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RESUMO 

 

Esse trabalho trata da mistura de aços em distribuidor e nos veios para uma máquina de 

lingotamento de tarugos de seis veios e busca definir as condições de processo para 

reduzir as perdas metálicas geradas no processo de mistura. O propósito foi desenvolver 

uma análise integrada dos fenômenos de mistura de aços em um distribuidor de 23t de 

capacidade de uma máquina de lingotamento de seis veios de tarugos de seção quadrada 

de 130mm, operando com jato aberto, em condições isotérmicas e não isotérmicas 

visando reduzir as perdas por mistura. Para isso, foram realizadas simulações numéricas 

utilizando CFD e modelagem física em distribuidor na escala ¼ para avaliar o fenômeno 

da mistura de aços, verificando o efeito de alterar o peso de aço no distribuidor no 

momento da troca (holding time) e o local de montagem das barreiras no interior do 

distribuidor. Experimentos, em escala industrial, foram realizados, incluindo diferentes 

pesos de aço no distribuidor no momento da troca de aços para validar os resultados 

desses modelos. Adicionalmente, foram analisadas amostras de tarugos para avaliar o 

comprimento de mistura no veio e entender a relevância dessa mistura para produtos de 

lingotamento com secções menores. Outra variável avaliada é a diferença de temperatura 

entre o aço remanescente no distribuidor no momento da abertura de uma nova panela e 

o aço vindo dessa panela, com o objetivo de avaliar a relevância da estratificação térmica 

na quantidade de mistura de aços gerada. Um novo arranjo de disposição das barreiras no 

interior do distribuidor foi testado para avaliar o seu efeito na redução do volume morto 

e na geração de sucata por mistura de aço. 

Esse trabalho demonstra, que a mistura de aços nos veios durante solidificação em 

máquinas de lingotamento de secções pequenas, como é o caso de tarugos de secção 

quadrada de 130mm, tem pouca relevância quando comparada à mistura que acontece no 

distribuidor. O estudo aqui apresentado também demonstrou que modificadores de fluxo, 

como barreiras, podem ser usados para reduzir a perda metálica por mistura de aços, sendo 

que a configuração AD2, apresentada na simulação numérica, com uma barreira extra 

entre os veios intermediários e os veios externos, conduz a melhores resultados quando 

se considera o tempo de mistura como variável resposta. O peso de aço no distribuidor 

mantido durante a transição de duas corridas (holding time) também é uma variável 

importante para prever a quantidade de aço misturado, sendo que quanto menor é esse 

peso, menor será a quantidade de mistura gerada. A comprovação mais importante, 

contudo, é que a diferença de densidade do aço líquido entre corridas diferentes (mais 
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comumente provocada pela diferença de temperatura) é a variável mais importante tanto 

para prever a quantidade de aço misturado quanto para estimar o arraste de inclusões não 

metálicas para os veios. A condição na qual o aço com uma maior temperatura, vindo da 

panela, entra em contato com o um aço mais frio, presente no distribuidor, denominado 

com “step-up condition” favorece a flotação das inclusões por reduzir as zonas de volume 

morto induzidas pela diferença de densidade, mas aumenta a quantidade de mistura. 

 

Palavras Chave: mistura de aços, tarugos, distribuidor e estratificação térmica. 
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ABSTRACT 

 

This work deals with intermix in tundish and strands for a six strands billet caster with 

the goal of reducing the amount of steel scraped during this procedure. The purpose of 

this study was to develop an integrated research of the intermixing phenomena in a six-

strand billet caster. Mathematical simulation using CFD and physical simulation in a ¼ 

scale model has been used to assess the influence of different holding levels. Plant data 

was collected, including different operational strategies regarding the tundish weight at 

ladle opening to validate data from this model. Additionally, samples were taken from the 

as-cast billets to understand the relevance of strand mixing in small sections (billet). 

Another variable that has been considered is the difference between the temperature of 

steel into the tundish at the moment of opening the new ladle and the temperature of the 

steel inside the ladle to measure the role of thermal stratification on intermixing. A new 

design of the tundish furniture was evaluated with the goal of decreasing the tundish dead 

volume fraction and the amount of downgraded steel. As its main results, this work has 

proven the intermix that takes place in the strands during solidification for small sections 

like square billet 130mm has little relevance when compared to the mixture that occurs at 

the tundish. Another conclusion from this work is that flow modifiers can be used 

successfully to reduce the intermixed amount, namely the AD2 configuration presented 

at the numerical simulation, with an additional dam between the middle and outer strand, 

lead to better results as far as mixing time is concerned. The weight of steel kept at the 

tundish during the holding time is an important variable to predict the intermixed amount, 

being the lower the weigh, the lower the intermix generated. The most important finding 

of this work, however, is that the difference in density between different grades (most 

commonly caused by the variations in temperature) is the more important variable to 

predict the amount of intermixed steel as well as the entrapment of non-metallic 

inclusions in the strands. A step-up condition, meaning the steel with the higher 

temperature being poured into the tundish containing steel with a lower temperature, is 

favorable to float the inclusions by reducing the dead volumes regions induced by the 

differences in density, but increases the intermixed steel amount. 

 

Keywords: steel intermix, billets, tundish, and thermal stratification. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Mistura de Aços em Máquinas de Lingotamento Contínuo 

 

A modelagem de transição de graus diferentes de aços para máquinas de tarugos multiveios 

pode ser uma experiência desafiadora. Usualmente, a percepção é que, para secções menores, 

o fenômeno de mistura prevalece no distribuidor uma vez que a rápida solidificação dos veios 

não permite um volume alto de mistura no seu interior. No entanto, cada veio mostra diferentes 

resultados de quantidade de mistura dependendo da geometria interna do distribuidor, da 

presença de modificadores de fluxo e dos procedimentos operacionais adotados no processo 

de mistura.  

 

No processo de lingotamento contínuo, assim como em toda a cadeia de produção do aço, é 

cada vez mais necessário reduzir os custos de produção. Uma das alternativas para atingir essa 

meta é programar a mistura de graus diferentes de aços no distribuidor, quando essa estratégia 

se mostra a mais econômica. Fazendo isso, é possível reduzir os custos com refratários de 

lingotamento contínuo e manter a máquina em operação contínua para aumentar sua eficiência 

e reduzir seu custo de transformação. Nesse caso, se faz a mistura de aços de composições 

químicas diferentes no distribuidor e veios, mantendo a máquina em operação e aumentando 

o sequencial médio (corridas lingotadas por distribuidor). Para que esse procedimento de 

mistura implique em redução de custos, é necessário que a perda de aço gerada na mistura e 

o retrabalho sejam minimizados. Esse procedimento deve ser executado de forma bem 

controlada, pois existe o risco de um cliente receber o aço com composição química fora dos 

valores especificados caso haja alguma falha.  

 

Outra condição que exige a separação da mistura de aços é quando uma corrida possui algum 

elemento fora das faixas de composição química visada e, mesmo assim, necessita ser 

lingotada para não interromper o processo de lingotamento. O aço que se mistura no 

distribuidor, principalemnte, a esse outro aço “fora de faixa” necessita ser segregado para 

posterior avaliação e decisão. 

Para reduzir a chance de falhas, é necessário ter um modelo adequado que defina as condições 

ideais para a realização da mistura e que ele seja facilmente aplicável pela equipe de operação. 

Esse modelo precisa prever com precisão a quantidade de aço a ser descartada para eliminar 
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a mistura, sendo adaptável às variações do processo, tais como diferenças de temperatura entre 

o aço no distribuidor e na panela, diferença nos pesos mantidos no distribuidor durante a troca 

de aços e diferenças de posicionamento de barreiras e inibidores de turbulência no interior do 

distribuidor. 

 

Para avaliar a mistura no produto lingotado, pode-se retirar amostras de cavaco (usando uma 

furadeira ou ferramenta similar) e analisá-las em um equipamento de análise por combustão 

(gasometria). Esse método é limitado porque é válido somente para análise dos elementos C, 

N e S, mas é muito útil para definir a composição em um tarugo lingotado ao longo de seu 

comprimento tomando como base esses elementos. Pode-se também retirar corpos de prova e 

analisá-los, após a preparação, em um equipamento de espectrometria ótica, o que é muito 

mais trabalhoso comparado à retirada de cavacos. Uma alternativa para o caso de lingotamento 

em jato aberto é amostrar o jato de aço entre distribuidor e molde, retirando amostras tipo 

pirulito em tempos previamente definidos e avaliar a evolução de cada elemento nos diferentes 

veios.  

 

Para avaliar a transição entre diferentes corridas, é comum adicionar-se um elemento traçador, 

como cobre, por exemplo, em uma das corridas. Como o cobre está presente em quantidade 

considerável somente nas corridas com adição desse elemento para o caso de usinas 

integradas, que utilizam o ferro gusa como principal componente da carga metálica, é possível 

usar o percentual desse elemento na composição química como marcador da mistura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Gerais 

 

- Criar e validar modelo de previsão da composição química em tarugos durante 

procedimentos de mistura de aço no distribuidor, moldes e veios em uma máquina de 

lingotamento contínuo de seis veios produzindo tarugos de secção quadrada de 130mm em 

método jato aberto entre distribuidor e moldes.  

 

- Avaliar a importância das variáveis a seguir na quantidade de mistura gerada: diferença de 

temperatura entre o aço remanescente no distribuidor e aquele contido na panela; peso de aço 

no distribuidor mantido durante troca de aços; vazão de aço durante a mistura e 

posicionamento de barreiras adicionais no interior do distribuidor.  

 

- Definir as melhores condições de processo para reduzir as perdas metálicas geradas durante 

a mistura de aços de composição diferente. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

- Desenvolver simulação matemática do fenômeno de mistura de aços em regime permanente 

utilizando CFD (Computational Fluid Dynamics), verificando a influência de diferentes níveis 

de aço no distribuidor e configurações alternativas de posicionamento de barreiras na 

quantidade de mistura gerada; 

 

- Realizar simulação física do fenômeno de mistura no distribuidor em modelo na escala 1/4 

e verificar a influência do nível de líquido mantido no distribuidor durante troca, assim como 

a influência da diferença de temperatura entre o líquido presente no distribuidor e aquele 

adicionado para a mistura, gerando o fenômeno de estratificação térmica; 

 

- Na planta industrial, validar a modelagem numérica e física, realizando procedimento de 

mistura de aços com adição de cobre como traçador, aplicando diferentes pesos mantidos no 

distribuidor durante a troca e verificando seu efeito na quantidade de mistura gerada; avaliar 
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o efeito de alterar o diâmetro das válvulas calibradas - e vazão de aço como conseqüência – 

no peso de aço misturado. 

  

- Avaliar o efeito da diferença de temperatura entre o aço remanescente no distribuidor e 

aquele vindo da nova panela na evolução da mistura. Além disso, amostrar o tarugo para 

avaliação da composição química na superfície, meio raio e centro para verificar a quantidade 

de mistura que ocorre no interior dos veios. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

O processo de lingotamento contínuo consiste em solidificar o aço líquido, dando-lhe a forma 

adequada para o posterior processamento na laminação. Os produtos de lingotamento contínuo 

(Figura 3.1) são divididos em tarugos (secção quadrada de 100mm a 180mm), barras redondas 

(de 127mm a 900mm de diâmetro), blocos (secção retangular de várias dimensões), beam 

blanks (usados principalmente para obter perfis estruturais), e placas (0,25mm a 400mm de 

espessura e largura entre 600mm e 2500mm)  

 

 

Figura 3. 1: Representação dos formatos em corte da secção transversal dos produtos de 

lingotamento contínuo (adaptado de Brimacombe Continuous Casting Course, 2015). 

 

Outra forma de classificar os produtos de lingotamento contínuo é pela relação entre largura 

e altura da secção transversal ao sentido de lingotamento. Para tarugos e barras redondas, essa 

relação é sempre igual a 1/1. Para blocos, está entre >1/1 até 2,5/1 e para placas acima de 

>2,5/1 até 30/1 (Figura 3.2) 

SECÇÃO TRANSVERSAL DE PRODUTOS DE LINGOTAMENTO 

CONTÍNUO 

BARRAS  

REDONDAS 

TARUGOS 

BEAM BLANK 

CONVENCIONAL 

BLOCOS 

          ASSIMÉTRICOS 

          NEAR NET SHAPE       

              BEAM BLANK 

          PLACA JUMBO 

                          PLACA 

          PLACA INTERMEDIÁRIA 

          PLACA FINA 

PLACA ULTRAFINA 

 de espessura 

 de espessura 

 de espessura 

 de espessura 

 de espessura 
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Figura 3. 2: Classificação dos produtos de lingotamento contínuo pela relação entre 

espessura e largura na secção transversal dos produtos (Adaptado de Brimacombe 

Continuous Casting Course, 2015). 

 

A Figura 3.3 mostra um arranjo típico dos equipamentos e insumos utilizados no processo de 

lingotamento contínuo de aços. Nela, se vê a panela, que é o recipiente que armazena o aço 

desde o vazamento e etapas de refino secundário até a solidificação; o distribuidor, que é o 

recipiente intermediário e o molde, onde se inicia o processo de solidificação. Na configuração 

mais comum, essa panela fica suspensa sobre um braço de uma torre giratória que possui duas 

posições, uma de recebimento e outra de lingotamento. Quando o aço da panela na posição de 

lingotamento está esgotando, uma nova panela deve ser posicionada no braço de recebimento. 

Após o giro da torre, a nova panela é aberta na posição de lingotamento e a outra panela, que 

nesse momento estará na posição de recebimento e vazia, será liberada para a área de panelas 

para ser preparada para receber uma nova corrida. Sobre a panela cheia, posicionada no braço 

de recebimento, é utilizada uma tampa de panela, que tem o papel de isolar o banho metálico 

para reduzir as perdas de calor, principalmente por radiação, e evitar que aço líquido seja 

projetado para fora da panela caso ocorra uma reação inesperada.  
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Figura 3. 3: Arranjo característico de uma planta de lingotamento contínuo (adaptado de 

Brimacombe Continuous Casting Course, 2015). 

