades obtido por simulação matemática para as vazões de 

100, 125 e 150 L/min a), b) e c) vista da seção de simetria, d), e) e f) vista da metade do plano 

que corta a válvula, g), h) e i) Vista da metade do plano oposto . 
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A figura 8 mostra a evolução do fluxo obtida em filmagem na qual se acompanhou o 

movimento de particulas através da iluminação de um plano passando no centro da alma com 

laser, permitindo avaliar qualitativamente o fluxo do jato nesta região. A imagem é 

apresentada em escala de cores invertidas. Com base nas imagens, verifica-se que após doze 

segundos se tem uma completa evolução do jato, o que se caracteriza pelo total espalhamento 

das particulas ao longo da seção analisada, nesta imagem também é possível visualizar 

formação do vórtice apresentado na Figura 5.5. Pela figura 5.8, nota-se que o fluxo 

proveniente da válvula desce a distâncias superiores a 80 cm antes de retornar na região da 

alma e subir em direção ao menisco, passando pelo flange oposto. 

 

 

Figura 5.8. Visão do movimento das partículas dispersas no fluxo em molde de beam blank 

através da iluminação das mesmas por um plano de laser, para vazão de 125L/min: a)t=4s; 

b)t=8s, c)t=12s e d)t=16s, 

 

No menisco houve a formação de quatro vórtices, sendo dois próximos da válvula e dois na 

quina do flange ao lado em que a mesma foi posicionada. No flange oposto o fluxo do fluido 

se movimenta das quinas para a região central, passa pela alma, desloca-se para a região do 

flange e em seguida desce acompanhando o jato.  

 

Numa comparação quantitativa na região do menisco entre o fluxo com apenas uma válvula 

tubular e o fluxo com duas válvulas tubulares para velocidade de lingotamento de 0,98 m/min, 

percebe-se que não houve variação significativa nos valores de velocidade no menisco, sendo 
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os valores máximos encontrados de  0,15m/s e 0,17m/s, respectivamente. Para a primeira 

configuração a velocidade máxima ocorre na região que vai da alma até os filetes junto à 

válvula Figuras 5.9.a e 5.9.c, enquanto que na simulação com duas válvulas o valor máximo 

ocorre nos quatro filetes Figura 5.9.d, já no centro da alma encontrou-se valores de até 0,09 

m/s Figura 9.b. Chen et al [6] destacaram que velocidades relativamente baixas no menisco 

podem dificultar a fusão do pó fluxante; segundo De Santis et al [3] o limite de velocidade na 

superfície livre é 0,3 m/s. 

 

 

 

Figura 5.9. Gráfico de velocidade no menisco na linha de simetria para válvula: (a) Tipo A e 

(b) Tipo B. Mapa vetorial na região do menisco para válvula: (c) Tipo A e (d) Tipo B. Vazão 

de 125L/min. 

 

Valores altos de velocidade entre o filete e a válvula podem acarretar na diminuição da 

espessura da casca solidificada nesta região. Conforme previsto por Yang et al [2], a região do 

filete tende a apresentar menor espessura da casca solidificada. No caso da utilização de 

apenas uma válvula tubular, a assimetria do fluxo evidenciada na Figura 5.9.c sugere 

diferentes espessuras de pele junto aos filetes, em função de diferentes valores de velocidade. 
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5.4 Conclusões 

 

Os valores de profundidade do jato para a configuração com apenas uma válvula tubular de 

diâmetro igual a 53,2 mm são maiores do que quando se utiliza duas válvulas tubulares com 

diâmetro interno de 26,7mm. 

 

Com relação ao comportamento do fluxo observa-se a formação de quatro vórtices no 

menisco, um na alma, quatro no flange ao lado da válvula e um no flange oposto. 

 

Utilizando somente uma válvula tubular, não houve variação significativa na velocidade 

quando comparado a utilização de duas válvulas tubulares. 

 

A variação de velocidade na região do menisco pode causar uma menor espessura da casca 

dos filetes situados ao lado da válvula. 

 

Os resultados obtidos através de simulação computacional foram coerentes com os resultados 

de simulação física. 

 

No flange oposto as velocidades são menores do que as obtidas no lado em que se tem a 

válvula. 

 

Os maiores valores de velocidades no flange oposto estão situados na parte inferior do 

mesmo. 
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6 CAPITULO IV - FLOW FIELD INSIDE A BEAM BLANK MOLD: THE 

INFLUENCE OF THE GEOMETRY OF A THREE ORIFICE NOZZLE. 

Artigo a ser submetido. 

Abstract 

 

Developing a single nozzle feeding system for a beam blank continuous casting system is 

important challenge in this field. The fluid flow influences the development of the solidified 

shell, the rate of inclusion removal, the mold powder melting rate and consequently the 

quality of product. Hence the need to assess its features. In this study a three side exit port 

nozzle design has been proposed. Techniques of physical and mathematical modeling were 

applied to evaluate the fluid flow in the mold. It was found that this design is characterized 

by: increasing fluctuation intensity at the meniscus and high impact speeds in certain regions 

of the broad face of the flanges. The intensity of fluctuation varies according to the inclination 

of the exit ports but the impact speeds at the flange were not strongly affected. There was a 

good agreement between the results obtained by physical and mathematical modeling. 

