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RESUMO 

 
A indústria busca diminuir gastos desnecessários em seus processos e 

operações através de melhorias. Para a identificação desses gastos, é preciso 

monitorar o processo. Um dos aspectos mais difíceis de controlar é a vida útil dos 

equipamentos. No caso da produção de aço, a vida útil das peças refratárias que 

entram em contato com o aço líquido tem grande impacto nos custos e na segurança 

dos operadores. Assim, compreender melhor os fatores que influenciam na 

degradação dessas peças possibilita a adequação e a melhoria do processo e 

operação.  

As placas da válvula gaveta da panela de aciaria são umas das peças 

refratárias de menor vida útil e maior custo. Esse trabalho avalia a influência de 

variáveis como tempo de lingotamento, temperatura, modo de abertura de panela, 

entre outros, na vida útil dessas peças. Tabelas de dados de acompanhamento diário 

de processo e operação foram analisadas através da técnica de Planejamento de 

Experimentos (do inglês Design of Experiments, DOE). Também foi feita 

caracterização através de análise visual, de medições e de análises de composição 

das áreas degradadas de placas post-mortem. Os resultados são contribuições para 

o método de avaliação do desgaste de placas, evidências estatísticas da influência 

de alguns fatores nesse desgaste e a identificação de cuidados operacionais que 

contribuem para a sua diminuição. 
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1. INTRODUÇÃO 

A competitividade do mercado de produção atual de aço tem crescido. Isso 

incentiva as empresas a buscarem formas de baixar custos mantendo a qualidade 

do seu produto, a segurança de seus colaboradores e evitando o uso de recursos 

naturais desnecessários. Uma forma de atingir essa busca é aumentando a vida 

útil de peças estratégicas, como por exemplo, as peças de material refratário 

usadas na válvula gaveta de panelas de aciaria.  

Uma melhor compreensão dos mecanismos de desgaste dos refratários 

possibilita maximizar sua vida útil. As peças refratárias que abrem e fecham o 

fluxo de aço da panela do refino secundário são o conjunto de placas. A falha ou 

desgaste excessivo desse conjunto leva ao vazamento de aço líquido sobre a área 

industrial, sendo assim, é de extrema importância que essas peças sejam 

adequadas. Portanto, elas são feitas de materiais de alto desempenho cujo custo 

é elevado.  

A melhoria do processo depende de diversos fatores que influenciam na vida 

útil das placas: o material de que são feitas, o material e o estado de outras partes 

da válvula gaveta, a composição do aço produzido, as temperaturas de processo, 

a composição e a consistência da escória, a área da peça em contato com o aço, 

o tempo de lingotamento, a variação de temperatura, o desenho das peças do 

sistema, e a quantidade de aço na panela. Dentre as variáveis operacionais, 

destaca-se: o uso ou não de varas de oxigênio na abertura da panela, o método 

de limpeza das panelas, os padrões de segurança, a realização de testes de 

avaliação de desgaste e a quantidade de escória que passa através da válvula. 

Este trabalho avalia a influência dos principais fatores que determinam a vida 

útil do conjunto de placas da válvula gaveta de panelas de aciaria a arco elétrico. 

Avaliou-se a influência desses fatores através do método Planejamento de 

Experimentos (do inglês, Design of Experiments, DOE) e realizou-se algumas 

investigações de amostras post-mortem das placas, como medições do diâmetro 

do furo, e do comprimento da lingueta, de análises de composição química na 

superfície do furo através de Fluorescência de Raios X (FRX), de Difração de 

Raios X (DRX) e de Espectroscopia Por Dispersão de Energia (do inglês, Energy-
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dispersive X-ray spectroscopy, EDS) e da avaliação do potencial de vida das 

placas depois de usadas. 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a influência de fatores de processo e operação no desgaste de placas 

refratárias de válvula gaveta de aciaria. Essa avaliação, por sua vez, tem o 

objetivo de auxiliar na seleção de materiais mais adequados para as peças da 

válvula gaveta bem como identificar possibilidade de melhorias de operação e 

processo. 

  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar quimicamente e mineralogicamente a área de contato entre o 

aço líquido e as placas. 

 Avaliar a influência das variáveis de processo no desgaste das placas 

através da técnica de Planejamento de Experimentos (do inglês, Design Of 

Experiments, DOE). 

 Avaliar a influência das variáveis de operação no desgaste de placas 

através de acompanhamento das operações na planta industrial.  

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 OPERAÇÕES DE ACIARIAS A ARCO ELÉTRICO 

O refino primário inicia-se no forno a arco (FEA) com a fusão da matéria-

prima por meio da energia liberada pelo arco elétrico estabelecido entre os 

eletrodos e a carga metálica, irradiando-se pela mesma, fundindo-a e mantendo o 

banho de metal líquido em temperaturas elevadas (Silva, 2005). As principais 

operações desta etapa são o carregamento, de sucata, ferro-gusa sólido e 
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fundentes no forno, a fusão através da energia do arco elétrico e da energia 

química aumentada com a adição de oxigênio e a oxidação do banho para a 

descarburação e desfosforação.  Por fim, a escória é removida e o aço é vazado 

para a panela (John, 2009) onde será feito o refino secundário. 

O refino secundário é uma etapa de ajuste da composição química e 

temperatura do aço. Nesta etapa são realizadas operações de injeção de gases 

inertes para homogeneização do banho, ajustes térmicos, operações a vácuo para 

retirada de gases em solução no banho metálico e adições ligas para correção de 

composição química, desoxidando e dessulfurando o banho. As operações 

envolvidas durante o processo do refino secundário são realizadas em diferentes 

equipamentos: utiliza-se o forno panela e, no caso de aços especiais, um 

degaseificador a vácuo tipo VD (do inglês, Vacuum Degassing), e dependendo da 

qualidade do aço utiliza-se também o VOD (do inglês, Vacuum Oxygen 

Decarburization) (Rizzo, 2006). 

O aço de composição ajustada é então derramado da panela para um 

distribuidor que, por sua vez, derrama o aço em moldes. Esse processo é 

chamado de lingotamento contínuo, pois o aço da panela transferido para o 

distribuidor e do distribuidor o aço é lingotado na matriz (coquilha).  Entre a 

chegada de uma panela e outra, o derramamento no molde continua, pois há aço 

no distribuidor, como mostrado na Figura 1. Por fim, o aço solidifica e é cortado 

em barras menores, chamadas de tarugos. 
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Figura 1 Esquema do processo de Lingotamento Contínuo. 