 

No interior da panela, acima do banho de aço líquido, fica uma camada de escória. Essa escória 

é gerada desde o vazamento do aço no forno (os mais comuns são BOF para usinas integradas 

e EOF para usinas a base de sucata) e posteriormente nas etapas de refino secundário. A 

escória é constituida por uma parcela de escória de fim de sopro, que passa do forno de refino 

primário para a panela na etapa de vazamento; outra parcela é gerada pelas reações de refino 

e ajuste da composição química (principalmente pela oxidação dos elementos de liga 

adicionados) e uma terceira parcela formada pela adição de fluxantes necessários para 

proteger os refratários da panela, promover reações de refino e absorver os produtos das 

reações químicas que flotam até o nível da escória. Além disso, muitas usinas utilizam escórias 

sintéticas, desenvolvidas para diversas finalidades, incluindo dessulfuração do aço, proteção 

do refratário, fluidificação da escória, entre outras. Na parte inferior da panela existe uma 

válvula (gaveta ou rotativa) por onde o aço é escoado para o distribuidor. Essa válvula tem 
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um sistema de acionamento (elétrico ou hidráulico) que comanda seus movimentos e controla 

a vazão de aço entre a panela e o distribuidor. Na maioria das plantas siderúrgicas, acoplado 

a essa válvula da panela, fica o tubo longo (ou válvula longa) que tem o papel de proteger o 

jato de aço entre a panela e o distribuidor. Sua principal função é impedir o reoxidação do aço, 

além de evitar a turbulência e que respingos de aço possam atingir pessoas ou equipamentos 

nas proximidades do distribuidor. O tubo longo pode ser de vários tamanhos e formas, 

podendo ser cilíndico, cônico ou tipo pata de elefante (utilizado para abertura com a ponta do 

tubo submersa no aço líquido). 

 

O distribuidor é o principal reservatório de aço líquido no lingotamento, variando de 10 a 80 

toneladas de capacidade. Durante o período de troca de panelas, o distribuidor é o responsável 

por manter o lingotamento em operação com o aço armazenado em seu interior. Os formatos 

mais comuns de distribuidores são os tipos Delta e T. O formato e o tamanho dos 

distribuidores definem variáveis importantes do processo de lingotamento, tais como: 

limpidez do aço, zonas de volume morto, velocidade de lingotamento (método jato aberto) e 

temperatura de superaquecimento (diferença entre a temperatura liquidus, que é característica 

de cada composição e a temperatura real do aço líquido). O tamanho do distribuidor também 

é definido com base nas condições operacionais da aciaria, tais como carga de panela, 

produtividade requerida da máquina, tempo de lingotamento visado e quantidade de veios.  

 

Na parte inferior do distribuidor fica o sistema de controle de fluxo, que pode ser por jato 

aberto ou jato protegido (Figura 3.4). No método jato protegido, o controle de fluxo é realizado 

por um conjunto de válvulas submersas e tampões ou por válvulas submersas e válvulas 

gavetas. Nesse método, a velocidade de lingotamento é definida pela posição do tampão sobre 

o colo da vávula submersa ou pela posição da válvula gaveta entre a válvula superior e a 

válvula submersa. No método jato aberto, mais comum para produção de aços estruturais sem 

requisitos de alta limpidez, para cada veio existe uma válvula superior montada no interior do 

distribuidor e, logo abaixo dela, é montada uma válvula calibrada. O que define a velocidade 

de lingotamento é o nível de aço no distribuidor e/ou o diâmetro das válvulas calibradas, que 

não podem ter uma diferença maior que 5mm no diâmetro interno em relação às válvulas 

superiores para evitar o risco de infiltração de aço líquido no equipamento de controle de 

fluxo. Com relação ao nível de aço no distribuidor, quando maior ele for, maior será a pressão 

ferrostática no fundo do distribuidor e maior a velocidade de extração dos veios necessária 
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para manter o nível de aço no molde estável. No método jato aberto, existem variações com o 

objetivo de proteger o jato de aço líquido entre distribuidor e molde da reoxidação, tais como 

bellow (sanfona), funil ou caixa inertizada com argônio, que simplesmente reduzem o contato 

do aço líquido com o ar atmosférico por inertizar a região do jato. No método jato aberto, o 

nível de aço no interior do molde (posição do menisco) é mantido constante pela resposta das 

unidades de extração e desempeno ao sistema de controle de nível. Quanto maior a vazão de 

aço  no interior do molde, maior deve ser a velocidade de giro dos rolos acionados das 

unidades de extração e desempeno para manter o nível de aço no molde constante. 

 

 
Figura 3.4: Representação dos diferentes conceitos de controle de fluxo do distribuidor para 

o molde (adaptado de Brimacombe Continuous Casting Course, 2015). 

 

Seja pelo método jato aberto ou jato protegido, o aço é vertido do distribuidor para o interior 

do molde (Figura. 3.5), onde se inicia o processo de solidificação do aço. O molde é montado 

sobre uma mesa de oscilação, que o mantem oscilando durante o processo de solidificação e 

extração do veio. Esse movimento oscilatório é necessário para evitar o agarramento da pele 

de aço solidificada sobre a parede interna do molde, pelo próprio movimento contínuo de sobe 

e desce do molde e porque possibilita a alimentação continua do material lubrificante (escória 

resultante da fusão parcial do pó fluxante para o método jato protegido ou óleo de molde para 
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o caso de jato aberto). O lubrificanante tem o papel de evitar o agarramento e de funcionar 

como material de contato entre o aço e a parede do molde, ajudando na transferência de calor 

necessária para o processo de solidifucação. 

 

No interior do molde ocorre o chamado resfriamento primário ou indireto, já que a água, 

responsável pela extração do calor do aço líquido, não entra em contato direto com o aço. A 

água é injetada a altas velocidades (entre 8m/s a 14m/s) no interior do molde, em contato com 

a face externa do tubo ou placa de cobre e remove o calor do cobre, que está em contato direto 

com o aço líquido em sua face interna. O cobre é utilizado para essa finalidade em função das 

suas características incomparáveis de alta condutividade térmica somada a uma boa 

resistência mecânica, facilidade de usinagem e capacidade de lubrificação (Brimacombe CCC 

- 2015). Ao cobre eletrolítico, alguns elementos como prata, zircônio, cromo, berilio e fósforo 

são adicionados para melhorar a resistência mecânica a altas temperaturas. Na face interna 

dos tubos ou placas de cobre, é adicionada uma fina camada de material (em torno de 0,2mm) 

de recobrimento, podendo ser de níquel, cobalto, cromo ou material cerâmico. Essa camada é 

responsável por proteger o cobre, que é um metal macio, da abrasão pelo atrito com a pela do 

veio e com a barra falsa. 

 

  
Figura 3. 5: Componentes de um molde de lingotamento contínuo de tarugos (A), vista 

superior de um molde de tarugos com tubo de cobre (B) e representação da solidificação do 

aço no interior do molde (C). 
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Logo abaixo do molde, inicia-se a segunda fase do processo de solidificação, que é o 

resfriamento direto ou secundário, onde o aço é resfriado pelo contato direto com a água, 

aspergida na forma de gotas sobre a pele solificada do aço. 

O aço continua seu processo de solidificação, sendo extraído pelas unidades de extração e 

desempeno, até ser cortado no comprimento especificado pelo cliente, seja por oxicorte ou 

tesoura. O ponto final de solidificação do aço, também chamado de comprimento metalúrgico, 

é a posição a partir da qual o aço está totalmente solidificado e é uma variável muito 

importante no processo de lingotamento e a previsão exata de sua posição deve ser garantida 

por questões de qualidade e segurança. Até o corte, o aço é denominado de veio. Após o corte, 

passa a ser tarugo, placa, placa fina, bloco, barra redonda ou beam blank, dependendo do tipo 

de lingotamento. 

 

3.1 - Publicações Sobre Mistura de Aço 

 

A transição de aços é um processo que se inicia no distribuidor, onde o aço de uma corrida 

recém iniciada se mistura com o aço remanescente de outra corrida sendo encerrada (figura 

3.6).  Essa frente de mistura se desloca para os moldes e termina nos veios sendo solidificados. 

Nesse processo, a difusão de massa no regime turbulento é muito mais importante que a 

difusão molecular e, por isso, a maioria dos elementos se mistura de forma igual. Por isso, a 

dispersão do soluto pode ser modelada pela descrição do padrão de fluxo [1].  

 

A mistura de aços pode ser prevista por modelamento matemático (Figura 3.7) ou 

modelamento físico e esses modelos, geralmente, são validados pela construção de curvas de 

mistura (modelos semi-empíricos) criadas por amostragem do produto lingotado. 
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Figura 3. 6: Representação da mistura de aços de composição diferente em distribuidor/veio 

para lingotamento de placas. 

 

 

 
Figura 3.7: Exemplo de resultados de modelamento matemático de fluxo de aço em 

distribuidor de tarugos de 6 veios, alterando os inibidores de turbulência identificados pelos 

códigos no canto superior esquerdo das figuras (adaptado de Salazar, 2014). 

Placa, Bloco, Tarugo etc. 

Representação da Mistura de Aços no 
Distribuidor, Moldes e Veios 

Representação da Mistura de Aços no Distribuidor, nos Moldes 

e nos Veios 
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Huang e Thomas (1992) criaram um modelo matemático em regime puramente transiente para 

investigar a distribuição de composições que se desenvolve durante uma troca de graus de 

aços diferentes em uma máquina de lingotamento de placas. O modelo foi validado com 

experimentos em água em diversas condições. A conclusão do trabalho é que a mistura de 

aços no veio é mais importante que a mistura no distribuidor para um lingotamento de placas 

típico. Por causa da relevância da mistura nos veios, para se ter o benefício completo de um 

procedimento de troca de distribuidor (flying tundish) uma placa separadora deve ser 

utilizada. Outras conclusões desse trabalho foram: 

- o comprimento da placa de mistura depende principalmente da espessura da placa, e é, 

praticamente, independente da sua largura; 

- um aumento na velocidade de lingotamento leva a um pequeno aumento no comprimento de 

placa de mistura; 

- o projeto da válvula submersa afeta a mistura de aços na superfície da placa, mas não afeta 

a mistura no seu interior; 

- o comportamento de mistura dos diferentes elementos é aproximadamente igual, pois o 

transporte de massa do soluto é dominado pela turbulência; 

- a partir de 3m após o menisco, o fluxo convectivo e a difusão de massa podem ser 

razoavelmente reproduzidos por um modelo unidimensional. 

  

Em outro trabalho de Huang e Thomas (1996), eles descreveram a variável concentração 

adimensional, “F”, que é dada pela equação 3.1: 

 

𝐹 =
  𝐹(𝑡)− 𝐹𝑜𝑙𝑑

 𝐹𝑛𝑒𝑤−𝐹𝑜𝑙𝑑
 

 

Para manter a mesma nomenclatura desse trabalho, a letra C originalmente usada no trabalho 

de Huang e Thomas foi aqui substituída pela letra F. 

 

Onde F(t) é a concentração de um elemento ao longo do tempo, Fold é a concentração desse 

elemento na corrida sendo finalizada e Fnew é a composição do mesmo elemento na corrida 

sendo iniciada. As curvas de concentração-tempo podem ser caracterizadas dividindo o 

volume de aço no distribuidor em três frações: fração do volume de mistura, fração do volume 

de escoamento em pistão e fração do volume morto.  Essas frações podem ser definidas pela 

(3.1) 
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análise de um elemento marcador adicionado, pelo levantamento do volume de fluxo em 

pistão e pelo tempo de residência médio, respectivamente.  

 

Para o cálculo do tempo de mistura entre dois graus de aço diferentes basta saber os valores 

de mínimo, visado e máximo na composição química especificada para cada elemento 

químico. É feita, então, uma análise para cada elemento químico resultando em um valor de 

faixa mínima (Cmin em 3.2) e outro de faixa máxima (Cmax em 3.3) calculados da seguinte 

forma: 

Fmin =  𝑀𝑎𝑥 (
𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜𝑜𝑙𝑑− 𝑉𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑜𝑙𝑑

𝑉𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑛𝑒𝑤− 𝑉𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑜𝑙𝑑
,

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜𝑜𝑙𝑑− 𝑉𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑜𝑙𝑑

𝑉𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑛𝑒𝑤− 𝑉𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑜𝑙𝑑
)  (3.2) 

 

Fmax =  𝑀𝑖𝑛 (
𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜𝑛𝑒𝑤− 𝑉𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑜𝑙𝑑

𝑉𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑛𝑒𝑤− 𝑉𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑜𝑙𝑑
,

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜𝑛𝑒𝑤− 𝑉𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑜𝑙𝑑

𝑉𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑛𝑒𝑤− 𝑉𝐼𝑠𝑎𝑑𝑜𝑜𝑙𝑑
) (3.3) 

 

Onde “old” se refere ao aço presente no distribuidor antes da mistura e “new” ao aço entrando 

no distribuidor para a mistura. O cálculo então é gerado para todos os elementos e encontram-

se os elementos críticos, que definem o valor de faixa mínima (elemento crítico de faixa 

mínima) e o valor de faixa máxima (elemento químico de faixa máxima) como sendo a faixa 

mínima geral e a faixa máxima geral respectivamente. Esses valores são adimensionais e 

representam o início e o final da transição de dois graus de aços diferentes misturados no 

distribuidor na abscissa da curva concentração-tempo. A partir dos valores encontrados para 

a faixa mínima e faixa máxima, é possível definir o grau de severidade (ou leniência) da 

mistura de dois graus de aço.  

 

Uma variável que precisa ser considerada em qualquer estudo de mistura de aços é a 

severidade da mistura. Ela pode variar de uma condição de severa ou estringente, onde 

somente uma pequena quantidade de um elemento de um grau de aço é admitida na 

composição do outro grau. Nesses casos, as composições químicas visadas dos dois graus de 

aço são muito diferentes. Misturas de graus com essa severidade são identificadas pelo 

símbolo 10:90, por exemplo; ou seja, somente 10% da faixa de um elemento da nova corrida 

são aceitáveis na composição da nova corrida e vice-versa. Por outro lado, existem misturas 

de aços onde a composição de um grau de aço se encaixa na composição do outro para alguns 

intervalos. Esses casos são denominados de uma mistura com sobreposição ou leniente, e são 

denominados pelo símbolo 60:40, por exemplo. Naturalmente, quando maior for a severidade 
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da mistura, maior será a perda de aço pela mistura dos graus diferentes. Merder et al. (2007) 

conduziram um estudo de simulação numérica de fluxo em distribuidor de seis veios para 

verificar o mecanismos envolvidos na mistura de aços. Eles também realizaram testes em 

planta industrial, utilizando cobre e manganês como traçadores para definir uma curva de 

mistura característica. A Figura 3.8 mostra as curvas da simulação numérica para os veios 1, 

2 e 3 e apresenta também os resultados do teste em planta industrial, com boa concordância. 

 

 
Figura 3.8: Tempos de mistura característicos para tres veios e resultados de teste em planta 

utilizando Cu e Mn como elementos marcadores (adaptado de MERDER et al, 2007). 