 

6.1 Introduction 

 

Keeping the best casting procedures as well using the proper powder flux and cooling 

conditions is important as far as the superficial and internal quality of a beam blank is 

concerned (Onishi et al., 1981). According to Lee et al. (1998) many defects can be ascribed 

to non-uniform solidification inside the mold. The solidification pattern is affected by flow 

conditions and so by: casting velocity, mold oscillation, mold deformation, powder flux 

characteristics. Yang et al. (2006) state that beam blank casting velocity should stay in the 

range 0.85m/min – 1.05m/min if a two tubular nozzle arrangement is used. 

 

According to Chen et al. (2012) nozzles with side orifices can improve powder melting rate as 

well as inclusion flotation; this is so because tubular nozzle leads to deeper penetration of the 

steel jet and a quieter meniscus. Yang et al. (2004) suggested that both the angle of the side 

ports (or orifices) as well as the angle between side ports affect the beam blank quality. 

According to Xu e Zhu (2015) this nozzle design assures a more uniform solidification. 
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Flow control at the meniscus region is also important since it interferes on mold lubrication. 

Hibeller et al. (2013) pointed out that slag entrainment is governed by: meniscus oscillation, 

presence of vortex, fluids relative motion, metal and slag interaction with gas bubbles. 

According to Teshima et al. (1992) the meniscus behavior is determined by port angle of 

inclination, port dimensions, immersion depth and casting velocity. Carvalho et al. (2012) 

have shown that the higher the immersion depth the smaller the meniscus oscillation and slag 

entrainment. 

 

Najjar et al. (1995) have studied the influence of nozzle port shape on the flow pattern. 

According to them the port angle strongly affects the jet angle. Also if the total cross sectional 

area of the ports is smaller than the throat area a larger portion of the port area is effectively 

occupied by the out coming jet. 

 

An arrangement with two tubular nozzles is common practice in beam blank casting. Due to 

difficulties related to flow control, nozzle positioning and costs a single nozzle arrangement 

would be preferred. Beaton et al. (2015) pointed out the main challenges of nozzle design as 

to develop a specific nozzle for each mold geometry, avoiding hot spots and skin erosion and 

assuring a proper powder meting rate and so lubrication and heat transfer. 

The one nozzle arrangement leads to non-symmetrical flow and heat distribution and poses 

further challenges.  

 

De Santis et al. (2015) have suggested single nozzle designs for beam blank feeding. They 

have studied nozzles with two orifices, a larger one directed to the web and a smaller one 

directed to the bottom. Beaton et al. (2015) have studied single nozzles with two and five 

orifices (two directed to web, one directed to the bottom and the other two each directed to the 

tip of the closer flange). The authors stressed the importance of transversal flow control as 

well as meniscus behavior control, in order to avoid low powder melting rate and to avoid 

slag entrainment. 

 

This work deals with the flow pattern inside a beam blank mold as determined by a single 

nozzle with three side orifices. The influence of casting rate, port angle and depth of 

immersion is assessed. 
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6.2 Methodology 

 

Mathematical and physical simulations of the flow field inside a beam blank mold have been 

performed. A 1:1 scale model of the mold with dimensions of 499mmX415mmX125mm and 

1.5m long, see Figure 6.1, has been used for physical simulations. The model was built in 

acrylic and operated following criteria of similarity given by Froude and Reynolds 

dimensionless groups. According to Szekely et al. (1989) flow similarity is achieved in a 1:1 

scale model and flow rate in the model is equal to industrial flow rate when physical 

properties(density, viscosity) of water ( 25 oC) and steel (1600 oC) are taken in consideration. 

Howeverthe effects of a growing skin and buoyancy induced by thermal gradients have not 

been computed.  

 

Flow rates were 100L/min, 125L/min and 150L/min (which are related to casting velocities of 

0.78m/min, 0.98m/min and 1.2m/min, respectively); nozzle immersion depths were of 

200mm and 250mm.  

 

Nozzles used in these experiments had a throat diameter of 53.2mm, wall thickness of 

23.4mm and three side orifices spaced of 120°. Port(orifice) angle were +5° (upwards), 0° and 

-5° (downwards), Figure 1. One single nozzle was positioned centralized in one of the 

flanges, see figure 6.1. The larger port (47mm of diameter) was directed towards the web, the 

two others(16mm of diameter) each to one tip of the flange. 

 

Data from PIV (particle image velocimetry) and mathematical modeling have been compared 

in the web region, plane AA as seen in Figure 6.1-b. 

 

Qualitative fluid flow analysis has been provided by following particles (same density as 

water) dispersion. The particles were lit by a laser sheet and a series of frames acquired by a 

HD (high definition) camera. Pictures from these frames were used to estimate the liquid jet 

trajectory, namely its downward inclination. 
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Figure 6.1. a) Schematics of a the side orifice nozzle b) cross section of the beam blank 

nozzle. 

 

Liquid jet behavior was also studied through LIF(light induced fluorescence). In this case a 

6G-Rodamine liquid solution of known concentration was pulse injected through the nozzle 

entrance. Since 6G-Rodamine can be excited by a laser light (wavelength of 532 nm, emitting 

ligth of 540nm to 640nm wavelength) according to its concentration its dispersion could be 

followed by a CCD camera controlled by Dynamics (DANTEC®).  