 

 

Fonte: (New Generation ladle slide gate system perforance improvement, 2007) 

 

Para a compreensão do desgaste das peças refratárias das panelas de 

aciaria é também importante compreender o ciclo de uso das panelas quando 

essas estão vazias. Como ilustrado na Figura 2, após o esvaziamento da panela 

no lingotamento a escória é retirada de dentro da panela, a válvula que abre a 

panela no lingotamento (válvula gaveta) e o sistema de conexão de gases 

(sistema de rinságem) são inspecionados e as peças refratárias desses sistemas 

são trocadas se não estiverem em condições de operação devido ao desgaste das 

mesmas, ou seja, é feita a limpeza e a manutenção da panela. As panelas 

reformadas ou novas são aquecidas para sinterizar massas ou peças refratárias 

que necessitem desse tratamento e diminuir o choque térmico que ocorre quando 

o revestimento interno da panela a baixa temperatura entra em contato com o aço 

líquido a alta temperatura. 
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Figura 2 Panela nas etapas de produção do aço, sua preparação, uso como 

reservatório de transporte do aço líquido e como reator (no caso do forno panela e 

do desgaseificador).  

 

Fonte: (International Iron Steel Institute, 2009)  

 

3.2 SISTEMA DE VÁLVULA GAVETA 

A função principal da válvula gaveta é controlar o fluxo de aço líquido da 

panela para o distribuidor como mostrado na Figura 1.  A válvula gaveta é 

constituída de uma parte metálica e peças de material refratário. A estrutura 

metálica é composta principalmente por um quadro fixo, um quadro suspenso, um 

quadro móvel e parafusos de fixação. Essa estrutura metálica não entra em 

contato com o aço líquido e, portanto, é usada durante toda a vida útil da panela. 

As peças que entram em contato com o aço líquido são materiais cerâmicos 

refratários de alta temperatura de fusão, boa resistência à corrosão e erosão. 

Essas peças são a sede, a válvula superior ou cone, a placa superior ou fixa, a 

placa inferior ou móvel e a válvula inferior ou bico. Além disso, o sistema inclui um 

cilindro para a movimentação a abertura da válvula, esse cilindro movimenta o 

quadro móvel, a válvula inferior e a placa inferior, de forma que quando o canal 

dessas peças é alinhado ao canal da válvula superior e da placa superior, a 
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válvula gaveta abre. A Figura 3 mostra de forma esquemática as partes da válvula 

gaveta descritas (New Generation ladle slide gate system perforance 

improvement, 2007). 

 

Figura 3 Esquema de Válvula gaveta.     

 

Fonte: (New Generation ladle slide gate system perforance improvement, 2007) 

 

As peças refratárias de válvula gaveta desgastam devido às severas 

condições e são trocadas com uma frequência relativamente conhecida. 

Tipicamente se expressa o tempo de uso das placas em número de corridas.  A 

frequência de troca varia de acordo com o tipo de peça. O conjunto de placas, por 

exemplo, é trocado com frequência cerca de três vezes maior do que a frequência 

de troca do cone. Dentre as peças da válvula gaveta, o conjunto de placas 

combinam alta frequência de troca e alto custo. Por tanto, há especial interesse 

em identificar os mecanismos de degradação e o material mais adequado para 

que a degradação delas seja mínima. Para a seleção do material são avaliadas as 

demandas do processo, por exemplo, o tipo de aço que é produzido na linha de 

produção, pois o material base da placa deve ser compatível com a química do 

aço produzido.  O comprimento do curso também é importante, placas pequenas 

devem ter como material base o magnésio, enquanto placas grandes alumina. O 
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tipo de lingotamento também é importante, o sistema de ligação do material 

refratário é fortemente ligado a ele. A placa sofre grande abrasão e 

estrangulamento na produção de lingotes e tarugos. Já na produção de blocos e 

placas esse efeito, por não ser necessário usar a válvula gaveta semiaberta, é 

menor. O tipo de ligação do material pode ser metálico, sendo o sistema mais 

avançado por possibilitar tratamento térmico. Também pode ser ligação metálica 

fracamente queimada, em que a queima é especialmente desenvolvida. A ligação 

pode ser com carbono com queima apropriada, que é a situação mais comum.  

Por fim, a ligação pode ser cerâmica, sendo o sistema de ligação mais estável 

com o estado sólido de sinterização a alta temperatura.  Outro fator que influencia 

na escolha da placa é a quantidade de cálcio no aço.  O óxido de cálcio quando 

em contato com materiais refratários gera fases de menor ponto de fusão (New 

Generation ladle slide gate system perforance improvement, 2007). 

 

3.3 MATERIAIS USADOS EM PLACAS 

Os materiais refratários utilisados na fabricação de placas refratárias de 

válvula gaveta são o MgO, o MgO-Al2O3, o ZrO2, o Al2O3 combinados com 

carbono. O carbono tem como função minimizar a penetração de escória na 

microestrutura do refratário durante a produção do aço. 

O refratário de MgO é quimicamente resistente a escórias básicas, enquanto 

ZrO2, o Al2O3 são quimicamente resistentes a escórias ácidas. No entanto, o MgO 

apresenta menor resistência ao choque térmico devido o sua maior expansão 

térmica, o que pode ser visto na Tabela 1. O ZrO2 destaca-se pela alta resistência 

à abrasão e baixa dilatação, mas é um material de custo mais elevado. A Alumina, 

apesar de ter uma dilatação inferior reage com escórias básicas que contenham 

CaO, formando fases de baixo ponto de fusão, como é mostrado na Tabela 2. O 

MgO-Al2O3-C, apresenta maior resistência ao desgaste por spalling em relação ao 

MgO devido à redução da expansão térmica na matriz refratária sem diminuir 

significativamente a resistência à corrosão por escória básica. (Nascimento, 2007) 
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Tabela 1 Propriedades dos materiais refratários usados em placas de válvula 
gaveta 

Fórmula química MgO-C MgO-Al2O3-C ZrO2 Al2O3-C 

Composição MgO 89,5 23,7 - - 

Al2O3 10,4 75,3 - 95,5 

ZrO2 - - 94,5 - 

C 3,9    

Porosidade aparente (%) 4,8 6,9 5,3 3,12 

Expansão térmica Linear a 
1500 C° (%) 

1,94 1,30 1,05 1,20 

Fonte: (Akamine, 1998) 

 

Tabela 2 Influência da associação com óxido de cálcio no ponto de fusão dos 
materiais refratários. 