 

Os autores concluíram que o uso de barreiras induziu uma convecção forçada e, com isso, a 

temperatura nas válvulas de saída ficou mais homogênea entre os veios, o que favoreceu 

também na redução de volume morto, reduzindo a mistura de aços. 

 

Cho e Kim (2010) desenvolveram um modelo numérico de predição da composição para 

lingotamento contínuo (placas, blocos e placas finas) durante o processo de mistura de aços. 

Esse modelo consiste de dois submodelos, sendo um para a mistura que ocorre no distribuidor 

e o outro para a mistura que corre na fração líquida do veio. Para comparar os resultados dos 

modelos com os resultados reais em planta, uma placa de mistura de 12m x 1.28m x 0.23m 

foi cortada em várias fatias e a composição (carbono e manganês) foi medida para cada secção 

retirada. Uma boa concordância do modelo com os resultados reais da planta foram 

alcançados, mas requereu uma previa calibração do algoritmo do modelo (Figura 3.9).  

 

F
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Figura 3.9: Comparação dos perfis de concentração para um lingotamento de placas 

(adaptado de Cho e Kim, 2010). 

 

Yeh et al (1993) descreveram a mistura de aços no distribuidor de uma máquina de 

lingotamento de placas por meio de um modelo matemático 3D e por meio de modelagem 

física em água. Para analisar a questão das inclusões, foi feita a injeção de um sal solúvel e o 

acompanhamento de sua concentração com o tempo foi medida. Considerou-se que um maior 

tempo médio de residência do sal solúvel corresponde a um maior tempo de residência do 

metal no distribuidor e a uma maior remoção de inclusões. Foram testadas diferentes 

configurações de diques e barreiras neste modelo a frio e os resultados foram comparados com 

os do modelo matemático. Algumas das conclusões desse trabalho são que a velocidade de 

lingotamento não tem efeito significativo no comprimento da placa de mistura, mas a 

quantidade mínima de aço no distribuidor na abertura de uma nova panela tem efeito 

expressivo (Figura 3.10 e 3.11).  
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Figura 3.10: Curvas obtidas de simulação física com água, que mostram o efeito da 

velocidade de lingotamento na distribuição da composição da placa de mistura. O peso de 

aço residual, no momento de abertura da nova panela, fixado em 2206kg (adaptado de Yeh 

et al (1993). 

 

 
Figura 3.11: Curvas obtidas de simulação física com água, que mostram o efeito da 

quantidade de aço remanescente no distribuidor na composição da placa de mistura. 

Velocidade de lingotamento fixa em 1,0m/min (adaptado de Yeh et al, 1993). 

 

Seshadri et al (2007)  conduziram um estudo para criar um modelo físico e simular a transição 

no momento de troca de corridas, onde os parâmetros com maior influência na velocidade de 

troca de aços são a taxa de enchimento do distribuidor, vazão de aço para os veios, peso 

mínimo de aço no momento de abertura da panela e o tempo de espera com peso constante 

(holding time). 

 

Variações de temperatura no processo de lingotamento contínuo são inevitáveis e alguns dos 

trabalhos a seguir retratam os efeitos da temperatura tanto na quantidade de mistura quando 

na limpidez do aço.  
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Chakraborty e Sahai (1992) e Joo e Guthrie (1993) mostraram em seus trabalhos que o perfil 

do fluxo de aço é completamente modificado quando se consideram as variações de 

temperatura, ou seja, em um sistema não isotérmico. Isso se deve ao fenômeno de 

flutuabilidade por diferença de densidade (que é dependente da temperatura). Chakraborty e 

Sahai (1992) usaram modelo matemático desenvolvido em ANSYS e validaram as conclusões 

em modelos físicos usando água na escala 1/3 e 1/1 de um distribuidor de tarugos de quatro 

veios tipo delta. Joo e Guthrie (1993) simularam em modelo matemático os fenômenos de 

fluidodinâmica, transferência de calor e flotações para diversos modelos de distribuidor e 

mostraram que a captação de inclusões e favorecida pela instalação de modificadores de fluxo 

no interior do distribuidor, principalmente para distribuidores com maior volume interno. Para 

inclusões menores que 40μm, contudo, esse efeito é reduzido por causa das baixas velocidades 

previstas pela lei de Stokes. 

 

Damle e Sahai (1996) demonstraram, usando modelagem matemática e conduzindo 

experimentos em modelo físico de um distribuidor usando água, que deve haver similaridade 

térmica entre o modelo e o protótipo para que seja válida uma simulação para o caso de 

sistemas não isotérmicos. A similaridade térmica é respeitada quando se mantém o mesmo 

valor de Tu (número de Richardson para distribuidores, que representa a razão entre forças de 

flutuabilidade e de inércia) para o modelo e protótipo. Foi demonstrado que, atingidas essas 

condições, o comportamento do fluido, de forma geral, refletido nas curvas RTD (Residence 

Time Distribution), é o mesmo para várias condições de vazão e, por isso, os sistemas são 

dinamicamente similares.  

 

Cwudziński (2017) também analisou condições transientes e não isotérmicas para um 

distribuidor de um veio de uma máquina de placas usando simulação numérica (Ansys-Fluent) 

e modelagem física para avaliar o comprimento de placa de mistura no momento de troca de 

graus de aço. Curvas RTD normalizadas foram registradas e o número de flutuabilidade (Bu) 

foi calculado para cada combinação de experimentos.   

 

Alizadeh et al (2008) simularam a transição em regime não isotérmico de aços de composição 

diferente durante troca de panelas usando um modelo matemático para uma máquina de 

lingotamento de placas. Inicialmente, eles simularam com água a condição de mistura para 

um sistema não isotérmico. Para verificar os resultados do modelo de mistura, várias amostras 
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foram retiradas de diferentes posições de placas lingotadas e os resultados de composição 

química determinados por espectrometria ótica. Os resultados do modelo mostraram que o 

comprimento da placa de mistura é reduzido adotando os seguintes passos: temperaturas 

maiores para as corridas de entrada (nova panela) do que para as corridas de saída (aço no 

distribuidor); operar com larguras de placas menores; reduzir o peso de aço no distribuidor no 

momento da abertura de uma nova panela e reduzir a velocidade de lingotamento durante a 

troca de aços (Figuras 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15).  

 
Figura 3.12: Efeito da velocidade de lingotamento na geração de aço de mistura baseado na 

composição na superfície e no centro (adaptado de Alizadeh et al, 2008). 
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Figura 3.13: Efeito do peso de aço remanescente na quantidade de mistura gerada baseado 

na composição na superfície e no centro (adaptado de Alizadeh et al, 2008). 

 

 
Figura 3.14: Efeito da vazão de enchimento do distribuidor na quantidade de mistura gerada 

com base na composição de superfície e do centro (adaptado de Alizadeh et al, 2008). 
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Figura 3.15: Comparação da quantidade de mistura gerada para as condições isotérmica e 

não isotérmica (adaptado de Alizadeh et al, 2008) 

 

Muralikrishna et al (2013) reportaram seus experimentos para simular a mistura de aços 

usando um modelo físico de distribuidor de quatro de veios de um lingotamento de blocos em 

condição isotérmica em escala 0,3/1. A influência de variáveis como vazão de aço da panela 

para o distribuidor, vazão de saída do distribuidor para os moldes e peso de aço no distribuidor 

durante troca de panelas (holding time) foi descrita nesse trabalho. Para reduzir o tempo de 

mistura, o autor concluiu que se deve reduzir a vazão de entrada; reduzir o volume inicial de 

aço no distribuidor e aumentar a vazão de saída, ou seja, a velocidade de lingotamento (Figura 

3.16). O projeto interno do distribuidor (mobília) tem forte efeito na quantidade de mistura 

gerada.  
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Figura 3.16: Efeito das variáveis: vazão de entrada, volume residual no distribuidor e vazão 

de saída no tempo de mistura (adaptado de Muralikrishna et al, 2013). 

 

Kant at al (2011) conduziram um estudo de simulação física em um distribuidor na escala 1:4 

usando água salgada em temperatura ambiente (isotérmica) e simulação numérica em um 

distribuidor de tarugos de seis veios de tamanho original para avaliar o efeito de posicionar 

barreiras em diferentes posições na quantidade de mistura gerada durante a troca de panelas.  

As principais conclusões desse trabalho são que os veios centrais, mais próximos da válvula 

de panela, recebem a mistura de aços que se forma vigorosamente na região desses veios, 

causando uma medida instantânea de variação de concentração nessa posição assim que uma 

nova panela é aberta (Figura 3.17), e que a colocação de barreiras internas no distribuidor 

reduz a quantidade de mistura para a maioria dos casos, especialmente para o caso onde a 

barreira é posicionada a uma distância adimensional de 0, 083 (posicionada antes dos veios 

centrais). Para os veios centrais, foi demonstrado que, assim que o novo aço entra no 

distribuidor, ele é misturado vigorosamente com o aço remanescente no distribuidor na região 

desses veios, causando um mistura instantânea nessa posição. 
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Figura 3.17: Evolução da concentração com o tempo para diferentes posições dos veios 

(adaptado de Kant at al  - 2011). 

 

Chattopadhyay at al (2012) demonstraram, tanto em modelo numérico quanto em modelagem 

física em escala 1/3 de um distribuidor de tarugos tipo delta de quatro veios em regime não 

isotérmico, que uma condição de aumento da temperatura (5K a 15K) entre o novo aço em 

relação ao remanescente no distribuidor favorece a limpidez do aço uma vez que facilita a 

flutuação das inclusões não metálicas devido ao efeito de flutuabilidade do aço com 

temperatura maior pela diferença de densidade, levando consigo as inclusões. De outro lado, 

uma condição de abaixamento da temperatura (10K a 15K) entre o novo aço e aquele 

remanescente no distribuidor pode ser catastrófica para a qualidade do aço, uma vez que 

favorece o aprisionamento dessas inclusões nos veios (Figuras 3.18 e 3.19). O cálculo do 

número de inclusões geradas e captadas foi feito usando DPM (Discrete Phase Modelling). 

No entanto, o uso de um inibidor de turbulência no interior do distribuidor no modelo físico 

foi capaz de eliminar o efeito da diferença de temperatura e da densidade na remoção de 

inclusões. A diferença de comportamento entre as inclusões de menor diâmetro (curvas mais 

inclinadas) e as inclusões de maior diâmetro de devem ao efeito do empuxo, sendo que aquelas 

de maior diâmetro flotam com maior velocidade e, por isso, têm um menor número captado. 
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Figura 3.18: Cálculo do número de inclusões captadas na troca de panelas considerando um 

aumento de temperatura no distribuidor de 15K (adaptado de Chattopadhyay at al, 2012) 

 
Figura 3.19: Cálculo do número de inclusões captadas na troca de panelas considerando uma 

redução de temperatura no distribuidor de 15K (adaptado de Chattopadhyay at al, 2012) 

 

Uma informação importante desse trabalho é que, seguindo os critérios de similaridade, a 

seguinte relação deve ser obedecida para a simulação válida de fluxos não isotérmicos (3.4): 
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∆𝑇á𝑔𝑢𝑎 =
  𝛽𝑎ç𝑜

 𝛽á𝑔𝑢𝑎
× ∆𝑇𝑎ç𝑜 (3.4) 

 

Onde β é o coeficiente de expansão térmica e  ∆𝑇 é a diferença de temperatura. Sendo assim, 

um incremento de 10K a 15K na água significa um aumento entre 23K a 34K no aço.  

 

O trabalho de Merder (2012) consistiu de simulação numérica do fluxo e da mistura de aços 

de graus diferentes para um distribuidor de tarugos de seis veios com produto de secção de 

160 x 160 mm com capacidade para 15t. Testes em planta industrial foram executados para 

validação do modelo matemático. Esse trabalho contemplou a simulação numérica dos 

fenômenos de transporte de massa, momento e energia. O padrão de fluxo foi definido 

numericamente: uma zona de mistura completa, uma zona dispersa de volume em pistão e 

uma zona de estagnação (volume morto). Nesse trabalho, um curto circuito foi observado para 

os veios centrais, caracterizado por um valor muito baixo da zona de fluxo em pistão nesses 

veios, o que prejudica a remoção de inclusões não metálicas (Figura 3.20). A quantidade de 

mistura calculada com base no tempo de residência médio foi de 34,8t para uma condição de 

mistura do tipo 20:80 e de 8,9t  para o caso de uma transição do tipo 40:60.  
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Figura 3.20: Cálculo dos volumes característicos para os veios 1 (extremidade) 2 

(intermediário) e 3 (central). a) volume de mistura completa, b) volume de fluxo em pistão 

(c) volume morto (adaptado de Merder - 2012). 

Siddiqui e Jha (2014) utilizaram, em seu estudo, modelagem numérica em regime transiente, 

3D, multifases, isotérmica e em regime turbulento, junto com um modelo físico em escala ¼ 

de um distribuidor retangular de 6 veios. No modelo físico, foi utilizada água à temperatura 

ambiente com adição de soluto e corante e com condutivímetros nas posições de saída do 

fluxo (veios). A curva F, que mede a concentração em função do tempo, foi definida para 

determinar o volume de mistura. O distribuidor inicialmente era preenchido até metade do seu 

volume. A vazão de entrada, simulando a abertura de uma nova panela, foi mantida constante 

e igual a 1,5 vezes a vazão de saída. Devido a essa maior vazão de entrada, o nível do 

distribuidor subia até a posição máxima pré-estabelecida, quando a vazão de entrada era 

ajustada para a condição de operação normal, equalizando a vazão de saída. Os resultados das 

curvas F para 5 diferentes modelos numéricos de turbulência e de um modelo físico são 

exibidos para 3 veios, sendo um central, um de extremidade e um intermediário. Na Figura 

3.21 é apresentada a curva F para o veio central (A) e para o veio de extremidade (B). O 

modelo de turbulência que mais se aproximou do experimento foi o RNG. Esse modelo tem a 
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vantagem de predizer zonas de recirculação e formação de redemoinhos por incluir soluções 

de diferenciais e derivadas para a predição de viscosidade efetiva, que incluem o efeito de 

baixos números de Reynolds. Dos valores de F se extrai o período de tempo onde a 

composição formada não atende às especificações químicas do material simulado. O valor 

deste período, multiplicado pela vazão de entrada, dará o volume de aço não compatível com 

a especificação, e que deve ser descartado. Considera-se que o aço foi completamente trocado 

quando o valor da ordenada se iguala a 1. 

 

 
 

Figura 3. 21: Curvas F levantadas para diferentes modelos de turbulência e experimentos em 

modelo físico para o veio central (A) e para o veio de extremidade (B) (adaptado de Siddiqui 

e Jha, 2014). 