 

Quantitative flow analysis was provided by PIV (Particle Image Velocimetry, DANTEC®) 

technique applied to the physical model. Polyamide particles, 5    of diameter were 

suspended in mold working fluid (water) and lit by a double beam laser. A couple of frames is 

acquired through a CCD camera and their images used to compute flow filed variables 

through the Dynamics proprietary software ( DANTEC®), Figure 6.2. More details are given 

elsewhere (http://www.dantecdynamics.com/measurement-principles-of-piv).Curvature of the 

mold walls made difficult to apply PIV to many regions in the mold since light 

reflexion/refraction can be significative. Thus PIV was restricted to the web region ranging 

from the meniscus down to 50cm in a vertical plane right through the larger nozzle orifice. 

PIV and mathematical simulation data comparison were made in a series of 100mm long lines 

contained in this plane at the middle of the main jet. 

 

http://www.dantecdynamics.com/measurement-principles-of-piv
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Figure 6.2 Schematics of a PIV by DANTEC®. 

 

Meniscus oscillation was measured using a ultrasonic sensor (UM30-21-118) with a 0.18mm 

resolution. The ultrasonic emitter/sensor was positioned 170mm and 120mm above the static 

liquid level for nozzle immersion depths of 200mm and 250mm respectively. Chosen 

monitoring points were at the center of the web (position 1, Figure 6.1-b) and at the center of 

the flange opposed to the nozzle (position 2, Figure 6.1-b). Following previous (distance vs 

voltage output) calibration the data were acquired by a PC and analyzed. 

 

Mathematical simulations using software Ansys® CFX 15.0 took in consideration steady state 

conditions of a isothermal fluid (water at 25ºC). to compute turbulence the k-є model was 

chosen. Thus simultaneously solving the Navier Stokes, Continuity, effective viscosity 

equation as well as the auxiliary equations for k (turbulence kinetic energy) and є (rate of 

dissipation of kinetic energy) was required. Symmetry was assumed. 

 

Then the following equations have been solved: 

Continuity: 

0)( 
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    (6.1) 

Navier Stokes equation: 
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Effective viscosity equation: 
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Equations of the k – ε turbulence model: 
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Here ρ is the liquid density (Kg/m
3
); B is the body force (N/m

3
); t is the time (s);  is the 

Nabla operator; U is the average velocity (m/s); µeff is the effective viscosity (Pa.s); µ is the 

molecular viscosity (Pa.s); µt is the turbulent viscosity (Pa.s); k is the turbulent kinetic energy 

(m
2
/s

2
); Pk is the rate of production of kinetic energy due to viscosity and buoyancy effects; ε 

is the rate of dissipation of turbulent kinetic energy (m
2
/s

3
); Cε1, Cε2,Cµ, σk are constants. 

 

Boundary conditions are as follows. Non slipping condition at each liquid solid interface, 

nozzle and walls; then U, k and ε values are taken as zero at these locations. Free surface 

condition at liquid atmosphere interface, with a VOF (volume of fluid) formulation. An 

average velocity at entry nozzle can be estimated from the assumed throughput (1.667kg/s; 

2.083kg/s e 2.5kg/s for linear casting velocities of 0.78m/min; 0.98m/min and 1.2m/min, 

respectively); accordingly average values of k and ε have been estimated assuming (Li et al., 

2001): 

 

           (6.7)         
    

 
    (6.8) 

 

Where, V is the average liquid velocity at the nozzle inlet and R is the nozzle internal radius. 

An entrance average turbulence intensity of 5% was also assumed. 
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6.3 Results and Discussion 

 

6.3.1 Comparison between physical and mathematical simulations 

 

Figure 6.3 shows a comparison between horizontal component of velocity as measured 

through a line crossing the middle of the jet. It can be seen a good agreement between the two 

set of data. Immersion depth does not seem to strongly affect the values horizontal velocity 

component. As expected the liquid flow rate is the main variable influencing the velocity; 

higher the flow rate higher the velocity.  

 

The flow pattern as it is perceived from PIV and CFD is shown in Figure 6.4. Again there is a 

good agreement between them, including the jet direction and vortex position: one just above 

to the jet and close to the flange, the other downwards in the middle region of the web. 

 

 

Figure 6.3 Values of horizontal velocity component as measured through the jet centerline. 

Nozzle with -5 degrees port inclination, immersion of 200mm and 250mm. a) and b) PIV 

data; c) and d) CFD(computation Fluid Dynamics) data. 
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Figure 6.5 shows velocity values at a line crossing the middle of the jet. Liquid flow rate is 

150L/min, nozzle immersion depth is 200mm and nozzle port angle are +5°, 0° and -5. It 

seems that nozzle port angle does not remarkably affect the jet velocity. 

 

 

Figure 6.4 Overall velocity pattern on the AA plane. Nozzle with a -5 degrees port 

inclination, liquid flow rate of 125L/min, nozzle immersion depth of 200mm. a) data from 

PIV, b) data from CFD. 