Fórmula química MgO-C MgO-Al2O3-

C 

ZrO2 Al2O3-

C 

Ponto e Fusão (C°) 2850 2135 2677 2050 

Ponto de Fusão após 

associação com CaO (C°) 

2300 1700 2100 1360 

Fonte:(Nascimento, 2007) 

 

3.3.1 ALUMINA 

Segundo John Cotton a alumina é um óxido cerâmico muito usado. Suas 

aplicações são diversas, e incluem velas de ignição, arruelas de torneira, selos de 

bomba, substratos eletrônicos, mídia de gravação, ladrilhos resistentes à abrasão, 

ferramentas de corte, biocerâmicas (juntas de quadril), artigos de laboratório, 

peças resistentes ao desgaste da indústria têxtil e de papel. Grande quantidade é 

usada também na fabricação de refratários monolíticos e tijolos refratários. É 

também usado misturado como outros materiais, como flocos de grafite, por 

exemplo, gerando um material para aplicações ainda mais severas como válvulas 

de abertura por deslizamento e furos de vazamento. O texto a seguir é retirado da  

A alumina é um material adequado para tantas aplicações devido às suas 

propriedades únicas. Ela tem alta resistência à compressão, ao choque térmico, à 

abrasão, ao ataque químico de diversas substâncias mesmo a temperaturas 



 

21 
 

elevadas, alta dureza, alta condutividade térmica, alto grau de refratariedade, alta 

força dielétrica, alta resistência elétrica mesmo a temperaturas elevadas, 

transparência para micro-ondas de frequência de rádio e baixa área de secção 

transversal de captura de nêutrons.  

Além disso, a sua matéria prima é bastante acessível por um preço 

relativamente estável. A produção anual da alumina é mais do que 45 milhões de 

toneladas dos quais 90% é usado na manufatura de alumínio. A maior parte da 

alumina produzida comercialmente é obtida pela calcinação do hidróxido de 

alumínio (frequentemente chamada de alumina tri hidratada ou ATH). O hidróxido 

de alumínio é produzido via processo Bayer. Esse processo envolve a digestão da 

bauxita em soda caustica e a subsequente precipitação do hidróxido de alumínio 

pela adição de cristalitos de hidróxido de alumínio.  

A alumina, no entanto, existe em várias fases cujas propriedades variam. 

Durante o aquecimento do hidróxido de alumínio ou do óxido de alumínio ela toma 

forma de α, χ, η, δ, κ, θ, γ e ρ, sendo a α-alumina a fase termodinamicamente mais 

estável.  A alumina forma uma série de hidróxidos, alguns deles são compostos 

cristalinos bem caracterizados, outros são compostos amorfos. Os mais comuns tri 

hidróxidos são a gibsita, bayerita e nordstrandita, enquanto que os óxidos mais 

comuns são as formas oxido hidróxido bohmite e diaspore. Comercialmente a 

mais importante é a gibsita, apesar da bayerita e da boehmita também serem 

comercializadas em escala industrial. O hidróxido de alumínio tem uma ampla 

gama de uso como retardante de chama em plásticos e borrachas, enchimentos 

de papel, pasta de dente, antiácidos, entre outros. As variantes comerciais da 

alumina também são várias, sendo diferenciadas pelo seu processo de fabricação.   

A alumina de fundição ou tipo metalúrgica é a alumina usada para a 

produção de alumínio metálico. Historicamente é produzida do hidróxido de 

alumínio usando fornos rotativos, mas é agora produzida em leito fluido ou em 

calcinadores de leito fluidizado. Nesse processo o hidróxido de alumínio é 

alimentado contra uma corrente de fluxo de ar quente obtido pela queima de óleo 

ou gás. O primeiro efeito é o de remover a água livre e é seguido pela remoção da 

água combinada; isso ocorre num intervalo de 180-600ºC. A alumina desidratada 
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fica principalmente na forma de alumina ativada e a área superficial gradualmente 

diminui com o aumento da temperatura até 1000 ºC. A calcinação em 

temperaturas superiores a 1000ºC converte a alumina em sua forma mais estável, 

forma α. A conversão para a forma α é na ordem de 25% e a área superficial 

específica é maior que 50m²/g devido à presença das aluminas de transição. 

A alumina calcinada é a alumina que foi aquecida a temperaturas superiores 

a 1100 ºC, então ela passa pelas fases de transição e chega à fase mais estável, 

α alumina. O processo de manufatura se dá em longos fornos rotativos. 

Mineralizadores são frequentemente adicionados para catalisar a reação e 

diminuir a temperatura de formação da α-alumina; sais de fluoreto são comumente 

usados. Os produtos da alumina calcinada são usados numa ampla gama de 

aplicações cerâmicas e refratárias. A impureza mais comum é óxido de sódio. 

Pode-se dividir em diversos tipos quanto ao tamanho dos cristais, a morfologia e 

as impurezas presentes, por exemplo, divide-se em alumina calcinada de baixa 

soda, media soda e alta soda. A alumina de baixa soda, menos de 1% de soda, 

tem aplicação nas áreas eletrônicas como leitos catalisadores, sendo produzida 

por diversas rotas como a lavagem ácida, a adição de boro ou de compostos 

absorvedores de soda. 

A alumina reativa, citada anteriormente, é um termo usado para descrever 

aluminas de relativa alta pureza cujos cristais têm diâmetro inferior a 1 µm, que 

densifica completamente a temperaturas inferiores a alumina de baixa e média 

soda. Esses pós são normalmente aplicados após intensa moagem em moinho de 

bolas que quebra os aglomerados produzidos na calcinação. Eles são utilizados 

quando excepcional resistência mecânica, resistência à abrasão, resistência à 

temperatura, acabamento superficial ou inércia química são exigidas.  

Já a alumina tabular, é uma forma recristalizada ou α-alumina sintetizada, 

assim chamada, pois sua morfologia consiste de largos cristais 20-500µm, em 

forma de tabletes planos de corundum. É produzida por peletização, extrusão ou 

pressionando alumina calcinada em moldes e aquecendo esses moldados a uma 

temperatura abaixo da sua temperatura de fusão, 1700-1850ºC em fornos 

verticais. 
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A alumina adequada a aplicações em que baixa porosidade é necessária é a 

fundida, que é feita em fornos de arco elétrico através da passagem de corrente 

em eletrodos verticais de carbono. O calor gerado funde a alumina. O forno 

consiste de uma concha de aço resfriado com água e 3 a 20 toneladas de material 

são fundidos de uma vez. A alumina fundida tem alta densidade, baixa 

permeabilidade e alta refratariedade. Como resultado dessas características, é 

usada em aplicações em que abrasão e refratariedade sejam essenciais. 

A alumina de alta pureza é classificada assim quando tem pureza de, 99,9% 

e é produzida pelo processo bayer usando sucessivas ativações e lavagens, e ou 

via cloreto para atingir a pureza necessária. Aluminas de pureza ainda maior são 

fabricadas pela calcinação de sulfato aluminoso de amônio ou alumínio metálico. 

Na rota via sulfato de aluminoso de amônio, o grau de pureza é obtido por 

sucessivas recristalizações. Altas purezas especiais podem ser atingidas com a 

reação do alumínio metálico com álcool, purificando alcooxido de alumínio via 

destilação, hidrólise e calcinação. Uma rota menos relevante é a que coloca 

pellets de alumínio de alta pureza em água destilada para uma centelha de 

ignição. As aplicações da alumina de alta pureza incluem produzir gemas 

preciosas como rubi granada e safira para aberturas instrumentais e lasers. 