 

 

Joo et al (1993) também aplicaram equações de conservação de energia, massa e quantidade 

de movimento para a simulação do escoamento em um distribuidor operando em estado 

estacionário. O modelo de turbulência usado foi o de alto número de Reynolds de Jones e 

Launder. Foi acrescentado ainda um modelo de remoção de inclusões. Esse modelo admite 
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desse trabalho, e de outros também relativos à modelagem do fluxo em distribuidor, os autores 

chegaram às seguintes conclusões: 
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- a utilização de diques ("dams") e barreiras ("weirs") permite uma redução significativa das 

inclusões maiores que 50 μm, sendo a barreira um elemento crítico. 

 

Chen et al (1996) desenvolveram um modelo matemático para fluxo em distribuidor utilizando 

equacionamento similar ao de Joo et al (1993). Este trabalho estava voltado para a transição 

entre duas composições diferentes. Foi utilizado o software FLUENT, que utiliza o 

procedimento SIMPLE ("semi-implicit method for pressure linked equations") para a 

realização dos cálculos. Para a simulação da transição, em que o nível do metal no distribuidor 

é variável e que não é contemplado pelo software, foram feitas diversas simulações. Em cada 

uma dessas simulações é analisado um período da transição e o nível do metal no distribuidor 

varia de simulação para simulação, mas é mantido constante durante uma única simulação. 

Exemplificando, se, no período da transição, o nível de metal variou de 45cm a 53cm, a 

simulação usará um valor médio de 49cm. Os autores entenderam que os erros decorrentes 

desta aproximação eram pequenos. As conclusões do trabalho são: 

- barreiras e diques são úteis tanto para a remoção de inclusões quanto para redução do volume 

de mistura de aços com composições diferentes, pois induzem o fluxo em escoamento pistão, 

ou seja, um fluxo em que não há uma mistura e no qual qualquer parcela do fluido tem o 

mesmo tempo de residência; 

- quando se faz a transição entre duas composições, a manutenção do nível de aço baixo no 

distribuidor (holding time) permite uma menor perda de metal fora de especificação. 

 

 

A maioria dos trabalhos citados até aqui é dedicada para secções maiores, principalmente para 

lingotamento de placas. Cada modelo deve ser calibrado para uma devida geometria e 

condições de operação, antes de ser implantado na indústria. 

 

3.2 - Modelagem Física do Processo de Mistura de Aços 

 

Para que o modelo físico seja representativo dos fenômenos que ocorrem no protótipo, deve 

haver similaridade geométrica, cinemática e dinâmica entre os dois. Essas similaridades 

podem ser verificadas utilizando os números adimensionais que representam as forças 

relevantes no processo real (protótipo) e modelo físico (modelo). 
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No caso da análise do comportamento de aço líquido em distribuidor, os fenômenos que se 

procura descrever são o fluxo do aço no interior do distribuidor e nos jatos de aço que passam 

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

de Reynolds representa a razão entre as forças de inércia e de viscosidade e o número de 

Froude representa a razão entre as forças de inércia e da gravidade conforme equações 3.5 e 

3.6. Cabe ressaltar que o modelo físico não precisa reproduzir o protótipo industrial 

completamente, mas somente os aspectos relevantes que serão estudados. Logo, para 

satisfazer os critérios de similaridade, deve-se obedecer às seguintes equações, segundo 

Gabriel (2014): 

Rem = Rep  (3.5)     e       Frm = Frp      (3.6) 

 

Sendo: Re =
ρV2L2

ηVL
=  

ρVL  

η
   (3.7)  e     Fr =

ρV2L2

ρL3g
=  

V2

Lg
     (3.8)   tem-se: 

 

(
ρVL

η
)

m
= (

ρVL

η
)

p
  (3.9) e   (

V2

L g
)

m
= (

V2

L g
)

p
(3.10) 

Onde: ρ – massa específica do fluido (Kg*m-3); V – velocidade do fluido (m/s); L – dimensão 

característica (de acordo com o sistema estudado); η – viscosidade dinâmica do fluido (Pa*s); 

g – aceleração da gravidade (m*s-2) e m e p se referem a modelo e protótipo, respectivamente. 

 

De acordo com o trabalho de Chattopadhyay (2012), para simular fisicamente a condição de 

fluxo de um fluido em regime transiente e não isotérmico, a seguinte equação deve ser 

considerada: 

∂(ρ𝑢𝑖)

∂t
 +

∂(ρ𝑢𝑖𝑢𝑗)

𝜕𝑥𝑗
 

 

= 
∂

∂𝑥𝑗
 [𝜇𝑒𝑓𝑓[

∂𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

∂𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
⟧ − 

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
− 𝜌𝑟𝑒𝑓𝛽∆𝑇𝑔𝑖 

 

Onde ui é a velocidade do fluido na direção X e uj a velocidade desse mesmo fluido na direção 

Y, μeff é a viscosidade efetiva, que pode ser calculada usando a viscosidade de formação de 

vórtice em conjunto com o modelo k-ε padrão de Launder e Spalding. 

 

(3.11) 
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k= ∑
1

2
 𝑢𝑖

′2 

 

Sendo assim, em adição às equações de continuidade e momento, duas equações extras para 

k e ε precisam ser resolvidas: 

 

Dκ

Dt
 = 

νt

𝜎𝜅
∇2κ +𝐺𝜅 −  𝜀 

 

Dε

Dt
 = 

νt

𝜎𝜀
𝛻2ε + 

𝜀

𝜅
(𝐶1 𝐺𝜅−𝐶2𝜀) 

 

Na equação acima, Gk é a taxa de produção de k, que é encontrado na resolução da seguinte 

equação: 

𝐺𝜅=  𝜐𝑡[
∂𝜐𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

∂𝜐𝑗

𝜕𝑥𝑖
]

𝜕𝜈𝑖

𝜕𝑥𝑗
 

As viscosidades turbulenta e efetiva são calculadas pelas seguintes equações: 

 

𝜇𝑡= 
𝐶𝜇𝜌𝜅2

𝜀
 

  

𝜇𝑒𝑓𝑓= μ +𝜇𝑡 

 

Os valores adotados no trabalho de Chattopadhyay foram: C1 = 1.44, C2 = 1.92, Cμ = 0.09, 

σ k = 1 e  σε = 1.3, como proposto por Launder e Spalding. 

 

O ultimo termo na equação 3.9 se refere à diferença de densidade entre o fluido presente no 

distribuidor e o fluido mais quente ou mais frio vindo da panela de aço. Esse último termo na 

equação 3.9 é formulado com base das aproximações de Boussinesq. Para a maioria dos 

fluidos com convecção natural, uma convergência mais rápida pode ser conseguida usando o 

modelo de Boussinesq, invés de considerar a variação de densidade do fluido em função da 

temperatura. Esse modelo considera a densidade constante em todas as equações exceto para 

o termo de flutuabilidade na equação de conservação de momento.  

 

(3,13) 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

(3.17) 

(3.12) 
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(𝜌 − 𝜌𝑟𝑒𝑓 )𝑔𝑖 =  −𝜌𝑟𝑒𝑓 𝛽(∆𝑇) 𝑔𝑖 

 

Na equação 3,16, ρref é a densidade de referência do fluido analisado e β é o coeficiente de 

expansão térmica. A aproximação de Boussinesq é válida quando as variações de temperatura 

são pequenas e, especialmente, quando o termo β. ΔT é muito menor que 1. Assim, β para a 

água (ou aço líquido) está na ordem de 10–4. Então, mesmo que o ΔT seja de 5 a 20 graus, o 

termo β x ΔT é da ordem de 10–3 que é muito menor que a unidade e então a aproximação de 

Boussinesq é válida. As regiões de transiência térmica dentro do distribuidor são determinadas 

pela equação de conservação de energia: 

 

∂(ρ𝐶𝑝 𝑇)

∂t
 +

∂(ρ𝐶𝑝 𝑇𝑢𝑖)

𝜕𝑥𝑗
=  

𝜕

𝜕𝑥𝑖
 [𝜅𝑒𝑓𝑓  

𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑗
] 

 

Segundo Wollmann (1999), para sistemas metalúrgicos, o número de Froude é o que melhor 

representa a similaridade entre os modelos físicos e o industrial. Cabe ressaltar que, 

desconsiderando o número de Reynolds, supõe-se que a força de inércia é muito superior à 

força viscosa. Isso ocorre em regimes turbulentos. Porém, em regimes laminares, a força 

viscosa é equivalente à força de inércia. Como o sistema a ser estudado - aço líquido em 

distribuidor - apresenta escoamento turbulento, esta suposição é satisfatória. 

Na modelagem física, a água é utilizada para simular o comportamento do aço líquido, por ter 

uma viscosidade cinemática semelhante à do aço. Esta modelagem com água é relativamente 

barata e permite avaliar como se processa o escoamento de fluidos em um reator. 

A tabela 3.1, extraída do trabalho de Elias (2010), apresenta os valores das variáveis citadas 

para o aço e para a água. 

 

Tabela 3. 1: Valores de massa específica e viscosidade cinemática para o aço a 1600°C e 

para a água a 20°C. 

Propriedade Unidade Água (20ºC) Aço (1.600ºC) 

Viscosidade dinâmica kg/m.s 0,855x10-3 6,4x10-3 

Densidade kg/m3 0,998x103 7,08x103 

Viscosidade cinemática m2/s 0,86x10-6 0,9x10-6 

 

(3.18) 

(3.19) 
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O trabalho de Boudjabi et al (2008), que criou um modelo de distribuidor em escala 1:4, define 

alguns parâmetros característicos importantes, que são: 

 

- Tempo de Residência Médio Tm: é o tempo médio que uma partícula leva entre a entrada e 

saída do distribuidor. Em um experimento de adição de traçador em pulso é definido de acordo 

com a concentração na saída em função do tempo C(t), e dado por: 

 

𝑇𝑚= 
∫ 𝑡.

∞

0
𝑐(𝑡)𝑑𝑡

∫ 𝑐
∞

0
(𝑡)𝑑𝑡

 

 

O tempo de residência médio é, na prática, sempre menor que o teórico por causa das zonas 

de recirculação e volume morto. 

 

- Tempo Mínimo tmin: tempo no início da transição do sinal da variável resposta 

(condutividade ou concentração); 

 

- Tempo Máximo tmax: tempo em que o sinal da variável resposta (condutividade ou 

concentração) atinge o seu pico.  

 

- Tempo de residência teórico - tte (3.21), que é a razão entre o volume do reator V e a vazão 

volumétrica Q.  

 

𝑡𝑡𝑒 =
V

Q
    (3.21) 

 

- Volume acessível - Vacc: é o volume que o fluido ocupa de forma eficiente (3.22) 

 

𝑉𝑎𝑐 = 𝑡𝑚 . 𝑄   (3.22) 

 

- Volume pistão Vp: a zona de escoamento em pistão é aquela em que todos os elementos do 

fluido movem-se através de um vaso com um mesmo tempo de residência e preservam suas 

identidades, ou seja, não se misturam durante sua passagem. Portanto, essa zona de 

(3.20) 
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escoamento pistão é responsável por aumentar o tempo de mistura porque não participa da 

mistura dos aços, e pode ser calculada por (3.23): 

 

𝑉𝑝

𝑉
=

𝑡𝑚𝑖𝑛+𝑡𝑚𝑎𝑥

2tte
 

 

Volume Morto -Vm: É caracterizado por pontos no interior do distribuidor onde o fluido 

apresenta baixa velocidade de escoamento e elevado tempo de residência. Normalmente, são 

pontos onde há barreiras ao fluxo do aço (inibidores, diques, barragens e paredes do 

distribuidor). Zonas de volume morto prolongam a transição entre diferentes composições 

porque o tempo de mistura aumenta muito nesses pontos, onde Vacc é o volume acessível, no 

qual o fluido participa eficientemente: 

 

Vm

V
= 1 − 

Vacc 

V
  (3.24) 

 

Volume de Mistura – Vmis: é nessa região que acontece a mistura propriamente dita. É a fração 

que contribui para a eliminação dos gradientes de temperatura e de composição química no 

metal liquido. Essa região é caracterizada por um gradiente de velocidade causador de 

turbulência, que pode promover o arraste de inclusões não metálicas para dentro do aço liquido 

e reoxidação do metal líquido (CRAVO, 2006). O volume de mistura é dado por: 

Vmistura = V −  Vp −  Vm  (3.25) 

 

Nesse trabalho de Boudjabi et al (2008) foi usada uma solução de KMnO4 e KCl diluída em 

água e instalaram condutivímetros conectados a um computador nos canais de entrada e saída. 

Vários testes foram realizados alterando a posição e formato das barragens e dos volumes de 

entrada, considerando o nível do distribuidor nas posições baixa, média e alta. Para os casos 

analisados, a vazão intermediária (750l/h) mostrou os melhores resultados com os maiores 

picos de concentração, maior volume pistonado e menor volume morto. A vazão mais baixa 

(450l/h) levou a um longo tempo de residência, o que pode resultar em separação de inclusões 

não metálicas e perda de calor excessiva, podendo resultar na formação de cascão (região de 

aço solidificado). Por outro lado, a vazão maior (1000l/h) pode resultar em um tempo de 

residência muito baixo, o que pode resultar no arraste de inclusões para os veios. Outra 

(3.23) 



34 
 

conclusão do trabalho foi que o uso de barreiras com furos reduziu o volume morto e o volume 

de mistura calculado, aumentando o volume pistonado.  

 

3.3 - Modelagem Matemática do Processo de Mistura de Aços 

 

Os modelos matemáticos para o distribuidor são simulações de escoamento turbulento, 

tridimensionais, que permitem o cálculo dos perfis de velocidades no interior do reator. Eles 

utilizam, basicamente, a equação de continuidade (3.26) e as equações de conservação de 

energia (3.27) e quantidade de movimento (3.28). 

 

∂ρ

∂t
 +

∂(ρ.w)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝜌.𝑣)

𝜕𝑦
+ 

𝜕(𝜌.𝑢)

𝜕𝑧
= 0                 (3.26) 

 

O primeiro termo da equação 3.26 representa a taxa de acumulação de massa por unidade de 

volume e os termos restantes representam a taxa de transporte de massa por unidade de volume 

por convecção nas três direções (x, y e z). 

 

∂(ρ.Cp eff . T)

∂t
 =

∂

∂x
(keff .

  ( ∂T)

∂x
) +

∂

∂y
(keff .