 

 

Figure 6.5 Influence of port inclination angle on jet velocity; liquid flow rate of 150L/min, 

nozzle immersion depth of 200mm. 

 

6.3.2 Fluid flow analysis 
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As it is described before following the trajectories of particles suspended in the liquid allows 

some features of the flow field to be elucidated, Figure 6.6. The fluid coming from the larger 

nozzle orifice moves toward the opposite flange. Latter on the fluid spreads itself to the tips of 

the flanges and to the fillets. The portion that reaches the meniscus meets the fluid coming 

from the smaller orifices and then both move downward following the jet.  

 

Another portion of fluid from the larger orifice hits the flange wide face and moves 

downwards for some 600mm. At this point the flow reverses itself and a recirculation region 

can be seen. Thus the liquid moves upwards meeting the liquid coming from the nozzle. The 

fluid coming from the smaller orifices hits the tips of the nearby flange, crosses the fillet 

region and follows to the main jet. A vortex is then formed right above the jet, see Figure 6.4-

b. 

 

Figure 6.6 Analysis of particle dispersion. Nozzles with port inclination of -5°, liquid flow 

rate of 125L/min , immersion depth of 200mm 

 

Both vortices, at the upper part and at the lower part of the jet are seen from the CFD 

simulations too (Figure 6.7-a; Figure 6.7-b and 6.7-c) show the flow in the planes BB and AC 

respectively. One we can see that the jet of the smaller port flows to the tip of the flange 

before spreading itself. In the plane AC the jet of the larger hole impacts the opposed flange 

and later spreads itself. 

 

As far as jet inclination is concerned there seems to be no sizable influence from liquid flow 

rate or depth of immersion. However the smaller the angle of inclination of the port smaller 

the angle of the jet. This can be seen from Table 6.1. 
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Figure 6.7 Analysis of the velocity profile by CFD in different planes. a) AA; b) BB and c) 

AC. 

 

Table6.1 – Jet inclination as a function of port angle and depth of immersion. 

 

Port angle of inclination 

Immersion  200mm Immersion  250mm 

Laser sheet CFD Laser sheet CFD 

+5° -6.9° -8.15° -6.3° -8.6° 

0° -8.5° -8.96° -9.4° -10.56 

-5° -11.7° -11.9° -11.4° -12.4° 

 

The figure 6.8 shows the jet at the output of the larger orifice (directed to the web) some 

moments after Rodamina 6G injection. This is a result of LIF technique. The length of the 

analyzed area is approximately 200mm, and the jet reaches this distance in less than one 

second. 
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Figure 6.8 Liquid jet (directed to the web) behavior as seen after 6B-Rodamine liquid 

solution injection; nozzle with -5° port inclination, liquid flow rate of 125L/min, nozzle 

immersion depth of 200mm after , a)t=0s; b)t=0,5s; c)t=1s e d)t=2s. 

 

It is important to evaluate velocity values at regions close to the skin since excessive speeds 

can interfere on skin development, as suggested by Lee et al (2000). For this reason the 

maximum values of velocity at 10mm from the flange surface were evaluated. Figure (6.9-a) 

shows velocity values at 10mm distance from the flange opposed to the nozzle (x=0.489m) ; 

Figure (6.9-b) shows the same for the flange close to the nozzle (x=0.01m). Flow rate and 

nozzle immersion depth were kept at 150L/min and 200mm respectively; angle of port 

inclination were -5 , 0 or +5 degrees. It can be seen that the port angle does not significantly 

affect velocity values. The maximum of velocity at the opposed flange can be found at 

380mm from the meniscus and at the middle region of the flange. At the other flange, nearby 

to the nozzle, the maximum velocity is found close to the corners of the flange and at 220mm 

from the meniscus. These values are 0.53m/s and 0.42m/s, respectively. 

 

For the same nozzle design there can be noticed an influence of flow rate on the maximum 

values of velocity; changing immersion depth from 200mm to 250mm does not show a 

remarkable difference. This is shown on Figure 6.10-a and (b). Accordingly, for a nozzle with 

-5 degrees angle of port inclination, the maximum velocity at the opposed flange does not 

change; however the depth where this maximum can be found is affected (380mm and 

430mm for 200mm and 250mm, respectively). The same can be said for maximum velocity 

values at the flange nearby the nozzle, Figure6.10 (c) and (d).  
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Figure 6.9 Influence of angle of inclination of the port on the maximum values of velocity 

measured (CFD) at 10mm from each flange. Immersion depth of 200mm, flow rate of 

150L/min: a) x=0.489m and 0.378m from the meniscus b)x=0.01m and 0.22m from the 

meniscus. 

 

 

Figure 6.10 Influence of flow rate and nozzle depth of immersion on velocity values at 10mm 

from the flanges. a) x=0.489m and 0.378m from the meniscus; immersion=200mm, b) 

x=0.489m and 0.43m from the meniscus; immersion=250mm c)x=0.01m and 0.22m from the 

meniscus; immersion =200mm, d)x=0.01m and 0.27m from the meniscus; 

immersion=250mm. 