(Materials, 2014) 

 

3.4 DESGASTE DE PLACAS DE VÁLVULA GAVETA 

3.4.1 PROBLEMAS RELACIONADOS AO DESGASTE DAS PLACAS  

Há seis problemas principais relacionados ao desgaste de placas de válvula 

gaveta. 

 A infiltração de aço nas placas da válvula gaveta, levando ao 

vazamento inesperado da panela sobre a área industrial, ou seja, 

perigo de acidente envolvendo pessoas. Ocorre quando so 

espaçamentos junto aos furos, conhecidos como linguetas, das placas 

inferior ou superior se encontram. Um conjunto de placas com lingueta 
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é mostrad na Figura 4. Um exemplo de vazamento de panela pode ser 

visto na Figura 5. 

 

Figura 4 Esquema mostrando o problema gerado pelo 

desgaste na porção do curso dentre as placas. 

 

Fonte: (Magnesita.S.A., 2014) 

 

 

Figura 5 Foto de uma panela de aciaria com vazamento de aço 

líquido. 

 

Fonte: (Almeida, 2012) 
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 O vazamento de aço para as partes metálicas da válvula gaveta e 

consequente degradação das mesmas. Nesse caso, as placas 

desgastam no sentido oposto a região do curso, como pode ser visto 

na Figura 6.  Esse tipo de desgaste não é usual.  

 

Figura 6 Infiltração de aço no sentido das partes metálicas da válvula 
gaveta. 

 
Fonte:  (Magnesita.S.A., 2014) modificado pelo autor. 

 Custo devido à perda de material com valor agregado que pode vazar 

da panela. 

 Maior frequência de troca de placas, que gera maior necessidade de 

mão-de-obra. 

 Aumento de custo da produção devido à necessidade de trocar as 

placas com maior frequência. 

 Quanto menos duram as placas, mais placas são usadas. Quanto 

mais placas são usadas, mais resíduos são gerados. Assim, diminuir o 

desgaste de placas diminui o problema ambiental de geração de 

resíduos industriais. 

 

3.4.2 TIPOS DE DESGASTE DE PLACAS 

Diversas formas de desgaste podem ser observadas nas placas e 

relacionadas com certas etapas do processo. O arredondamento das bordas, 

mostrado na Figura 7 ocorre devido à operação de lingotamento contínuo com a 

válvula gaveta entreaberta ou estrangulada. Nesse caso, o fluxo de aço líquido 

exerce uma força perpendicular sobre a borda interna do orifício da placa, 
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tornando o desgaste muito mais intenso no local. É possível observar que o 

formato do desgaste coincide com a direção de fluxo esperada devido ao 

estrangulamento. 

 

Figura 7 Esquema de placa com bordas arredondadas 

 

Fonte: (Magnesita.S.A., 2014) 

 

Quando o desgaste gera um alargamento uniforme do furo de vazamento, como 

mostrado na Figura 8, a causa provável é a corrosão ou a erosão devido ao 

contato com o fluxo do metal durante operação com válvula gaveta totalmente 

aberta.  A erosão é resultado da força cisalhante do aço nas paredes do furo de 

vazamento. A corrosão é função da interação química do metal com o aço, a 

presença de Mn, Si, O e Ca propiciam essa interação.  

 

Figura 8 Esquema de placa com furo se vazamento alargado. 

 
Fonte: (Magnesita.S.A., 2014) 

 

No caso do desgaste se estender bastante sobre a superfície das placas e 

ser relativamente raso, denominado de lingueta, o que está ocorrendo é a 

corrosão e erosão da superfície deslizante, ilustrada na  

Figura 9. Os resquícios de metal que se infiltram entre as placas são 

arrastados na direção de fechamento da mesma. Isso gera abrasão entre as 

placas, gerando erosão, bem como contato da superfície interna das placas com o 

metal, resultando em corrosão. 
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Figura 9 Esquema de placa com corrosão ou erosão da superfície deslizante 

 

Fonte: (Magnesita.S.A., 2014) 

 

Outro tipo de desgaste típico é o lascamento, que pode ser visto na Figura 5. 

Ele ocorre quando metal solidificado fica aderido na superfície de trabalho durante 

o fechamento. Quando aberta a válvula esse pedaço de metal solidificado é 

empurrado para dentro do orifício, puxando a superfície da válvula gaveta onde 

está depositado e gerando o arrancamento dessa superfície. 

 

Figura 10 Esquema de placa com lascamento (peeling) 

 

Fonte: (Magnesita.S.A., 2014) 

 

Ainda há o desgaste por descarbonetação ou oxidação, mostrada naFigura 

11. Este tipo de desgaste ocorre quando a placa é submetida a um trabalho em 

altas temperaturas (acima do especificado pelo fabricante), ou aços/ar com altos 

teores de oxigênio. 
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Figura 11 Esquema de placa com descarbonetação 

 

Fonte: (Magnesita.S.A., 2014) 

 

Outro tipo de desgaste comum de placas de válvula gaveta são as trincas geradas 

pelo choque térmico a que as placas são expostas.  

 

3.4.3 CORROSÃO DE REFRATÁRIOS 

Segundo Schacht, a corrosão de refratários é o desgaste pela perda de 

espessura e massa da face exposta do refratário como resultado do ataque 

químico por um fluido em um processo em que o refratário e o fluido reagem na 

direção do equilíbrio químico na zona de contato entre o refratário e o fluido. Essa 

corrosão tem dois fundamentos: primeiro, a diferença de basicidade entre a 

escória e o refratário e, segundo, o princípio da porosidade e das taxas de 

corrosão. 

O primeiro fundamento diz que refratários “ácidos” tendem a resistir melhor a 

escórias “ácidas” do que a escórias “básicas” e que refratários “básicos” tendem a 

resistir melhor a escórias “básicas” do que a escórias “ácidas”. Um refratário ácido 

é aquele que contribui com SiO2, enquanto o refratário básico contribui com CaO 

ou MgO na reação de corrosão. A basicidade de um componente é avaliada pelo 

fator V, descrito pela Equação 1, V>1 implica em uma química básica, enquanto 

que V≤1 implica em uma química ácida.  (Schacht, 2004) 

 

𝑉 =
𝐶𝑎𝑂 + 𝑀𝑔𝑂 + 𝐹𝑒𝑂 + 𝑀𝑛𝑂 + ⋯

𝑆𝑖𝑂2 + 𝑃2𝑂5 + 𝐴𝑙2𝑂3 + 𝐹𝑒2𝑂3 + 𝑀𝑛2𝑂3…
 

Equação 1 Cálculo o índice de 
basicidade. 
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Varela estudou as reações de CaO na matriz de sílica (SiO2) e alumina (Al2O3). 