  ( ∂T)

∂y
)  (3.27) 

 

Onde 

Cp eff = Cp − ∆H .  
∂fs

∂y
 

Na equação 3.27, o termo à esquerda da igualdade representa a taxa de acumulação de energia 

térmica por unidade de volume e os termos à direita da igualdade representam a taxa de 

transferência de calor por unidade de volume por condução. A condutividade térmica efetiva 

busca introduzir o efeito da transferência de calor por convecção. O calor específico efetivo, 

por sua vez, incorpora o calor latente de fusão do aço (Pereira 2004). 

 

∂(ρ.w)

∂t
+

∂(ρ.w.w)

∂x
+  

∂(ρ.w.v)

∂y
+ 

∂(ρ.w.u)

∂z
 =   

 

∂

∂x
 [μeff  (

∂w

∂x
+ 

∂w

∂x
)] + 

∂

∂y
 [μeff  (

∂w

∂y
+ 

∂v

∂x
)] + 

∂

∂z
 [μeff  (

∂w

∂z
+ 

∂u

∂x
)] − 

∂P

∂x
 + 

 
μl

Kp
 . (w − ws) +  ρ. gx . βT . (T − Tref) + ∑ ρ. gx. βc.j  . (Cj

j

− Cref.j) 

(3.28) 
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Na equação 3.28, o primeiro termo representa a taxa de acumulação de quantidade de 

movimento por unidade de volume e os termos restantes à esquerda da igualdade representam 

a taxa de transporte de quantidade de movimento por unidade de volume por convecção nas 

três direções. Os três primeiros termos à direita da igualdade representam a taxa de transporte 

de quantidade de movimento por unidade de volume por difusão nas três direções. O quarto 

termo à direita da igualdade representa a força atuando por unidade de volume devido à 

variação da pressão. O quinto termo à direita da igualdade introduz o efeito de uma fase sólida 

no fluxo. A permeabilidade, Kp, é função da fração de líquidos na zona pastosa. Quanto menor 

a permeabilidade, mais rápido a velocidade na zona pastosa se aproxima da velocidade de 

lingotamento. O sexto e sétimo termos à direita da igualdade introduzem o efeito da gravidade 

associado ao fenômeno de convecção natural devido, respectivamente, ao gradiente térmico e 

aos gradientes de concentração. Estes efeitos são representados pela aproximação de 

Boussinesq (Pereira – 2004). 

 

Em termos das condições de contorno, tem-se que, na superfície livre e nos planos de simetria, 

os componentes de velocidade e os gradientes de todas as outras variáveis que são normais 

aos planos são considerados iguais a zero. 

 

A solução das equações de conservação (massa e quantidade de movimento) utilizando a 

fluidodinâmica computacional (CFD – Computational Fluid Dynamics) tem sido o método 

mais empregado para prever o comportamento de sistemas envolvendo o escoamento de 

fluidos. Esse método tem a vantagem de prever os fenômenos que ocorrem em escala 

industrial com rapidez e baixo custo. Porém, para que o modelo seja assertivo, é necessário 

um bom conhecimento dos métodos numéricos e das simplificações assumidas. Normalmente, 

as simulações numéricas são validadas em modelos físicos. 

 

A tabela 3.2 apresenta um resumo dos trabalhos citados na revisão bibliográfica com suas 

principais contribuições. 

Tabela 3. 2: Resumo da Revisão Bibliográfica 

Autor (es) Ano 
Tipo de 

Máquina 
Abordagem 

Regime 

Térmico 
Conclusões/contribuições 

Huang 

and 

Thomas 

1992 Placas  

Modelagem 

numérica e 

física 

Isotérmico 

- mistura de aços nos veios é mais importante 

que a mistura no distribuidor para um 

lingotamento de placas típico. 

- o comportamento de mistura dos diferentes 

elementos é aproximadamente igual, pois o 
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transporte de massa do soluto é dominado 

pela turbulência. 

Huang 

and 

Thomas 

1996 Placas  
 Modelagem 

numérica 
Isotérmico 

-definição das faixas mínima geral e faixa 

máxima geral  

Merder et 

al 
2007 

Tarugos 

de 6 

veios 

Modelagem 

numérica e 

testes 

industriais 

Isotérmico 

- utilização de cobre como traçador; 

uso de barreiras para reduzir as perdas 

metálicas 

Cho e 

Kim  
2010 

Placas e 

Blocos 

Modelagem 

numérica e 

testes 

industriais 

Isotérmico 
- boa aproximação dos valores de 

composição reais com o modelo 

Yeh et al  1993 Placas 

Modelagem 

numérica e 

física 

Isotérmico 

- a velocidade de lingotamento não tem efeito 

significativo no comprimento da placa de 

mistura, mas a quantidade mínima de aço no 

distribuidor na abertura de nova panela sim.  

Seshadri 

et al  
2007 placas 

Modelagem 

Física 
Isotérmico 

- parâmetros com maior influência na 

velocidade de troca de aços são a taxa de 

enchimento do distribuidor, vazão de aço 

para os veios, peso mínimo de aço no 

momento de abertura da panela e o tempo de 

espera com peso constante (holding time). 

Chakrabor

ty e Sahai  
1992 

Tarugos 

de 4 

veios 

Modelagem 

numérica e 

física 

Não 

Isotérmico 

- o perfil do fluxo de aço é completamente 

modificado quando se consideram as 

variações de temperatura, ou seja, em um 

sistema não isotérmico 

Joo e 

Guthrie  
1993 

Não 

informad

o 

Modelagem 

numérica 

Não 

Isotérmico 

- a captação de inclusões e favorecida pela 

instalação de modificadores de fluxo no 

interior do distribuidor, principalmente para 

distribuidores com maior volume interno 

Damle e 

Sahai  
1996 

Não 

informad

o 

Modelagem 

numérica e 

física 

Não 

Isotérmico 

- comprovação de similaridade térmica entre 

o modelo e o protótipo para validar 

simulações para o caso de sistemas não 

isotérmicos 

Cwudzińs

ki   
2017 Placas 

Modelagem 

numérica e 

física 

Não 

Isotérmico 

- introdução do número de flutuabilidade 

(Bu)  

Alizadeh 

et al  
2008 Placas 

Modelagem 

numérica 

Não 

Isotérmico 

Para reduzir as perdas por mistura:  

- temperaturas maiores para as corridas de 

entrada (nova panela) do que para as corridas 

de saída (aço no distribuidor);  

- operar com larguras de placas menores;  

- reduzir o peso de aço no distribuidor no 

momento da abertura de uma nova panela; 

- reduzir a velocidade de lingotamento 

durante a troca de aços 

Autor (es) Ano 
Tipo de 

Máquina 
Abordagem 

Regime 

Térmico 
Conclusões/contribuições 

Muralikris

hna et al  
2013 

Blocos 

de 4 

veios 

Modelagem 

física 

Não 

Isotérmico 

Para reduzir o tempo de mistura: 

- deve-se reduzir a vazão de entrada;  

- reduzir o volume inicial de aço no 

distribuidor; 

- aumentar a vazão de saída, ou seja, a 

velocidade de lingotamento. 

Kant at al   2011 

Tarugos 

de 6 

veios 

Modelagem 

numérica e 

física 

Isotérmico 

- os veios centrais, mais próximos da válvula 

de panela, recebem a mistura de aços que se 

forma vigorosamente na região desses veios  
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e que a colocação de barreiras internas no 

distribuidor reduz a quantidade de mistura 

para a maioria dos casos 

Chattopad

hyay at al  
2012 

Tarugos 

de 4 

veios 

Modelagem 

numérica e 

física 

Não 

Isotérmico 

- uma condição de aumento da temperatura 

(5K a 15K) entre o novo aço em relação ao 

remanescente no distribuidor favorece a 

limpidez do aço uma vez que facilita a 

flutuação das inclusões não metálicas devido 

ao efeito de flutuabilidade do aço com 

temperatura maior pela diferença de 

densidade, levando consigo as inclusões. 

Merder et 

al 
2012 

Tarugos 

de 6 

veios 

Modelagem 

numérica e 

testes 

industriais 

Isotérmico 

- curto circuito foi observado para os veios 

centrais, caracterizado por um valor muito 

baixo da zona de fluxo em pistão nesses 

veios, o que prejudica a remoção de inclusões 

não metálicas 

Siddiqui e 

Jha  
2014 

Tarugos 

de 6 

veios 

Modelagem 

numérica e 

física 

Isotérmico 
- uso de diferentes modelos de turbulência 

para o cálculo do tempo de mistura 

Joo et al  1993 

Não 

informad

o 

Modelagem 

numérica e 

física 

Não 

Isotérmico 

- é importante considerar a convecção térmica 

natural (diferença de densidade); 

- a utilização de diques ("dams") e barreiras 

("weirs") permite uma redução significativa 

das inclusões maiores que 50 μm, sendo a 

barreira um elemento crítico. 

Chen et al   1996 
Placas de 

2 veios 

Modelagem 

numérica 
Isotérmico 

- barreiras e diques são úteis tanto para a 

remoção de inclusões quanto para redução do 

volume de mistura de aços com composições 

diferentes, pois induzem o fluxo em 

escoamento pistão, ou seja, um fluxo em que 

não há uma mistura e no qual qualquer 

parcela do fluido tem o mesmo tempo de 

residência; 

- quando se faz a transição entre duas 

composições, a manutenção do nível de aço 

baixo no distribuidor permite uma menor 

perda de metal fora de especificação. 

Boudjabi 2008 
Placas de 

1 veio 

Modelagem 

física 
Isotérmico 

- Para os casos analisados, a vazão de entrada 

intermediária (750l/h) mostrou os melhores 

resultados de  picos de concentração, maior 

volume pistonado e menor volume morto. 

Gabriel 2014 Placas 
Modelagem 

física 
Isotérmico 

- fundamentação matemática para a 

modelagem física. 

Chattopad

hyay  
2012 

Tarugos 

de 4 

veios 

Modelagem 

numérica e 

física 

Não 

Isotérmico 

- fundamentação matemática para a 

modelagem física. 

Pereira 2004 
Placas de 

2 veios 

Modelagem 

numérica 
Isotérmico 

- fundamentação matemática para a 

modelagem numérica. 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Modelagem Numérica 

 

O modelamento matemático foi desenvolvido utilizando Ansys – CFX (ANSYS CFX 

Reference Guide, 2015). O efeito da turbulência foi simulado considerando modelo k-epsilon. 
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Sendo assim, as equações de fluxo que governam o fenômeno são: 

 

  

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+  

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜌𝑈𝑗) = 0 

   

∂ρUi

∂t
+  

∂

∂xj
(ρUiUj)  =  −

∂P

∂xi
+  

∂

∂xj
[μeff (

∂Ui

∂xj
+  

∂Uj

∂xi
)] +  SM 

 

Onde 𝜌 é a densidade do fluido, 𝑈𝑗 representa a velocidade do fluido na direção J, 𝑥𝑗 é a 

coordenada cartesiana J, t é o tempo, P é pressão estática do fluido, 𝑆𝑀 é a soma das forças de 

campo atuando no corpo e  𝜇𝑒𝑓𝑓 é a viscosidade efetiva devida à turbulência , que é dada por: 

  

𝜇𝑒𝑓𝑓 =  𝜇 +  𝐶𝜇𝜌
𝑘2

𝜀
 

 

Onde 𝐶𝜇 é uma constante, 𝜇 é a viscosidade molecular do fluido, 𝑘 é a energia cinética de 

turbulência e 𝜀 é a taxa de dissipação da energia cinética de turbulência. Para modelar a 

mistura dos aços, a nova composição que entra no distribuidor é representada por uma variável 

volumétrica adicional, cuja equação de transporte é dada por:  

 

𝜕(𝜌𝜑)

𝜕𝑡
+  ∇ ∙ (𝜌𝑼𝜑) =  ∇ ∙ ((𝜌𝐷𝜙 +

 𝜇𝑡

𝑆𝑐𝑡
) ∇𝜑) + 𝑆𝜑 

 

Onde φ é a variável adicional de concentração, 𝑆𝑐𝑡 é o número de turbulência de Schmidt, 𝑆𝜑 

é o termo da fonte de concentração, 𝜇𝑡 é a viscosidade turbulenta e 𝐷𝜙 é difusividade 

cinemática escalar.  

A solução numérica do fenômeno de mistura no distribuidor foi realizada em duas etapas: 

primeiramente, uma condição de fluxo estável foi obtida e, então, o novo aço de composição 

diferente foi introduzido, seguindo o fluxo calculado anteriormente. 

 

Para a análise da condição estável de fluxo, uma condição de simetria foi assumida para 

metade do distribuidor, assim como representado na Figura 4.1:  

(4.1

) 

(4.2) 

(4.3) 
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Figura 4.1: Metade do distribuidor considerada pelo modelo matemático para as escalas ¼ e 

1/1 do protótipo na planta industrial (Amorim et al, 2018). 

 

A simulação matemática foi realizada tanto na escala adotada no modelamento físico (1:4) 

quanto para as dimensões do protótipo industrial. A superfície superior foi considerada como 

plana.  Nas paredes do distribuidor, uma condição de contorno adotada é de não haver 

deslizamento entre o aço e as paredes. Uma condição de pressão estática relativa nula foi 

adotada para as saídas (posições dos veios). Na entrada, uma condição de contorno com 

relação à turbulência é que os componentes de variação de velocidade são de ordem de 5% da 

velocidade média do fluido. As propriedades dos materiais simulados são dadas na tabela 4.1: 

 

Tabela 4. 1: Propriedades dos fluidos água e aço consideradas na simulação numérica. 

Propriedades Água Aço Líquido 

Densidade (kg/m3) 997 7000 

Viscosidade Dinâmica (Pa.s) 8.89 x 10−4 5 x 10−3 

 

 

 

 

 

 

As configurações adotadas no modelo matemático são as seguintes: 

 

- Malha: 426.000 nós e 1.460.000 elementos; 

 

- Regime de mistura de aço:  

• Validação dos testes em planta: 12t, 16t e 20t de peso no distribuidor (holding time); 

• Simulação de configurações alternativas de mobília: somente 12t; 
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• Simulação em regime permanente. 

 

- Modelo de turbulência: k-epsilon padrão; 

 

- Simetria de ½ distribuidor; 

 

• Vazão de entrada: aprox. 2,57t/min  

 

A Figura 4.2 mostra um exemplo de resultado da simulação numérica para o caso de holding 

em 12t e comparação com resultados de teste em planta industrial.  

 
Figura 4.2: Simulação numérica da concentração adimensional em função do tempo para o 

caso de holding em 12t (A) mostrando as linhas de fluxo (B). 