 

6.3.3 Surface oscillation 

One of the main aspects of mold flow field is the surface oscillation since interfacial 

turbulence and agitation is related to mold powder flux melting rate and slag entrainment. In 

this case surface oscillation is the result of jet and flange surface interaction. The region of 
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larger impact velocity is located at the middle section of the opposed flange (to the nozzle). 

There the oscillation is significative. Figure 6.11 shows a sequence of frames depicting the 

interfacial region where the oscillation can be appreciated; here the nozzle port angle was -5°, 

the flow rate was 150L/min and immersion depth was 200mm 

. 

Figure 6.11 Interface oscillation for a nozzle with a port with a -5° inclination, flow rate of 

150L/min, immersion depth of 200mm. 

 

Figure 6.12 shows quantitative data as measured for a nozzle with -5° port inclination, , 

casting rate of 0.98m/min and immersion depth of 200mm. P1 position is at the center of the 

web; position P2 is located at the center of the opposite flange and 23mm from its wide face. 

These points had been perceived as regions of high oscillation intensity. The maximum 

oscillation at P1 was 2mm; the maximum oscillation at P2 was 4.9mm. 
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Figure 6.12 Oscillation at interface. Nozzle with -5° port inclination, casting velocity of 

0.98m/min , immersion depth of 200mm: a) position P1 and b) position P2. 

 

Oscillation intensity is affected by liquid flow rate, nozzle geometry (namely port inclination) 

and depth of immersion. Figure 6.13 brings a comparison of oscillation data for nozzles of 0° 

and -5° port angle, casting velocity of 0.98 m/min, and two immersion depths, 200mm and 

250mm. Maximum values 5.7mm (port angle of 0°) and 4.9mm(port angle of -5°) if the 

immersion depth is kept at 200mm. Increasing the immersion depth to 250mm is followed by 

a reduction on oscillation depth to 3.5mm and 3mm respectively. 

 

 

Figure 6.13 Surface oscillation at position P2, casting rate of 0.98 m/min. a) port angle of 0°, 

immersion depth of 200mm, b) port angle of -5°, immersion depth of 200mm; c) port angle of 

= +0°, immersion depth of 250mm e d) port angle of -5°°, immersion depth of 250mm. 
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Figure 6.14 shows values of oscillation intensity as measured as the standard deviation of the 

previous data. Since the average oscillation (level fluctuation) is equal to zero the standard 

deviation is closely related to an average amplitude of oscillation. Figure 6.14 (a) and (b) 

depict data from position P1, Figures 6.14 (c) and (d) depict data from position P2. The 

average amplitude of oscillation is clearly reduced by deeper immersion and lower casting 

rate. The influence of nozzle port angle is not always apparent, see data for +5° and 0° port 

angle.  

 

 

Figure 6.14 Average amplitude of oscillation as a function of casting rate, immersion depth 

and angle of inclination of nozzle port. 

 

6.4 Conclusions 

 

For the analyzed conditions, it was found that: 

There are a good agreement regarding the velocity profiles obtained through the techniques 

PIV and CFD. 

Varying the angle of the ports between +5° and -5 ° does not change the out coming fluid 

flow velocity. This parameter was mainly affected by the flow rate of liquid. 

Liquid flowing from the nozzle ports generate two vortexes in the web region, one just above 

the larger port and other just below the same. 
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Changing the depth of immersion and port angle did not significantly influence the impact 

velocity in planes located 10 mm from the surfaces of flanges. 

The maximum values of the liquid steel velocity are to be found close to the corners of the 

nearby flange and at the opposite flange, at the central region. 

The casting speed and the immersion depth show significant influence on the oscillation of 

the surface. 

No change was observed in the meniscus fluctuation values when the inclination of the ports 

varied from + 5 ° to 0 °. 
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7 CAPITULO V - DADOS COMPLEMENTARES 

 

Nesta seção são analisadas informações adicionais obtidas para esta dissertação, que não 

foram expostos nas seções anteriores.  

 

7.1 Análise de Fluxo 

 

A técnica LIF é importante para a análise qualitativa do fluxo. No caso da válvula tipo 

tubular, é possível avaliar a evolução do jato ao longo do molde até aproximadamente 720mm 

de distância com relação ao menisco, conforme figura 7.1, que apresenta o jato no plano BB. 

Nesta imagem é possível observar que para esta configuração do sistema de alimentação, tem-

se uma grande profundidade de penetração do jato para todas as vazões. O aumento na vazão 

implica em aumento na profundidade de penetração, por isto o jato obtido com a vazão menor 

(100L/min) encontra-se mais aberto que os demais na região final de análise. Chen et al 

(2012) verificaram também que o aumento na profundidade de imersão resulta em aumento na 

profundidade de penetração do jato. 

 

Figura 7.1 Análise do jato através da técnica LIF oriundo da válvula tubular para vazões de 

100, 125 e 150L/min e imersão igual a 100mm. 
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A figura 7.2 apresenta o perfil de velocidades obtido com a válvula tipo tubular nos planos 

AA e BB através da técnica PIV. Na região do vórtice situado no plano AA existe uma 

imperfeição nos vetores em função da existência da estrutura de contenção do modelo do 

molde. Mesmo assim, esta imagem possibilitou verificar que o perfil de velocidade obtido via 

modelamento físico é coerente com o obtido via CFD apresentado na figura 7.3 

 

 

Figura 7.2 Perfil de velocidadeobtido pela técnica PIV para a válvula tubular, vazão igual a 

125L/min e imersão de 100mm. A) Plano AA, b) Plano BB. 