Durante o escoamento do fluxo pela válvula gaveta, a sílica reage com CaO, 

formando wollastonita, de acordo com a Reação 1. Esse silicato pode reagir 

novamente, formando Silicato de Cálcio, como mostrado na Reação 2.  

 

 

𝐶𝑎𝑂 + 𝑆𝑖𝑂2 = 𝐶𝑎𝑂. 𝑆𝑖𝑂2  Reação 1 Formação da 
Wollastonita. 
 

𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑎𝑂. 𝑆𝑖𝑂2 = 𝐶𝑎2 𝑆𝑖𝑂2  Reação 2 Formação do 
Silicato de Cálcio. 
 

Estas reações provocam a formação de uma escória com grande 

concentração de silicato de cálcio, e em contato com a mulita do refratário, 

acarreta no aumento da porosidade em função do ataque químico a matriz, 

reduzindo o ponto de fusão de 1830°C para 1547°C, conforme a Reação 3. 

 

3(𝐶𝑎𝑆𝑖𝑂2 ) + 3𝐴𝑙2 𝑂3 . 2𝑆𝑖𝑂2 = 3(𝐶𝑎𝑂. 𝐴𝑙2 𝑂3 . 2𝑆𝑖𝑂2 ) 

(Wollastonita)         (Mulita)               (Anortita) 

Reação 3 Formação da 
Anortita. 

 

É importante salientar que a mulita possui uma limitação do seu uso em altas 

temperaturas, pois possui ponto de fusão incongruente, isto é a sílica funde a 

aproximadamente 1726 °C e a alumina a 2050°C, e de acordo com a temperatura 

de trabalho correrá a formação de fase sólida e líquida na matriz. 

A alumina presente na matriz reagirá com o silicato de cálcio, formando 

gelenita de composição 3(𝐶𝑎𝑂. 𝐴𝑙2 𝑂3 . 𝑆𝑖𝑂2 ), que juntamente com a anortita, forma 

composto de baixo ponto de fusão (1265°C). Além desta reação, a 𝐴𝑙2 𝑂3  poderá 

reagir diretamente com CaO formando aluminato de cálcio (12𝐶𝑎𝑂. 7𝐴𝑙2 𝑂3 . 𝑆𝑖𝑂2 ), 

com ponto de fusão 1395°C. (Varella, 1991). A Figura 12 mostra o diagrama de 

fase ternário do SiO2 e CaO, fases presentes na escória, e da 𝐴𝑙2 𝑂3 . Nesse 

diagrama estão indicadas as citadas por Varela e os seus pontos de fusão. Essas 
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temperaturas são inferiores a temperatura de lingotamento do aço, que é cerda de 

1560 °C. 

 

Figura 12 Diagrama de fases ternário entre a Al2O3, SiO2 e CaO.  

 

Fonte: (Osborn, 1960) 

 

3.5 VARIÁVEIS DE PROCESSO QUE PODEM INFLUENCIAR NO 

DESGASTE DAS PLACAS 

São muitas as variáveis do processo que influenciam no desgaste do 

refratário. Dentre elas está a temperatura. Quanto maior a temperatura maior a 

movimentação atômica, diminuído a resistência ao desgaste mecânico e 

aumentando a reatividade química, já que os átomos estão mais propícios a se 

movimentarem, desligarem uns dos outros e formarem novas ligações.  Além 
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disso, maiores temperaturas levam a maior movimentação dos átomos no fluido, 

gerando maior reatividade.  

Outro fator que influencia no desgaste do refratário é o tempo que o material 

fica em contato com o aço líquido, ou seja, o tempo de lingotamento. Espera-se 

que quanto mais tempo o refratário ficar em contato com o aço líquido ou com a 

escória, maior será seu desgaste, pois haverá mais tempo para que ocorram 

reações químicas ente o banho e o refratário ou erosão mecânica devido à 

passagem do fluxo de aço ou escória. O tempo de lingotamento é influenciado 

pela quantidade de aço líquido na panela e pela vazão na válvula gaveta.  A vazão 

da válvula gaveta é influenciada pelo diâmetro do furo das placas e pelo modo de 

lingotamento. O lingotamento pode ser  com válvula semiaberta ou aberta, o que 

leva a essas ocorrências é a dinâmica entre as operações de produção, assim, por 

exemplo, quando a próxima panela a lingotar está atrasada, usa-se válvula 

semiaberta e tem-se um maior tempo de lingotamento.  

A composição do aço e da escória que entram em contato com as placas, 

como já foi citado, também influencia na corrosão química das placas devido aos 

processos necessários para a obtenção dessas composições.  

 

3.5.1 ABERTURA LIVRE  

A panela recebe uma preparação para o vazamento do aço líquido do forno. 

Essa preparação consiste em limpeza da panela, plugue e canal de sede, 

verificação de refratários e temperatura externa. Após a verificação e limpeza, a 

panela recebe no canal de sede (canal no qual o aço passa durante o vazamento 

para o distribuidor na etapa de Lingotamento Contínuo) um material granulado 

chamado de areia de vedação. Ao chegar ao setor de lingotamento contínuo, após 

a abertura da válvula gaveta deve ocorrer a vazão de areia não sintetizada e 

posteriormente partículas aglomeradas de areia com aço, seguido do livre fluxo de 

aço líquido, o processo é classificado como “de abertura livre”. Quando é preciso 

que o operador force a saída dessa areia com uma lança ou lance oxigênio para 

que ocorra a abertura, então se classifica o processo como abertura “não livre”. 

(Vitlip, 1996).  O modo de abertura das corridas que a placa operou influencia na 
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vida de placa, pois ao forçar a abertura com a lança, os refratários da válvula 

gaveta podem ser danificados mecanicamente. Ainda, se usado o jato de oxigênio 

para a abertura da válvula, ocorre degradação não só mecânica, mas também 

química. 

 

3.5.2 VÁLVULA SEMIABERTA  

O uso de válvula semiaberta, cujo jargão é válvula estrangulada, é uma 

prática usada para controlar o fluxo de aço líquido da panela para o distribuidor. 

Esse procedimento é adotado quando a panela que está lingotando acabará de 

derramar todo o seu conteúdo antes da próxima panela chegar. Para que isso não 

ocorra é preciso lingotar mais lentamente, para tanto, deixa-se a válvula 

semiaberta, diminuindo-se assim a vazão. Assim, a variável tempo de 

lingotamento depende principalmente da sincronia entre etapas da aciaria. A 

Figura 13 ilustra o mecanismo de abertura de válvula gaveta em três situações, 

fechado, semiaberto e aberto. 

 

Figura 13 Válvula gaveta fechada (a), semiaberta (b) e totalmente aberta(c).  