 

Foram simuladas três condições diferentes de mobília para o distribuidor para verificar o efeito 

desses modificadores de fluxo no tempo de mistura calculado pelo modelo. A condição de 

projeto atual, AD1 (com uma barreira adicional entre os veios internos e os intermediários) e 

AD2 (com uma barreira extra entre os veios intermediários e os veios externos) conforme 

Figura 4.3 abaixo: 
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Figura 4.3: Arranjos do distribuidor utilizados na simulação numérica mostrando a condição 

de projeto (acima), com barreiras extras entre os veios internos e intermediários (centro) e 

com barreiras adicionais entre os veios intermediários e externos (abaixo). 

 

4.2 Modelagem Física 

 

Os experimentos conduzidos em simulação física tiveram o objetivo de revelar o perfil do 

fluxo e características de mistura de aços no distribuidor durante o período transiente relativo 

à troca de panelas. Condições isotérmicas e não isotérmicas foram exploradas. As simulações 

foram realizadas em um distribuidor de 6 veios em acrílico na escala 1:4. O peso nominal de 

trabalho é de 25t com uma vazão média de saída de 0,43t/min/veio. Mantendo o mesmo 

número de Froude, assegura-se a mesma relação entre forcas inerciais e gravitacionais; o 

mesmo número de Richardson é requerido para assegurar a mesma relação entre forcas de 

flutuabilidade e inerciais (Chattopadhyay at al, 2012):  

   

𝐹𝑟 =  𝑉2 𝐿 𝑔⁄       𝑇𝑢 =  𝐺𝑟 𝑅𝑒2 =  𝑔 𝐿 𝛽 Δ𝑇 𝑉2⁄⁄  

 

(4.4) 

Original 

AD1 

AD2 
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 Onde V significa a velocidade; L o comprimento característico; g a gravidade; 𝛽 é o 

coeficiente de expansão térmica do líquido; Δ𝑇 é a diferença entre a temperatura do líquido 

quente e frio. O aparato experimental é apresentado na figura 4.2 e inclui o fornecimento de 

água a temperatura ambiente e água aquecida (com adição de KCl e Δ𝑇 controlado). A vazão 

e condutividade elétrica de liquido são medidas para cada válvula de saída (veios).  A curva 

de transição F gerada com a adição do traçador é, como esperado, função da geometria do 

distribuidor (o uso de inibidor de turbulência foi considerado) e dos procedimentos 

operacionais durante a troca de panelas.  A curva F é uma curva de concentração normalizada 

que permite o acompanhamento da transição de graus diferentes. Dessa forma, a curva F é 

definida como: 

𝐹 =  
𝐶− 𝐶𝑜

𝐶𝑓− 𝐶𝑜
 

Onde 𝐶𝑜 representa a concentração de certo elemento na primeira corrida considerada e 𝐶𝑓 

pela composição do mesmo elemento na segunda corrida. Dessa forma, F será igual a 1 quando 

a transição estiver completa.  

    

O experimento pode ser descrito da seguinte forma: o fornecimento de água a temperatura 

ambiente (que representa o aço remanescente no distribuidor) é interrompido e permite-se que 

o nível de água no modelo do distribuidor caia para seu menor valor,𝐻𝑜, que corresponde a  

12t de aço na planta industrial adotada. Água com sal (KCl), aquecida ou não é introduzida e 

o peso de aço é elevado até atingir o peso de holding, 𝐻𝐻, normalmente 12t ou 16t na planta 

industrial. O nível é mantido por um tempo 𝑡𝐻 e, então, o nível é elevado e retorna para o nível 

de trabalho, 𝐻𝑊. Uma representação esquemática é apresentada na Figura 4.3 (Amorim et al, 

2018). 

 

(4.5) 
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Figura 4.  4: Visão superior (esquerda) e visão lateral (direita) do modelo físico adotado 

 (adaptado de Amorim et al, 2018). 

 

Cada estratégia de holding foi repetida pelo menos 10 vezes. Devido à simetria assumida, os 

dados dos veios simétricos (1-6, 2-5 e 3-4) foram agrupados e os resultados são curvas F das 

médias desses veios. De forma a melhor caracterizar cada curva levantada, os tempos entre a 

abertura da válvula de alimentação da água com sal, representando o aço de uma nova panela, 

até os valores de F de 0,02 - 0,20 - 0,60 e 0,70 foram medidos (Figura 4.4).  

 
Figura 4.5: Representação das trocas de panela e suas correspondentes curvas F 

 (adaptado de Amorim et al, 2018). 

Água salgada 
(aquecida ou não) 

Água à temperatura ambiente 

1- Medidor de vazão   
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Outro método utilizado para simular a transição entre graus diferentes foi a utilização de 

corante azul metil na água (Figura 4.5). Esse método é muito prático por permitir a 

visualização dos fenômenos que ocorrem na transição do fluido sem e com corante. Dessa 

forma, a água representando a nova composição (aquecida ou não) recebeu a adição de corante 

e os testes foram filmados. Os testes com adição de corante foram replicados, pelo menos, 3 

vezes para cada estratégia de holding. 

 

 
Figura 4.6: Utilização de corante azul metil diluído em água para simular a troca de aços de 

composição diferente. 

 

4.3 Testes em Planta Industrial 

 

Nos testes na planta industrial, inicialmente foi verificado o efeito do peso de holding na 

mistura de aço. As estratégias estão representadas na Figura 4.6 e correspondem aos seguintes 

passos: 

Estratégia A:  

- Abertura da nova panela com 12t; 

- Peso mantido em 12t 

- tempo de holding de 10 minutos; 

- subida do peso para 20t. 

Estratégia B: 

 - Abertura da panela com 12t; 

- Elevação do peso para 16t; 

- Tempo de holding de 10 minutos; 

- Elevação do peso para 20t. 

Estratégia C: 

- Abertura da panela com 12t; 

- Elevação do peso para 20t; 

- Não há holding (ou holding em 20t). 
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Figura 4.  7: Estratégias de pesos de holding nos testes em planta industrial. 

 

Para analisar o efeito das diferentes estratégias na composição de mistura, foi adicionada no 

vazamento da corrida uma quantidade de cobre suficiente para obter 0,1% em peso de cobre.  

Amostras de jato de aço dos veios 1, 2 e 3 foram retiradas simultaneamente no momento 10s 

após a abertura da nova panela e, posteriormente, a cada 90s até o tempo de 720s (Figura 4.7). 

Somente três veios foram amostrados por se considerar que existe simetria.amostras pirulito 

do jato de aço para análise da composição, utilizando cobre como traçador. 

 

Em um segundo teste, com o objetivo de avaliar a importância da mistura no interior do veio, 

com holding em 12t, um veio central (veio 4) foi fechado 90s após a abertura da panela. A 

peça, com 7m de comprimento, foi marcada a cada 40cm para retirada de amostras (Figura 

4.8 A e 4.9). As amostras foram retiradas do lado extradorso (lado de baixo do tarugo).  
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Figura 4.  8: Peças de tarugo para retirada de amostras para avaliação da composição 

química. 

 

Essas amostras foram então serradas e preparadas para realização da análise química por 

espectrometria ótica, conforme esquematizado na Figura 4.10. Nessa figura, é possível ver 

que alguns corpos de prova apresentaram porosidades, por terem sido retirados próximos a 

posição do menisco, onde existe a porosidade central gerada no final de solidificação do veio. 

 
Figura 4.  9: Dimensões das amostras retiradas para análise da composição química. 

 

Em um terceiro teste, também com peso de holding em 12t, com o objetivo de avaliar a mistura 

de aço no interior do veio, duas peças de 12m foram separadas para retirada de amostras 

(Figuras 4.8-B e 4.8-C). As amostras, nesse caso, foram retiradas a cada 1m. 

A Figura 4.10 mostra algumas das amostras retiradas nos tarugos (A) e os corpos de prova 

preparados para análise (B). Nos corpos de prova, 3 posições foram marcadas, uma a 10mm 

da superfície (A), uma a meio raio ou 35mm da superfície (B) e uma terceira correspondente 

ao centro do tarugo (C) que fica a 65mm da superfície. 

 

A 

B 

C 



47 
 

 

Figura 4.10: Amostras de tarugos retiradas (A) e corpos de prova preparados a partir das 

amostras (B). 

 

A composição química dos corpos de prova foi então determinada em equipamento de 

espectrometria de emissão óptica. Foram realizadas duas queimas por posição. Quando o 

resultado mostrou-se repetitivo, a média as duas análises foi considerada. Quando houve 

diferença significativa entre os resultados de algum elemento entre duas queimas, a amostra 

foi preparada novamente para uma nova queima (Figura 4.11). 

 

 
Figura 4.  11: Corpos de prova após a queima. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta seção apresenta e discute os resultados experimentais. Essencialmente, segue o exposto 

em artigo submetido e aceito para publicação no periódico Metallurgical and Materials 

Transactions A:  

Amorim, L.L.C., Silva, C.A., Resende, A.D. et al. Metall. and Mat. Trans. A (2018).   

Paper title: “A Study of Intermix in a Six Strand Billet Caster” 

 

Results and Discussion  

 

Numerical simulations were performed considering steady state conditions. It means 

isothermal condition (cold to cold flow field) with the liquid level kept at 12 ton during the 

transition (holding time); when the liquid level is not allowed to change. Since these 

conditions do not mimic the actual tundish cycle during ladle changeover, some sort of 

validation using physical modeling as well as industrial data was provided. 

 

Figure 5.1 shows the results of numerical modeling as compared to the ones of physical 

modeling; times elapsed to 2%, 20% and 70% transition are shown in Table 2. It can be seen 

that a good agreement between the experiment and the numerical model was obtained as far 

as the inner strands are concerned. For the middle and outer strands, the numerical model 

shows a good match on the initial time of the grade changeover but over-predicted the mixing 

time. This is probably caused by the assumption that the flow is fully turbulent, which is not 

entirely accurate for this case, as the flow near the outer strands is closer to a laminar flow. 

Nevertheless, the initial grade change times matched very well for all strands, as they are 

primarily governed by flow advection instead of a turbulent mixture. Qualitatively, the 

numerical model showed to be satisfactory as a screening tool for alternative designs capable 

of reducing the mixing extent in the tundish. An actual industrial test was also performed to 

validate the numerical and physical models (Figure 5.2). From this test, the effect of superheat 

on the mixing process was apparent. Differently from the mathematical and physical models, 

that consider an isothermal condition, the plant test has shown that the outer strand received 

the first mixture of grades and evolves faster than the others. For this test a difference of 25K 

in superheat was observed between the two heats and the effect of superheat on grade 

transition is apparent.  
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Figure 5. 1: Data from physical modeling (top) and numerical modeling (bottom). 

 

Table 5.1: Time for transition of steel grades - comparison between water and numerical 

models. 

Time for a change 

of steel grades (s) 

Numerical Model Water Model 

2% 20% 70% 2% 20% 70% 

Outer St  83 120 263 78 108 191 

Middle St  38 61 163 35 56 116 

Inner St 16 31 75 23 33 76 
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Figure 5. 2: Dimensionless concentration of copper in an industrial test with an increase in 

superheat to 25K from the time of opening a new ladle to the time the operating level was 

achieved. 

 

Results and Discussion - Numerical Model 

 

At the preliminary tests of the physical model, the flow visualization under isothermal 

conditions showed some dead regions in the upper part close to the outer strands, as it can be 

seen in Figure 5.3. Such regions not only are detrimental to the steel quality, but also they 

slow down the intermixing. 

Given that the numerical model seems to reproduce some of the main flow features, it was 

used to investigate alternative designs in order to reduce the dead zones.  Alternative design 

AD1 depicts an additional dam between the inner and middle strands, while AD2 has an 

additional dam between the middle and outer strands (Figure 5.4).  

 

 
Figure 5. 3: Water model dead zones (at the top) in isothermal condition. 
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Figure 5. 4: Model configurations for the original case (top), AD1 (middle), and AD2 

(bottom). 

 

 

Figures 5.5 to 5.7 show the steel grade distribution at half the dimensionless residence time 

(θ) for the original configuration, for AD1 and AD2 at a plane close to the top surface in an 

isothermal condition. The dimensionless time is defined by the ratio between the time at any 

given moment and the average residence time of the fluid in the tundish. It can be seen that, 

for the original case, the flow has a preferred path along the tundish wall, causing a dead 

region above the outer and middle strands.  AD1 does not significantly improve this situation, 

as the core of the dead region is located far from the extra dam position. The best result for 

this case is achieved by AD2, which minimizes this dead region close to the top surface. All 

the configurations consider a flow modifier placed at the center of the tundish. 
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Figure 5. 5: Numerical results: Original configuration. Steel Grade Distribution at θ = 0.5 

 

 
Figure 5. 6: Numerical results: AD1 configuration. Steel Grade Distribution at θ = 0.5 

 

 
Figure 5. 7: Numerical results: AD2 configuration. Steel Grade Distribution at θ = 0.5. 
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The mixing times were calculated for AD1 and AD2 and compared to the original case. For 

this calculation, the mixing time for each strand (Tmix) was regarded as the difference 

between the time for 70% of the grade changeover and the time for 20% of the grade 

changeover. The downgraded steel due to intermixing depends on the amount of mixing at 

each individual strand and can be measured as the product between casting throughput and 

time elapsed from 20% to 70% transition. The tables 5.2, 5.3, and 5.4 show the mixing times 

for the three configurations. 

Table 5.2: Mixing times for the original configuration. 

Time for a change 

of steel grade (s) 

Original Design 

2% 20% 70% Tmix 

Outer St 83 120 263 143 

Middle St 38 61 163 102 

Inner St 16 31 75 44 

 

Table 5.3: Mixing times for AD1 configuration. 

Time for a change 

of steel grade (s) 

AD1 

2% 20% 70% Tmix 

Outer St 56 83 208 125 

Middle St 43 78 192 114 

Inner St 16 30 72 42 

 

Table 5.4: Mixing times for AD2 configuration. 

Time for a change 

of steel grade (s) 

AD2 

2% 20% 70% Tmix 

Outer St 83 143 279 136 

Middle St 37 57 132 75 

Inner St 16 32 75 43 

 

It can be seen that AD2 shows the shorter mixing times among all configurations, with a 

particular great improvement of the mixing time of the middle strand. The reduction of the 

dead zones caused by the extra dam had a major influence on this result. 
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Results and Discussion - Physical Model 

 

It has been decided to keep the original tundish design, a compromising solution between flow 

field and installation costs; thus, its features have been further investigated using physical 

modeling. 

 

Isothermal Condition 

 

A typical F curve is shown in Figure 5.8 for the original tundish design model: cold water 

over cold water, Δ𝑇 = 0; 𝐻𝑜 = 12 𝑡𝑜𝑛; 𝐻𝑤 = 20 𝑡𝑜𝑛; no holding time (liquid level returns 

to working weight – 20 ton - as fast as possible). The corresponding critical values can be seen 

at table 5.5 and Figure 5.9. 