 

 

Figura 7.3Mapa vetorial de velocidades obtido por simulação matemática para as vazões de 

100, 125 e 150 L/min a), b) e c) vista da seção de simetria, d), e) e f) vista da metade do plano 

que corta a válvula, g), h) e i) Vista da metade do plano oposto . 
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O segundo modelo de válvula é o com três portas de saída. A figura 7.4 apresenta 

esquematicamente o fluxo resultante. Neste caso considera-se o diâmetro da porta direcionada 

para a alma igual a 47mm e das outras duas, direcionadas para as quinas do flange, com 

diâmetro de 16mm 

 

 

Figura 7.4Análise tridimensional do fluxo na saída da válvula com três portas laterais, sendo 

o ângulo de inclinação das portas igual a -5, vazão 150L/min e imersão de 200mm. 

 

A figura 7.5 apresenta parcialmente o jato oriundo da porta maior (diâmetro interno igual a 

47mm) para diferentes vazões e ângulos de inclinação das portas. Conclui-se que a vazão de 

lingotamento não influencia significativamente a inclinação do jato e que não se observam 

diferenças significativas com relação às características do jato quanto se varia o angulo das 

portas de +5° para 0°. Estes dados corroboram tanto os resultados de análise quantitativa 

obtidos através outros processos de simulação física quanto os resultados de simulação 

computacional. 
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Figura 7.5 Jato na saída da porta maior da válvula com portas laterais para diferentes vazões 

e inclinações das portas. 

 

O perfil de velocidade na região das portas de saída da válvula, obtido através da técnica PIV, 

apresenta concordância com o comportamento do jato tal como verificado pela técnica LIF, 

ver figura 7.6. Também não foi observada variação significativa na inclinação do jato em 

função da variação da profundidade de imersão. Este parâmetro influenciou somente na 

profundidade de impacto do jato sobre o flange oposto. A figura 7.7 apresenta o perfil de 

velocidade da válvula com inclinação de -5° para as diferentes vazões e profundidades de 

imersão utilizadas. Como se pode observar, alterações em ambas as variáveis não alteraram 

macroscopicamente as características do jato. Segundo Najjar et al. (1995) a inclinação das 

portas é o principal fator que influencia no ângulo dos jatos. 
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Figura 7.6 Perfil de velocidade em função da inclinação da porta obtido pela técnica PIV para 

uma vazão de 125L/min e imersão igual a 200mm. 

 

Figura 7.7 Perfil de velocidade da válvula com portas laterais na saída da porta maior obtidos 

pela técnica PIV para diferentes vazões e inclinação das portas igual a -5°, a); b) e c) 

imersão=200mm, d); e) e f)imersão=250mm 

 

A figura 7.8 apresenta linhas de fluxo no molde de beam blank obtidas para a válvula com 

três portas laterais, visualizadas em duas diferentes posições. Neste caso, a vazão é de 

150L/min, com profundidade de imersão a igual a 200mm. Pode-se verificar que os fluxos 

provenientes das portas percorrem o filete e se encontram na alma. Nas regiões de encontro 

do fluxo ocorrem vórtices, sendo que um deles está apresentado nesta mesma figura. O jato 

das portas menores incide nas quinas do flange, enquanto que o jato que sai da porta maior 

incide no centro do flange oposto. Estes pontos de impacto do jato podem ser propensos à 

formação de pontos quentes, conforme sugerido por De Santis et al. (2014) 
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Figura 7.8 Linhas de fluxo para a válvula com três portas laterais na saída, com ângulo de 

inclinação das portas igual -5°, vazão de 150L/min e Imersão de 200mm. 

 

A figura 7.9 apresenta o perfil de fluxo ao longo do plano de simetria, obtido através da 

técnica CFD, para a válvula com três portas laterais com inclinação das portas de -5° e vazões 

de 100L/min; 125L/min e 150L/min respectivamente. Em todos os casos observa a existência 

de um vórtice próximo ao menisco e um abaixo do jato. Não se observa alteração significativa 

nas características de fluxo com a variação da vazão, há apenas aumento nos valores de 

velocidade quando se aumenta a vazão de entrada. 
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Figura 7.9 Análise do perfil de fluxo no plano que corta o centro da alma para a válvula com 

ângulo das portas igual a -5° e diferentes vazões. 

 

7.2 Análise de Flutuação via CFD da Válvula Com Três Portas Laterais na Saída 

 

Para avaliar os resultados de flutuação obtidos pela técnica CFD, avaliou-se a posição da 

superfície com fração volumétrica de água igual a 0,9 (vide figura 7.10). Nesta figura 

observa-se que a região central do flange oposto e as quinas dos flanges também são regiões 

de significativas perturbações. Isto fica evidente quando se observa as curvas de contorno 

apresentadas nas figuras 7.11 e 7.12; nestes contornos observa-se a variação da altura desta 

superfície ao longo da seção transversal do molde de beam blank. 