 

Fonte: (Magnesita.S.A., 2014) 

 

3.5.3 ESTADO DE USO DA VÁLVULA SUPERIOR 

Supõe-se que o estado do cone influencie no desgaste das placas a partir da 

observação diária dos profissionais que fazem a manutenção das peças refratárias 

da válvula gaveta. O cone, ou válvula superior, é a peça da válvula gaveta que fica 

logo acima do conjunto de placas, como mostrado na Figura 3. As modificações 

dimensionais do cone devido às condições de trabalho não levam a riscos de 

a b

a 

c

a 
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segurança tão importantes quanto às modificações dimensionais que ocorrem nas 

placas. Portanto, o cone pode ser usado por mais tempo do que as placas antes 

de ser trocado. Assim, um cone que já foi usado durante uma série de corridas 

pode ser usado com um conjunto de placas novas. Espera-se que o aumento do 

diâmetro do cone propicie o desgaste de placas por dois motivos: isso aumenta a 

área superficial da placa com o fluxo de aço ou escória e provavelmente gera fluxo 

turbulento. A  Figura 14(a) mostra o esquema do conjunto de válvulas e placas 

originais, enquanto a Figura 14(b) mostra o esquema em que o cone já foi 

bastante usado.  Na primeira situação o fluxo de aço líquido entra em contato 

apenas com as paredes dos furos das placas e não encontra obstáculos, e, 

portanto, é provavelmente linear. Na segunda situação, o aço líquido atinge a 

parte superior da placa superior, ou fixa, entrando em contato com uma maior 

porção da superfície das placas e provavelmente gerando fluxo turbulento. O fluxo 

turbulento pode aumentar a erosão das placas, intensificando o mecanismo de 

desgaste das mesmas. A maior área de contato entre as placas e o fluxo leva a 

uma maior quantidade de reações químicas entre a placa e o aço líquido ou 

escória. 

 

Figura 14 Esquema mostrando o conjunto de válvulas e placas. Quando o cone 

está em estado pouco usado (a), e quando o cone está em estado muito usado e 

teve o diâmetro interno aumentado (b).   

 

Fonte: (Magnesita.S.A., 2014) modificada pela autora. 
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3.5.4 TERMOCLASE 

A termoclase, ou spalling, é uma degradação por perda de fragmentos 

refratários através de um processo de formação de trincas em sua estrutura 

quando submetidos a um gradiente térmico. O gradiente térmico é o perfil de 

temperaturas no interior desde a face quente até a face fria. A porção do material 

a maior temperatura irá dilatar, gerando tensões entre as porções do material eu 

ocasionam o choque térmico. (Oliveira, 1997) 

 

3.6 TESTES DE ROTINA PARA AVALIAÇÃO DO ESTADO DA 

PLACA 

Dois testes são realizados para a avaliação do desgaste das placas: o teste 

do GAP e o teste da fumaça. O teste o GAP é realizado com uma aste com uma 

lingueta metalica na ponta. Insere-se a aste dentro da válvula gaveta aberta e 

tenta-se inserir essa lingueta metálica entre as placas, se for possível é porque 

existe gap ou espaçamento entre as placas e elas estão muito desgastadas.  

O teste da fumaça consiste em colocar fumaça dentro da válvula gaveta, 

fixar o arco da ferramenta, Figura 15 no bico ou válvula inferior ou externa e os 

imãs da ferramenta na parte metálica externa da válvula gaveta quando esta está 

fechada. Então se abre a válvula gaveta lentamente e a aste desliza para cima, 

mas os imãs continuam fixos. Se sair fumaça quando a região da aste junto ao 

imã for a região indicada na Figura 15 como “Rejeita” então há gap entre as placas 

para que passe fumaça ou aço líquido antes de a válvula estar aberta. Se fumaça 

sair na região “Aceita”, então ela só saiu da válvula quando esta estava realmente 

aberta. O uso do teste da fumaça está ilustrado na Figura 16 (Nunes, 2012). 
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Figura 15. Ferramenta utilizada para identificar desgaste das placas 

 

Fonte: (Nunes, 2012) 

 

Figura 16 Teste da fumaça. 

 

Fonte: (Nunes, 2012) 

 

3.7 PROJETO DE EXPERIMENTOS (DOE) 

Projeto de experimentos (DOE, Design of Experiments) é uma técnica 

poderosa usada para explorar novos processos, conhecer melhor os já existentes 

e aperfeiçoá-los. Experimentos são realizados em muitos setores industriais para 

aumentar o entendimento e o conhecimento de vários processos de fabricação. 

Esses experimentos são geralmente realizados através de uma série de tentativas 

e testes os quais produzem resultados quantificáveis. Para a melhoria contínua da 
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qualidade do produto ou processo é fundamental entender o comportamento do 

processo, a quantidade de variabilidade e o seu impacto no processo. Num 

ambiente de engenharia experimentos são geralmente realizados para explorar, 

estimar ou confirmar. A exploração refere-se ao entendimento dos dados do 

processo. A estimação refere-se à determinação dos efeitos das variáveis de 

processo ou fatores das características dos resultados. A confirmação implica em 

verificar os resultados previstos.   

Para os processos industriais modernos, as interações entre fatores ou 

parâmetros de processo são de primordial interesse para muitos engenheiros e 

gerentes, e, portanto, devem ser estudados, analisados e entendidos 

apropriadamente para resolução de problemas e de melhoria de processo. Para 

muitos desses problemas na indústria, a causa raiz é a interação entre fatores 

mais do que o efeito individual de cada fator no resultado.  O resultado aqui é o 

que traz benefício à empresa ou ao seu cliente. A significância das interações no 

processo de produção pode ser ilustrado pelo exemplo dado por Jiju Antony, em 

seu livro “Design of Experiments for Scientists and Engineers” . Nesse exemplo 

sobre o processo de soldagem de uma companhia eletrônica, o time de 

engenheiros da empresa estava interessado em reduzir o número de defeitos de 

juntas soldadas. A média de defeitos nas condições atuais é 410 ppm (partes por 

milhão). O time decidiu realizar um experimento simples para entender a influência 

dos parâmetros de processo no número de defeitos de juntas soldadas.  

O time inicialmente utilizou o método de uma variável por vez (one variable at 

a time, OVAT) para o experimento. Cada parâmetro do processo (ou variáveis de 

processo) foram estudadas em dois níveis – nível baixo (representado por -1) e 

nível alto (representado por +1). Os parâmetros e seus leveis são mostrados na 

Figura 17. A estrutura do experimento mostra todas as possíveis combinações dos 

fatores nos seus respectivos níveis. 

No experimento, os parâmetros reais do processo são substituídos por -1 e 

+1. A primeira configuração de fatores na Figura 18 representa os valores atuais 

dos parâmetros de processo; Na segunda configuração, o time mudou o fator “A” 

de baixo para alto, mantendo os níveis dos outros dois constantes. O engenheiro 
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notou através do experimento que a taxa de defeito é mínima na quarta 

configuração, e, portanto, concluiu que os valores de parâmetro ótimos são os 

correspondentes a quarta configuração. 