 

Figure 5. 8: F curves for the minimum weight of 12 ton, working weight of 20 ton, no 

holding time; cold to cold experiments. 

 

Table 5.5: curve F characteristics points, isothermal transitions; 𝐻𝑤 = 20 𝑡𝑜𝑛𝑠; 𝐻𝑜 =

12 𝑡𝑜𝑛; 𝑡𝐻 = 10 𝑚𝑖𝑛. 

𝐻𝐻 𝑡2% 𝑡20% 𝑡60% 𝑡70% 

 1&6 2&5 3&4 1&6 2&5 3&4 1&6 2&5 3&4 1&6 2&5 3&4 

- 53.4 22.4 11.7 67.4 29.8 18.2 126.8 51.3 33.1 152.6 62.1 41.8 

16 50.5 22.0 11.53 59.2 28.34 16.8 97.7 65.79 31.5 122.4 81.1 44.2 

12 74.4 32.51 19.9 89.1 46.2 28.3 140.6 88.0 57.7 168.9 105.9 72.3 

 

Strands 1&6 Strands 2&5 Strands 3&4 
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Figure 5. 9: F curves characteristics points for the minimum weight of 12 ton, the working 

weight of 12 ton, 16 ton and 20 ton, cold to cold experiments. 

 

As expected, the breakthrough time for the isothermal condition, 𝑡2%, is shorter for the inner 

strands (3&4) as compared to the middle strands (2&5) and outer strands (1&6). The same 

applies to 𝑡20%, 𝑡60% and 𝑡70%. It is expected that holding at a lower weight will lead to smaller 

values of 𝑡2% if the outflow rate is kept constant and lower than the full tundish condition 

(casting in open stream). The ferrostatic head decreases when the liquid level decreases; if 

metering nozzles are used to control the flow, then the outflow decreases accordingly when 

the weight is reduced. The outflow rate for a 16 ton holding and for a 12 ton holding are 95% 

and 90% of the nominal outflow rate (working with 20 ton), respectively. Thus, both a 

decrease of the outflow rate as well as a change on the flow pattern could explain the behavior 

seen in Figure 12. Multi strand tundishes with delta geometry are prone to non-uniform 

behavior when external, intermediary and internal strands are compared to each other.  This 

is exemplified in Figure 5.10, which shows a sequence of frames for dye dispersion 

representing the holding time at 12 ton at isothermal condition: the flow modifier directs the 

flow to the liquid surface; internal, intermediary and external strands are reached in sequence. 
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Figure 5.10: Water model at isothermal condition - dead volumes are located at the top 

(brighter color). Dye dispersion for cold to cold experiments, the holding weight at 12 ton. 

 

If the difference 𝑡70% −  𝑡20% or the difference 𝑡60% −  𝑡20% (see table 5.6) are taken as a 

measurement of the F curve steepness (the steeper the curve the shorter the transition and the 

smaller the volume of intermix) then there is no clear advantage of holding the weight at the 

lowest value (12 ton). A better compromising situation is to hold the level at 16 ton, where 

the inequalities between the strands are reduced. 

  

 

 

 

 

 

30s 

45s 

90s 

60s 

120s 
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Table 5.6: Transition intervals points for the minimum weight of 12 ton, the working weight 

of 20 ton, and cold to cold experiments for different holding weights. 

t70% - t20% t60% - t20% 

Tundish 

Holding 

Weight 

(ton) 

Strands 

1&6 

Strands 

2&5 

Strands 

3&4 

Tundish 

Holding 

Weight 

(ton) 

Strands 

1&6 

Strands 

2&5 

Strands 

3&4 

20 85.14 32.24 23.61 20 59.38 21.48 14.94 

16 63.22 52.78 27.41 16 38.44 37.35 14.67 

12 79.75 59.7 43.99 12 51.41 41.85 29.33 

    

 

Non-Isothermal Condition 

 

Usually, at the billet caster where this study was performed, for heats which involve intermix 

procedures, the liquid steel temperature at the incoming heat is higher than the tundish residual 

liquid steel temperature in order to guarantee a stable transition (avoiding the strands to freeze 

during holding time). This leads to flow pattern modifications due to thermal buoyancy. The 

severity of the effect of the thermal buoyancy will depend on tundish geometry, flow modifier 

devices, steel flow rate and, of course, the magnitude of superheat. Water Δ𝑇 values of 12 K 

and 18 K have been chosen in order to mimic the thermal transient during ladle changeover, 

here identified as cold to hot experiments. The differences are remarkable. As it is shown in 

Figure 5.11 where the water Δ𝑇 was 12 K, there is an apparent flow reversal due to thermal 

effect. The hotter fluid moves up due to its density difference and flows close to the surface 

reaching the external strands first; then, it flows back to the tundish intermediary position 

pushing back the colder liquid from the intermediary and internal strands. As a result, the 

internal strands receive the new steel (from the 2nd ladle) first, then the old steel (from the 1st 

ladle) comes to these strands and finally the transition is completed with them receiving the 

new steel (from 2nd ladle). This unusual behavior is detected regardless of the level of holding. 
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Figure 5.11: Water modeling for the non-isothermal condition - Dead volumes at the bottom 

(brighter color); the holding weight of 12 ton and difference of 12 K between cold and hot 

water. 

 

The F curves for cold to hot experiments can be seen in Figures 5.12 and 5.13. A characteristic 

peak due to flow reversal can be easily noticed at the internal strands. 

 

30s 

45s 

60s 

90s 

120s 

Strands 1&6 Strands 2&5 Strands 3&4 
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Figure 5.12: F curves for the minimum weight of 12 ton, the working weight of 20 ton, no 

holding time or holding time at 20 ton (HH = H0 = 20 ton); cold to hot experiments, 

Δ𝑇=12𝐾. 

 

 
Figure 5.13: F curves for the minimum weight of 12 ton, the working weight of 20 ton, 

holding time at 12 ton; cold to hot experiments, ΔT=12 K. 

 

As far as the minimum residence time is concerned, superheat modifies its values according 

to a new flow pattern where a superficial flow is redirected to the extremities of the tundish; 

thus 𝑡2% values are shorter during the cold to hot experiments at the external strands if the 

holding levels are lower. These features are shown in Table 5.7. Figure 5.14 shows the graphic 

representation of the F curves for a non-isothermal condition with holding time at 12 ton, 16 

ton, and 20 ton. It is possible to notice from a comparison of the 2% and 20% to the 60% and 

70% transition points of the F curves that there is a reversal behavior of the inner and outer 

strands. It is caused by the thermal buoyancy due to the difference of temperature and density 

of the liquid cold and hot. So, for the inner strands the duration of the transition is longer and 

the length of the transition zone is larger when there is an increment in superheat. 

 

Table 5.7: Curve F characteristics points, non-isothermal transition; 𝐻𝑤 = 20 𝑡𝑜𝑛; 𝐻𝑜 =

12 𝑡𝑜𝑛; 𝑡𝐻 = 10 𝑚𝑖𝑛. 

𝐻𝐻 

(ton) 

𝑡2% 𝑡20% 𝑡60% 𝑡70% 

1&6 2&

5 

3&4 1&6 2&5 3&4 1&6 2&5 3&4 1&6 2&5 3&4 

- 
44.3

8 

30.5

9 
14.72 50.69 62.67 22.08 92.77 105.73 132.26 118.42 137.75 157.74 

16 44.9 31.0 12.9 50.32 62.07 20.44 83.66 129.24 157.75 124.03 149.35 180.93 

12 51.9 34.9 14.8 60.31 77.34 29.66 116.88 142.26 166.64 134.9 156.1 180.38 

 

Strands 1&6 Strands 2&5 Strands 3&4 
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Figure 5.14: F curves characteristics points for the minimum weight of 12 ton, the working 

weight of 20 ton, the holding weight of 12 ton, 16 ton and 20 ton - cold to hot experiments. 

 

Results and Discussion - Industrial Tests  

 

Samples Taken at the Liquid Steel Streams 

 

Figures 5.15, 5.16, and 5.17 show the result of the dimensionless concentration for the 3 

holding weight strategies. At this steel plant, a 10:90 (stringent-stringent) grade transition is 

acceptable for most of the intermix procedures. As a first approximation, the amount of 

intermixed steel is calculated based on the billet linear weight (kg/m) multiplied by the actual 

average casting speed (2.8 m/min at 12 ton; 3.0 m/min at 16 ton; and 3.2 m/min at 20 ton; 

recall that when using metering nozzles, the higher the level of steel into the tundish the higher 

is the casting speed) and by the casting time during grade transition (min). According to the 

Figures 5.15, 5.16 , and 5.17, the worst case scenario is found for holding at 20 ton, where the 

transition lasts 510 seconds and 15,9 ton of intermixed steel is produced. For holding at 12 

ton, the transition requires 440 seconds, yielding 12.3 ton of intermixed steel. Holding at 16 

ton yields 13.2 ton of intermixed steel in 450 seconds. Here, the average composition for the 

3 strands is considered. Another variable of interest is the liquid steel temperature differences. 

For the experiments with holding at 12 ton, the difference of the liquid steel temperature in 

the tundish from the moment the new ladle was opened until the mixing is completed was 25 

K. This can explain the behavior of strand 1 at the Figure 5.15. It can be seen that the 

dimensionless concentration of this strand increases faster than the others. It is in accordance 
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with the findings of physical modeling. For the case of holding at 16 ton, the difference in 

temperature was just 4 K. This case is similar to an isothermal condition. For the last case 

(holding at 20 ton) the difference in temperature was 11 K. For this case, no important 

influence from temperature has been shown at the mixing profile. For the tests of 16 ton and 

20 ton of holding, there is evident short circuiting for the internal strand since the samples 

taken at 10 seconds and 100 seconds presented an increased content of copper compared to 

the other strands. 

 

 
Figure 5.15: Dimensionless copper content from samples collected at tundish outlets 

(strands 1, 2, and 3); the working volume of 20 ton; the minimum weight of 12 ton; the 

holding weight of 12 ton for 10 minutes. Superheat increase of 25 K during grade transition. 
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Figure 5.16: Dimensionless copper content from samples collected at tundish outlets 

(strands 1, 2, and 3); the working weight of 20 ton; the minimum weight of 12 ton; holding 

weight of 16 ton for 10 minutes. Superheat increase of 4 K during grade transition. 

 

 
Figure 5.17: Dimensionless copper content from samples collected at tundish outlets; the 

working weight of 20 ton; the minimum weight of 12 ton; no holding time (or holding at 20 

ton). Superheat increase of 11 K during grade transition. 
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Samples Taken at Solidified Billets 

 

In another test, with the objective of evaluating the extension of mixing in the strands, after a 

grade transition using copper as a tracer, a 22 m long piece of an inner strand was sampled at 

every 1m to evaluate the mixing in the solidified billet. In Figure 5.18, each point represents 

the average of the chemical composition of three different positions of the billet (surface, 

middle-radius and center). It is possible to see that the transition (considering a 10:90 

condition) is between 6 m to 19 m, meaning all mixed steel occurred in this region. Assuming 

the specific weight is 130 kg/m for a 130 mm square billet, the amount of mixed steel in this 

13 m piece is close to 1.7 ton. It also means the minimum scrap generated considering a 

complete transition of grades would be close to the amount of steel into the tundish when the 

new ladle was opened - 12 ton (considering that the amount of mixed grades is similar in the 

other strands). As it was seen before, depending on the liquid steel temperature, holding level 

and tundish furniture, the beginning of the transition starts at different moments for different 

strands. In this way, a good model should estimate the beginning of the transition depending 

on these variables and indicate where the actual transition is. 

 
Figure 5.18: Table 5 13: Evaluation of mixing into a solidified 24 m long billet using copper 

as a trace element. 

 

Another test was conducted to evaluate the effect of intermix internally at the strand. It 

consisted of closing a central strand 180 seconds after opening a new ladle (0.001% of copper) 

over the residual steel (0.082% of copper) in the tundish. The frozen billet was sampled at 

every 0.4 m to evaluate its chemical composition. Here, three different billet positions were 
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analyzed - nearby the surface (10 mm deep), at the billet middle-radius (35 mm deep) and 

center (65 mm deep). Figure 5.19 presents the dimensionless copper contents. It is possible to 

see that the final copper concentration (0.001%) was not achieved once the strand was closed 

before the complete grades transition. 

 

As it has been suggested, there is a minimal concentration gradient in the transversal direction 

(three different sample´s positions). Thus, for small sections such as billets, mixing is mainly 

due to phenomena occurring inside the tundish; mixing inside the strand can be neglected.  

 

The increase of copper content from around 2 m to the meniscus level can be explained by the 

segregated liquid moving upwards together with the solidification front and the analyzed 

solute, copper, which has a low solubility in liquid steel, moving to the upper liquid region of 

the strand that has been stopped.  

  

 
Figure 5.19: Evaluation of mixing in transversal sections of a solidified billet. The strand 

was interrupted 180 seconds after a ladle changeover. Heat being finished received Cu as a 

trace element – casting speed of 2.8 m/min during holding time. 
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5.1 Equacionamento do cálculo do “Peso de Mistura” 

 

5.1.1 Cálculo das Faixas de Mistura 

 

O cálculo das faixas de mistura inicia pela definição das faixas mínima, visada e máxima de 

cada elemento químico especificado para cada um dos graus de aço. De posse desses valores, 

calcula-se a Faixa Mínima Geral e a Faixa Máxima Geral de acordo com as equações 5.1 e 

5.2.  