 

Vale ressaltar que estas comparações foram efetuadas com os resultados obtidos em regime 

permanente. 
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Figura 7.10 Superfície com fração volumétrica de água 0,9; vazão de água igual a 150L/min; 

imersão=200mm e inclinação das portas de saída +5º. 

 

Os resultados pela técnica CFD são coerentes com os obtidos através de simulação física 

utilizando o sensor ultrassônico. A figura 7.11 apresenta o contorno da superfície com fração 

volumétrica de água igual a 0,9. Por meio desta observa-se que, para a válvula com as portas 

de saída a -5°, a superfície é mais homogênea ao longo da seção (menor variação da 

superfície em z)- vide figura 7.11c). É observado também que não há diferença significativa 

entre as válvulas com inclinação das portas de saída de +5° e 0°, o que também foi verificado 

na simulação física. As regiões que apresentam maiores flutuações são as quinas do flange e o 

centro da superfície do flange oposto. 

 

Comparando as figuras 7.11c) e 7.12a) nota-se que, para uma mesma válvula, a redução na 

vazão resulta em redução na intensidade de flutuação. Esta mesma característica foi 

encontrada na simulação física. 
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Figura 7.11 Posição da superfície com fração volumétrica de água igual a 0,9 obtida para a 

válvula com três portas laterais na saída variando a inclinação das portas, vazão 150L/min e 

Imersão=200mm 

 

 

Figura 7.12 Posição da superfície com fração volumétrica de água igual a 0,9 obtida para a 

válvula com portas laterais na saída, inclinação das portas igual a -5°, vazão de 100L/min e 

diferentes imersões. A) 200mm, b) 250mm. 

 

A figura 7.12 a) e b)permite comparar a posição da superfície com fração volumétrica de água 

igual a 0,9 quando se varia a profundidade de imersão. Percebe-se que o aumento na 

profundidade de imersão reduz consideravelmente a variação na posição desta superfície. 
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A figura 7.13 mostra valores da posição da superfície ao longo da distância com relação à 

válvula, em linhas que passam pelo plano AA e interceptam a superfície com fração 

volumétrica de água igual a 0,9. Esta figura evidencia o quanto a perturbação na região 

próxima à superfície livre diminui quando se reduz o ângulo de inclinação das portas de 

saída., uma vez que para a válvula com inclinação das portas de saída iguais a -5°, a variação 

na posição da superfície ao longo da distância diminuiu consideravelmente. 

 

 

Figura 7.13 Posição da superfície da fração volumétrica de água igual a 0,9 para a vazão de 

150L/min e Imersão=200mm e diferentes ângulos de inclinação das portas de saída. 

 

A figura 7.14 foi obtida através de simulação em regime transiente do fluxo obtido pela 

válvula com três portas laterais na saída, com inclinação de -5°, vazão igual a 150L/min e 

imersão igual a 200mm. Ela apresenta a variação na posição da superfície com fração 

volumétrica de água igual a 0.9 para diferentes tempos ao longo de uma linha traçada no 

plano AA. Nota-se que próxima a saída da válvula (x<=150mm) a variação na altura desta 

superfície ao longo do tempo foi menor do que na região entre o filete e o flange. No primeiro 

caso, a variação máxima da altura foi de 1mm, enquanto que na segunda região a variação de 

altura atingiu 3mm para a mesma faixa de tempo analisada. 
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Figura 7.14 Análise da posição da superfície com fração volumétrica de água igual a 0,9 ao 

longo do plano de simetria para diferentes tempos. Inclinação das portas da válvula igual a -

5°, vazão de 150L/min e imersão de 200mm. 

 

A figura 7.15mostra de forma qualitativa a flutuação na superfície livre ao longo do tempo, tal 

como previsto por simulação em regime transiente, para a válvula com ângulo de inclinação 

das portas de -5, vazão 150L/min e imersão de 200mm.A oscilação verificada é semelhante à 

da figura 7.16 obtida através de simulação física. Percebe-se que no plano de simetria (plano 

que passa pelo centro da alma), a região de maior perturbação encontra-se entre o filete e o 

flange situado opostamente à válvula. 
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Figura 7.15 Análise da interação entre ar e água no plano de simetria para a válvula com três 

portas laterais, inclinação de -5°, vazão de 150L/min e imersão igual a 200mm. 

 

. 

Figura 7.16 Oscilação da interface para válvula com portas a -5° , vazão de 150L/min, 

profundidade de imersão de 200mm. 
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7.3 Análise de Flutuação Superficial, Com o Emprego da Válvula Tubular, Via 

Simulação Física. 

 

Em função da grande profundidade de penetração do jato, para a válvula tubular não se 

observa variação significativa da intensidade de flutuação tanto ao longo do menisco quanto 

com a variação da vazão do fluido, conforme se observa na figura 7.17. Para esta 

configuração, a máxima flutuação mensurada foi de 0,78mm, sendo a flutuação média de 

0,22mm. Este tipo de válvula se caracteriza pela baixa interação entre o metal e a escória, o 

que pode ser maléfico para o processo de fusão do pó fluxante, para a lubrificação da pele. 

. 