 

Figura 17 Definição de fatores e níveis para Planejamento de Experimento 

 

(Antoni, 2014) 

 

Figura 18 Configurações de experimento codificado para Planejamento de 

Experimento (DOE). 

 

(Antoni, 2014) 

 

A diferença nas respostas entre a primeira e a segunda configuração dá uma 

estimativa do efeito do parâmetro de processo “A”. Da Figura 18, o efeito do “A” 

(370-420) =-50 foi estimado quando o level “B” e “C” estavam em nível baixo. Não 

há garantia, que “A” tenha o mesmo efeito para condições diferentes de “B” e “C”.  

Da mesma forma, os efeitos de “B” e “C” podem ser estimados. No experimento 

acima os efeitos de a A (-1) B(+1), A(-1)C(+1) e B(-1)C(+1) não são avaliados. 

Portanto, o experimento de uma variável por vez (OVAT) pode levar a falsas 

ótimas condições. Nesse caso, o time falhou ao estudar o efeito de cada fator em 

condições diferentes dos outros fatores. Em outras palavras, o estudo das 

interações entre fatores falhou.  
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Interações ocorrem quando o efeito de um parâmetro de processo depende 

do nível de outro parâmetro de processo. Em outras palavras, o efeito de um 

parâmetro de processo na resposta é diferente em níveis diferentes de outro 

processo. Para estudar os efeitos entre os parâmetros de processo precisamos 

variar todos os fatores simultaneamente. Para o processo de soldagem descrito 

acima, o time de engenheiros usou um Experimento Completo de Fatores (Full 

Factorial Experiment, FFE) e cada tentativa, ou condição de corrida foi replicada 

duas vezes para observar as variações de resultados entre as tentativas de 

experimento. Os resultados do FEE são mostrados na Figura 20. Como se trata de 

uma FFE é possível estudar todas as interações entre fatores A, B e C. 

 

Figura 19 Resultados de Experimento de Completo de Fatores  23 

 

Fonte: (Antoni, 2014) 

 

Figura 20 Valores médios em ppm 

 

Fonte: (Antoni, 2014) 
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A interação entre os parâmetros de processo (com A e B) pode ser calculada 

usando a Equação 2. 

 

𝐼𝐴,𝐵 =
1

2
(𝐸𝐴,𝐵(+1) − 𝐸𝐴,𝐵(−1)) Equação 2 Interação entre processo A 

e processo B 

    

Na Equação 2,  𝐸𝐴,𝐵(+1) é o fator “A” a um nível alto do fator B e 𝐸𝐴,𝐵(−1) é o 

efeito do fator “A” a um nível baixo do fator “B”. Para este exemplo, três interações 

de segunda ordem e uma de terceira ordem podem ser estudadas. As de terceira 

ordem e outra altas ordens não são de grande valia para a otimização de 

processos, portanto não são comumente estudadas. Com a intenção de estudar a 

interação de A (densidade de fluxo) e de B (velocidade de esteira), é possível 

gerar a Figura 20 para médias de valores de ppm para as quatro combinações 

possíveis de A e B (ou seja, A(-1)B(-1),  A(-1) B(+1), A(+1) B(-1)  e A(+1) B(+1).  Da tabela 

acima, o efeito de “A”(isto é, indo do nível baixo(-1), para o nível alto (+1) a um alto 

nível de “B”(+1) =378,75-311,50 = 67,25 ppm. Similarmente, o efeito de “A” a um 

baixo nível de B 409,25-398,75 =10,5 ppm. Interação entre A e B = 
1

2
(67,25 −

10,5) =28,375. 

Com o objetivo de determinar se dois parâmetros de processo estão 

interagindo ou não, é possível usar uma simples, mas poderosa ferramenta gráfica 

chamada gráfico de interação como o gráfico  entre parâmetros de processo, 

Figura 21. Se as linhas na plotagem de interação são paralelas, então não há 

interação entre os parâmetros de processo. Isso faz com que a mudança da 

resposta média do nível baixo para o alto de um fator não dependa do nível do 

outro fator. Por outro lado, se as linhas não são paralelas, uma interação existe 

entre os fatores.  
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Figura 21 Plotagem da interação entre a densidade do fluxo e a velocidade da 
esteira 

 

Fonte: (Antoni, 2014) 

 

Quanto mais distante de serem paralelas, maior o grau de interação entre os 

dois parâmetros de processo. A quantidade de defeitos (em ppm) é mínimo 

quando a velocidade da esteira está no nível alto e o fluxo de densidade a nível 

baixo. (Antoni, 2014) 

4. METODOLOGIA 

O estudo foi feito em duas etapas. A Etapa 1 é uma avaliação de cunho 

estatístico que gera um resultado mais confiável, mas menos detalhado. Foram 

usados dados de 926 corridas referentes a três meses de produção do aço 1015. 

Esses dados foram ordenados em tabelas no excel e adaptados para serem 

analisados através do método de Planejamento de Experimentos (DOE). Os 

dados ordenados foram transferidos para o software Minitab 16 que tem entre 

suas funções a de realizar analises através de DOE.  A Etapa 2 é uma avaliação 

de menor escala que avalia algumas amostras de conjuntos de placas post-morten 

através de medições, analise visual e de composição.  
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4.1 ETAPA 1 - ANÁLISE DO PROCESSO  

4.1.1 VARIÁVEIS DE ENTRADA - ETAPA 1 - ANÁLISE DO PROCESSO 

A definição dos fatores de processo que seriam avaliados quanto a sua 

influência no desgaste das placas de válvula gaveta foi feita a partir do 

conhecimento empírico sobre o processo e do que foi citado na literatura sobre 

materiais refratários e válvula gaveta. Outra limitante na escolha dos fatores foi a 

disponibilidade de dados. Os fatores e os limites que caracterizam os seus níveis 

são mostrados na Tabela 3. 

A temperatura foi selecionada porque ela dá energia para que reações 

químicas ocorram gerando desgaste químico e porque ela é inversamente 

proporcional à resistência mecânica. Assim espera-se que em maiores 

temperaturas ocorra maior desgaste químico e mecânico das placas, e, portanto, 

seja necessário trocá-las com menos tempo de uso. A temperatura foi dividida em 

dois níveis: baixo e alto. Considerou-se que temperatura de lingotamento acima de 

1557°C é “Alta” e que temperatura de lingotamento abaixo ou igual a 1557°C é 

“Baixa”.  

A suposição de que o estado do cone influencia na vida de placa não foi 

medida adequadamente até então, neste estudo foi feita uma avaliação inicial 

dessa influência de forma indireta. Para avaliar a influência do estado do cone na 

vida de placa considerou-se que um cone usado mais que 7 corridas seria “Muito 

usado” e um cone usado 7 corridas ou menos seria “Pouco usado”.  