 

Faixa mínima geral =  𝑀𝑎𝑥 (
𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜𝑜𝑙𝑑− 𝑉𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑜𝑙𝑑

𝑉𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑛𝑒𝑤− 𝑉𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑜𝑙𝑑
,

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜𝑜𝑙𝑑− 𝑉𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑜𝑙𝑑

𝑉𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑛𝑒𝑤− 𝑉𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑜𝑙𝑑
)  (5.1) 

Faixa máxima geral =  𝑀𝑖𝑛 (
𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜𝑛𝑒𝑤− 𝑉𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑜𝑙𝑑

𝑉𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑛𝑒𝑤− 𝑉𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑜𝑙𝑑
,

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜𝑛𝑒𝑤− 𝑉𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑜𝑙𝑑

𝑉𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑛𝑒𝑤− 𝑉𝐼𝑠𝑎𝑑𝑜𝑜𝑙𝑑
) (5.2) 

 

Onde “old” de refere ao aço presente no distribuidor antes da mistura e “new” se refere ao aço 

entrando no distribuidor no momento da mistura. Considerar-se-á na planta em estudo os 

seguintes elementos para o cálculo: carbono, manganês, silício, fósforo, enxofre, nióbio, 

cobre, cromo, molibdênio, níquel, nitrogênio, titânio, vanádio, estanho, cálcio, boro, 

hidrogênio e tungstênio. Essas faixas são definidas pelo elemento mais estringente ou limitado 

da composição do aço “new” no aço “old” (aquele cujo limite é atingido primeiramente na 

mistura) e pelo elemento mais estringente do aço velho no aço novo (aquele cujo limite é 

atingido por último na mistura). Para encontrar o valor do peso de mistura gerado, multiplica-

se o valor do intervalo de tempo na curva Concentração x Tempo entre a Faixa Mínima Geral 

e a Faixa Máxima Geral para cada veio. Nas Figuras 5.15, 5.16 e 5.17, o valor do peso de 

mistura é dado pela equação de regressão da variável “Billet Length” entre a faixa mínima 

geral e faixa máxima geral de “Dimensionless Concentration” para cada veio multiplicado 

pelo peso linear dos tarugos que é, aproximadamente, 130kg/m para a bitola 130mm. Sendo 

assim, caso o valor da faixa mínima geral seja 0,1 e o valor da faixa máxima geral seja 0,9, a 

mistura é calculada para esse intervalo da variável “Billet Length de acordo com a equação de 

regressão gerada. Esse é o caso de uma mistura de aços do tipo 10:90 e significa que a mistura 

incompatível para as duas composições estará presente entre os valores 0,1 e 0,9 na curva F 

(concentração-tempo). Nesse trabalho (figuras 5.15, 5.16, 5.17 e 5.22) o valor do tempo na 

curva Concentração x Tempo foi convertido para Comprimento, o que é válido por considerar 

a mesma velocidade entre os veios para um mesmo peso de holding.  
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5.1.2 Cálculo do Termo “Fator de Leniência” 

 

O fator de leniência será aqui definido pela diferença entre a Faixa Mínima Geral e a Faixa 

Máxima Geral definida para a mistura de dois graus de aços diferentes. Sendo assim, o fator 

de leniência para uma mistura 10:90 é igual a 80 (90 – 10). Para a criação da equação de 

mistura, foram considerados os fatores de leniência 80, 60 e 40 nas equações definidas para 

os testes em planta industrial, apresentadas nas Figuras 5.15, 5,16 e 5,17 e um teste adicional 

realizado com o peso do distribuidor mantido em 12t durante a troca de aços a uma diferença 

de temperatura de 3K durante a mistura (Figura 5.22). Nesse outro teste em planta, a 

velocidade média foi de 3,25 m/min, diferente do primeiro teste com peso de holding em 12t 

porque as válvulas calibradas utilizadas eram de 19 mm de diâmetro interno nesse último. 

 

 

Figura 5.1: Teste de referência para o cálculo do Peso de Mistura. Peso do aço mantido em 

12t durante a troca de aços e diferença de temperatura de 3K entre distribuidor e panela. 

 

Com base nas equações de regressão apresentadas em Figures 5.15, 5.16, 5.17 e Figura 5.1 e 

considerando misturas do tipo 10:90, 20:80 e 30:70, foram calculados os valores de pesos de 

mistura correspondentes para esses testes conforme apresentado na tabela 5.1. 
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Tabela 5.1: : Condições dos testes em planta industrial e respectivos valores de peso 

calculados pela regressão das curvas. 

Peso 

Holding 

(t) 

Delta T 

(K) 

Diâmetro 

da válvula 

(mm) 

Vazão de aço 

durante holding 

ou throughput 

(kg/min/veio) 

Fator de 

Leniência 

(adimensional) 

Peso pela 

Regressão (kg) 

12 25 17,5 357,5 80 12299 

16 -4 17 390,0 80 13147 

20 11 17 409,5 80 15773 

12 25 17,5 357,5 60 8437 

16 -4 17 390,0 60 9285 

20 11 17 409,5 60 11911 

12 25 17,5 357,5 40 4575 

16 -4 17 390.0 40 5423 

20 11 17 409,5 40 8049 

12 3 19 416,0 80 16701 

12 3 19 416,0 60 12839 

12 3 19 416,0 40 8977 

 

5.1.3 Cálculo do Termo de Vazão de Aço (Throughput) 

 

O termo de vazão de aço ou throughput é calculado pela multiplicação da velocidade de 

lingotamento durante a troca de aços pelo peso linear de tarugos, que é 130kg/m para a bitola 

130mm. A velocidade de lingotamento é dependente tanto do peso de aço mantido durante a 

troca de aços quanto do diâmetro da válvula calibrada utilizada para controle de fluxo e os 

valores calculados para os testes em planta estão apresentados na tabela 5.8. Nos testes em 

planta, a diferença entre as vazões na condição de peso de holding em 12t são devidas ao fato 

de que em um teste o diâmetro das válvulas calibradas era de 17,5mm e em outro de 19mm. 

Por regressão linear múltipla, o cálculo do valor de throughput pode ser dado pela Equação 

5.3 com R2-ajustado de 98,56 (anexos): 

 

𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 = -252,4 + 31,42 Diâmetro da Válvula + 6,500 Peso Holding 
 

 

 

(5.3) 
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5.1.4 Equação do Peso de Mistura 

 

As equações definidas para o cálculo do “Peso de Mistura” consideram o efeito tanto da 

diferença de temperatura quanto do fator de leniência para diferentes pesos de holding, da 

seguinte forma: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 = -36570 + 67,6 Delta T + 193,1 Fator de Leniência + 88,6 Throughput 

 

Onde o Peso de Mistura é dado em kg, throughput em kg/min/veio e Delta T em K. 

 

A partir da equação de Peso de Mistura, pode-se concluir que as condições necessárias para 

reduzir a perda por mistura de aços na máquina de lingotamento contínuo avaliada são: 

 

- Reduzir a temperatura de superaquecimento nas trocas de aço. Ou seja, garantir que a 

temperatura do aço na panela esteja mais baixa que a temperatura do aço presente no 

distribuidor. Vale ressaltar aqui que a equação foi levantada considerando transições do tipo 

10:90. O efeito da temperatura pode ser amenizado ou até invertido caso se considere a 

transição completa (0:100) entre dois graus de aço diferentes; 

 

- Programar a mistura de aços com menor fator de leniência. Isso significa planejar a mistura 

de aços no distribuidor com as especificações das faixas dos elementos químicos mais 

próximas entre si, evitando qualquer elemento cuja especificação seja muito diferente entre 

os graus de aço misturados; 

 

- Reduzir o throughput durante a troca dos aços. Isso pode ser feito baixando o peso de aço no 

distribuidor durante a troca (holding time) ou reduzindo o diâmetro das válvulas calibradas 

antes de iniciar a mistura. 

 

 

O detalhamento da análise estatística de comprovação da validade das Equações de Mistura 

está no capítulo 10 - Anexos. 

 

(5.4) 
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Para testar a validade da equação, o Peso de Mistura para os quatro testes realizados em planta 

com seus respectivos valores de peso de holding, apresentados nas Figuras 5.15, 5.16, 5.17 e 

5,22, foi calculado utilizando a equação 5.4 com boa concordância. A tabela 5.2 apresenta 

esses resultados de pesos de mistura calculados pela equação 5.4 e também os valores 

previstos pela equação de regressão de cada teste com as diferenças entre eles em kg e 

percentual. A validação estatística da equação de mistura está no capitulo 10 – Anexos. 

 

Tabela 5.2: Comparação de resultados de peso de mistura para as equações de regressão 

geradas nos testes em planta e da equação proposta nesse trabalho. 

Peso Calculado (kg) Peso Regressão (kg) Diferença (kg) % variação 

12243 11674 -568 -5% 

13162 13624 462 3% 

15903 17030 1127 7% 

8381 8294 -86 -1% 

9300 8554 -746 -9% 

12041 11362 -679 -6% 

4519 5330 812 15% 

5438 5668 230 4% 

8179 7332 -847 -12% 

16514 16276 -238 -1% 

12652 12844 192 1% 

8790 9386 596 6% 

 

O maior desvio em percentual encontrado (15%) foi para o caso de peso de holding em 12t, 

superaquecimento do aço de 25K e fator de leniência de 40. Contudo, a diferença de peso para 

esse caso é de 812 kg a mais, calculado pela equação, e representa somente 1,0m a mais de 

tarugo produzido por veio. O maior desvio em peso (1127 kg) foi para caso de holding em 

20t, fator de leniência 80 e superaquecimento de 11K. Isso representa um valor próximo de 

1,5 m de tarugo sucateado a mais. Na Figura 5.2 é apresentada a regressão obtida pela 

comparação dos pesos dados pelas equações de regressão dos testes na indústria e pela 

equação proposta para o cálculo do peso de mistura com boa concordância entre os dois (R2 

ajustado = 96,8%). 
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Figura 5.2: Regressão gerada pelos pesos de mistura calculados pelas equações de regressão 

e pela equação de Peso de Mistura definida nesse trabalho. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Modelo Numérico: 

 

- A inclusão de barreiras afeta o fluxo de aço no distribuidor e sua influência na quantidade 

de mistura depende da diferença de temperatura entre o aço no distribuidor e na panela.  

 

- Por meio dos resultados da simulação numérica, o arranjo AD2, apresentado nesse trabalho, 

com uma barreira extra entre os veios de extremidade e os veios intermediários, gera menores 

tempos de mistura considerando a média de três veios.  

 

- O modelo numérico foi capaz de prever um curto circuito nos veios centrais na condição 

isotérmica, mostrando que a mistura de aços se inicia nesses veios. 

 

Modelo Físico: 

 

- Qualquer modelo de previsão de mistura em máquinas de lingotamento deveria levar em 

consideração a diferença de densidade, marcadamente influenciada pela temperatura, entre o 

aço presente no distribuidor e aquele vindo da panela no momento de mistura.  

 

- Existe uma condição de curto-circuito nos veios centrais quando se considera a transição 

isotérmica.  

 

- Para a condição não isotérmica, com aumento da temperatura, os veios de extremidade 

apresentam o menor tempo de transição (t70%) e é esperado que concluam a transição antes 

dos demais veios. 

   

 Testes em Planta Industrial: 

 

- A mistura de aços que ocorre nos veios pode ser ignorada para máquinas de lingotamento de 

tarugos de secção quadrada de 130mm. A mistura de maior relevância é a que acontece no 

distribuidor para esse tipo de produto de lingotamento.  
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 - A quantidade de sucata gerada pela mistura de aços de composições químicas incompatíveis 

na máquina de lingotamento avaliada e nas condições testadas nesse trabalho pode ser 

calculada com boa precisão (R2 ajustado = 96,07%) pela equação:  

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 = -36570 + 67,6 Delta T + 193,1 Fator de Leniência + 88,6 Throughput 

 

- A partir da equação de cálculo do Peso de Mistura, conclui-se que, para reduzir o peso de 

mistura, é necessário reduzir a temperatura de superaquecimento durante a troca de aços, 

planejar a mistura de aços com composições químicas similares e reduzir o throughput, seja 

pela diminuição do peso de holding ou pela redução do diâmetro das válvulas calibradas. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Como proposta para trabalhos futuros, é sugerida uma avaliação similar para outras bitolas, 

avaliando também a condição para jato protegido, com uso de tampões e válvulas submersas. 

Tanto as vazões diferentes, que são dependentes da bitola sendo solidificada, quanto o uso de 

controladores de vazão, como tampões, podem interferir significativamente no perfil de 

mistura. 

 

Validar as equações de cálculo do peso de mistura com base nas variáveis definidas em outras 

condições de peso de holding, fator de leniência, throughput e delta T.  

 

Avaliar o efeito de alterar o projeto e disposição do inibidor de turbulência na quantidade de 

mistura gerada. 

 

Na modelagem física, simular condições de step-down, o que significa entrar com água em 

temperatura mais baixa do que aquela presente no distribuidor e avaliar o efeito no tempo de 

mistura. 
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10. ANEXOS 

 

10.1 Validade da Equação de Cálculo de Mistura  

 

A análise estatística dos dados gerada na regressão múltipla mostrou que as equações acima 

podem ser usadas com boa precisão para prever o resultado do peso de aço misturado. Os 

principais fatores avaliados são o nível descritivo (P-value) e o coeficiente de determinação 

ajustado R-sq (adj). 

 

 

Estatística gerada em Minitab para o cálculo da equação de regressão. 

 

O fator R-sq (adj) mostra o quanto os dados podem ser previstos pela equação proposta e o 

valor indica que existe um bom ajustamento, ou seja, que 96,07% da variação do peso de 

mistura podem ser explicados pelo modelo. A P-Value abaixo de 0,05 indica que a hipótese 

de que equação proposta prevê com precisão de 96,07% o resultado da variável resposta com 
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significância de 95% não pode ser descartado, ou seja, que o modelo é estatisticamente 

significativo.  
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Quadro resumo do teste de regressão múltipla gerado em Minitab que mostra que a variável 

Peso de Mistura pode ser previsto com boa precisão pelas variáveis Fator de Leniência, 

Throughput e Variação de Temperatura. 

 

10.2 Comparação dos Resultados entre Equações de Regressão e Equação de Mistura 

 

Teste 2 Sample t para comparação de médias, mostrando que não existe diferença entre as 

médias dos pesos calculados pela equação proposta e aqueles pelas equações de regressão 

dos testes em planta industrial. 
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Interval Plot gerado que mostra que não há diferença significativa entre as médias dos 

valores de peso calculado pela equação proposta e pela equação de regressão dos testes em 

planta industrial. 
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Interval Plot of Peso de Mistura; Peso Regressão
95% CI for the Mean

Individual standard deviations were used to calculate the intervals.
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Teste T pareado realizado para comparação dos resultados previstos pelas equações de 

regressão e Equações de Peso de Mistura. O P-Value de 0,913 indica que a hipótese de que 

não existem evidências suficientes para considerar que as médias diferem com um nível de 

significância de 0,05 deve ser aceita. 
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Resumo do teste T-pareado que indica que não é possível dizer que existe diferença entre as 

médias dos valores calculados pela equação de Peso de Mistura e as equações de regressão 

dos testes industriais. 

 

 
Teste de normalidade da variável Peso Regressão, comprovando que os dados podem ser 

modelados por uma distribuição normal. 
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Teste de normalidade da variável Peso de Mistura, comprovando que os dados podem ser 

modelados por uma distribuição normal. 
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Regressão para o cálculo do throughput em função do peso de holding e diâmetro das 

válvulas calibradas. 
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