Figura 7.17 Análise da intensidade de flutuação obtida com a utilização de uma válvula 

tubular. 
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8  CONCLUSÕES 

 

De maneira geral, os resultados via simulação computacional, foram coerentes com os 

resultados de simulação física. As seguintes conclusões foram obtidas para as diferentes 

geometrias de válvula analisadas: 

 

8.1 Utilização de Apenas Uma Válvula Tubular 

 

Os valores de profundidade de penetração do jato na cavidade do molde para a configuração 

com apenas uma válvula submersa tubular de diâmetro interno igual a 53,2mm são maiores do 

que quando se utiliza duas válvulas submersas tubulares com diâmetro interno de 26,7mm. 

Porém, quando se compara a distribuição de velocidade no menisco não se observa variação 

significativa entre a alimentação com uma e duas válvulas tubulares. A variação de 

velocidade na região do menisco pode causar uma menor espessura da casca dos filetes 

situados ao lado da válvula. 

 

Com relação ao comportamento do fluxo observa-se a formação de quatro vórtices na região 

do menisco, um na alma, quatro no flange ao lado da válvula e um no flange oposto. As 

velocidades próximas à superfície do flange oposto são menores do que as obtidas no lado em 

que se tem a válvula submersa. Sendo que os maiores valores de velocidades no flange oposto 

estão situados na parte inferior do mesmo. A alta profundidade de penetração do jato é um 

fator limitante da velocidade de lingotamento, por dificultar a limpidez do aço;  

 

A baixa perturbação na região do menisco pode dificultar a fusão do pó fluxante, 

comprometendo a lubrificação da pele, bem como a taxa de extração de calor. Estes fatores 

também comprometem a qualidade do produto lingotado. Para este modelo de válvula não se 

observou variação significativa na intensidade de flutuação do menisco ao longo da seção e 

nem mesmo com a variação da velocidade de lingotamento; 
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8.2 Utilização de Apenas uma Válvula Com Três Portas Laterais 

 

A variação do ângulo das portas de saída da válvula submersa entre +5° e -5° não resultou em 

alterações na velocidade do jato. Este parâmetro foi influenciado principalmente pela vazão 

de fluido.  

O fluxo de aço oriundo das portas laterais gera dois vórtices na região da alma, sendo um 

acima do jato proveniente da porta maior e o outro abaixo. As alterações na profundidade de 

imersão e na inclinação das portas de saída não influenciaram significativamente na 

velocidade de impacto dos jatos em planos situados a 10mm da superfície dos flanges. Os 

valores de velocidade máxima de impacto dos jatos foram encontrados nas quinas do flange 

próximo da válvula e no centro do flange oposto à válvula. 

O uso de válvula com três portas laterais aumenta a turbulência na região do menisco. A 

velocidade de lingotamento e a profundidade de imersão da válvula submersa apresentaram 

grande influência sobre oscilação na superfície do molde. Porém não se observou mudanças 

significativas na flutuação do menisco quando se variou a inclinação das portas de +5° para 

0°. 
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9 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Estudar o comportamento da interface metal escória em molde de beam blank utilizando a 

válvula submersa dotada de três portas laterais, verificando a influência da profundidade de 

imersão, vazão de ao e ângulo das portas. 

 

Análise termomecânica em molde de beam blank utilizando ambos os modelos de válvulas 

submersas discutidos neste trabalho, avaliando a influência das características do fluxo no 

processo de formação da casca solidificada. 

 

Avaliar as características de fluxo utilizando um modelo de válvula com 4 portas, sendo dois 

direcionados para as quinas do flange, um para a alma e um para baixo. 
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APÊNDICE I 

Publicação em Periódico Internacional Relacionada a este Trabalho 

 

Neste tópico é apresentado o resumo de um artigo aceito para publicação na revista Journal of 

Materials Processing, da editora Elsevier (DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2016.02.011). Este 

artigo é resultado do trabalho em parceria com J. J M. Peixoto. O foco principal do texto é a 

comparação entre a utilização de duas válvulas tubulares e a utilização de apenas uma válvula 

tubular de maior diâmetro para alimentação do molde.  
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Abstract 

 

The main features of the flow field inside a beam blank continuous casting mold have been 

assessed through mathematical and physical modeling techniques. Experimental techniques 

such as particle dispersion through addition of dye and particle image velocimetry have been 

used in a physical model of the mold to assess the flow pattern. Different combinations of 

nozzle geometry and throughput have been employed and the experimental results have been 

analyzed. In the case of two tubular nozzles, which should ensure good thermal and flow 

symmetry, six vortices were observed in the mold, two near the web and two in each of the 

flanges. Increasing the flow rate of the fluid from 100L/min to 150L/min leads to a change 

from 0.74m to 0.84m in the jet penetration depth. However even a 67% increase of the nozzle 

cross section did not affect this parameter significantly. Experiments with one single tubular 

nozzle (53.2mm inside diameter) were also carried out and the resulting flow asymmetry has 

been characterized. The difference in the fluid velocities at the fillets could lead to unequal 

solid shell growth. The depth of jet penetration is larger than mold nominal length (0.8m). 
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Fluid flow structure as determined by PIV measurements and CFD simulations show a good 

agreement. 

 

Keywords: Beam Blank; Fluid Flow; Continuous Casting; Near Net Shapes; PIV. 

 