A forma com que a panela abriu no lingotamento também foi considerada 

um fator que influencia no desgaste das placas refratárias. Se a panela não abriu, 

sendo necessário o uso de Agulha ou Vara de Oxigênio, então considerou-se uma 

“Não abertura”, caso contrário, considerou-se “Livre”. 

Além desses fatores, outros foram cotados para este estudo, mas por falta 

de dados ou por os dados não se adequarem ao método escolhido, esses fatores 

não foram incluídos, dentre eles o tipo de aço e o tempo de lingotamento.  
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Tabela 3 Limites dos fatores do Projeto do Experimento da Etapa 1. 

Fatores Níveis Limites 

Temperatura Alta >1557°C 

Baixa ≤1557°C 

Estado do cone Muito usado >7 corridas 

Pouco usado ≤7 corridas 

Abertura Não Livre Uso de vara de oxigênio ou 

agulha 

Livre Livre 

 

Assim havia três fatores, cada um com dois níveis, caracterizando um DOE 

23. Nesse método é feita a média dos resultados de cada combinação de fatores. 

O software Minitab 16 segrega, calcula as médias e apresenta gráficos que 

ilustram o resultado. Foram feitos dois experimentos nessa etapa, o primeiro 

limitando o tipo de aço e o período. O segundo, além dos limites do primeiro, 

desconsidera as placas que fora trocadas junto de cones, e usa amostras de 

mesmo tamanho para placas usadas com cones muito usados e de placas usadas 

com cones pouco usados. Isso foi feito pois sempre que o cone é trocado a placa 

também é trocada, então não se sabe se as placas trocadas junto de cones 

poderiam ser usadas mais vezes ou não. No entanto, quando foram retiradas as 

placas trocadas junto de cones dos dados para análise, sobraram muito mais 

placas usadas com cones em estado pouco usado. Assim retirou-se dos dados 

referente a cone pouco usado uma amostra do tamanho da amostra referente aos 

muito usados. Os limites descritos estão resumidos na Tabela 4. 
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Tabela 4 Limite das amostras usadas nos Experimentos 1 e 2 da Etapa 1. 
 Experimento 1 Experimento 2 

 

Tamanho da 

amostra de corridas 

 

926 

 

248 

 

 

 

Limite 

 

Aço 1015 

Agosto a Novembro 

Aço 1015 

Agosto a Novembro 

Trocas de placa sem troca de cone 

Tamanho se amostra de cone muito 

usado igual à amostra de cone 

pouco usado 

 

4.1.2 VARIÁVEIS DE RESPOSTA - ETAPA 1 -  ANÁLISE DO PROCESSO 

Para a Etapa 1, a variável de resposta foi apenas a vida de placa. A vida de 

placa é o número de corridas que um conjunto de placas foi usada antes de ser 

considerada inadequada.  A avaliação do momento em que as placas devem ser 

trocadas é feita pelos operadores do setor de panelas do refino secundário. Para 

auxiliar nessa avaliação os operadores consideram o tipo de aço das produções 

em que o conjunto de placas foi usado, o teste de GAP (avaliação do 

espaçamento entre placas) e o teste da fumaça. Através dos registros dos 

operadores foi possível identificar quais as corridas que cada placa foi usada e 

qual foi a vida de placa. 

 

4.2 ETAPA 2 - ANÁLISE DE AMOSTRAS 

4.2.2 VARIÁVEIS DE ENTRADA – ETAPA 2 – ANÁLISE DE AMOSTRAS 

Para a Etapa 2 foram separadas quatro conjuntos de placas que foram 

usadas apenas em corridas de produção de aço 1015. Retiraram-se amostras de 

material da área que fica em contato com o fluido durante o lingotamento, ou seja, 

as paredes do orifício das placas, como indicado na Figura 22. Para cada conjunto 

de placas foram separados três tipos de amostras: amostras quadrada de 225mm2 

de área por 7 mm de espessura para análise de Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) e Espectroscopia por dispersão de Energia (EDS), amostras 
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moídas até passar na peneira de 120 mesh para a Fluorescência de Raios X e 

amostras moídas até passar na peneira de 325 mesh para a Difração de Raios X 

(DRX). Também foi retirada amostra de miolo de placa usada, mas em relativo 

bom estado com o objetivo de representar o material sem ataque químico, região 

indicada na Figura 23. 

 

Figura 22 Área da qual as amostras, 1, 1.2,  2, 3  e  4 foram retiradas. 

 

Fonte: (Cruz, Pelisser, Mattielo, Brunch, R. Marques, & Bragança, 2013) 

 

 

Figura 23 Área da qual a amostra 5 foi retirada. 

 

Fonte: (Cruz, Pelisser, Mattielo, Brunch, R. Marques, & Bragança, 2013) 

modificada pelo autor. 

 

Foi realizada análise de amostras da região do furo dos 4 conjuntos de placa 

através de Microscopia Eletrônica de Varredura MEV e Espectroscopia por 

Dispersão de Energia (EDS) com o equipamento Hitachi 3000 do Laboratório de 

Design e Seleção de Materiais da UFRGS (LDSM). Também foi realizada análise 

por Difração de RaiosX (DRX) no equipamento Philips do Laboratório de Materiais 

Cerâmicos da UFRGS (LACER) e análise de óxidos semi-quantitativa de 

Fluorescência de Raios X (FRX) sem padrão primário de comparação no 

laboratório de Tecnologia de Processos e Produtos (TPP) da Gerdau.  Através 
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desses dois últimos métodos também se analisou uma amostra da região do miolo 

da placa, ou seja, região que não esteve em contato com o aço. 

 

Mediu-se o diâmetro interno do furo de 23 conjuntos de placa e o 

comprimento entre a extremidade da placa mais próxima ao furo de trabalho e o 

final da lingueta (L para a placa inferior ou móvel e U para a placa superior ou 

fixa). As medidas feitas estão indicadas no esquema da Figura 23. Os dados 

foram coletados conforme mostra a Tabela 5.  

 

Tabela 5 Método de coleta de dados para avaliação do desgaste das placas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du = Diâmetro do furo da placa fixa ou superior; 

Dl = Diâmetro do furo da placa móvel ou inferior; 

U = Medida (mm) entre a extremidade da placa mais próxima ao furo de trabalho e 

o final da lingueta, para a placa superior; 

L = medida entre a extremidade da placa mais próxima ao furo de trabalho e o 

final da lingueta (mm), para a placa inferior; 

 

O tempo de lingotamento, tipo de aço, modo de abertura e estado do cone 

também foram fatores avaliados nesta etapa. Para tanto, os operadores do setor 

de panelas coletaram as amostras e identificaram-nas com a última corrida em 

que foram usadas. Uma corrida corresponde a uma batelada de produção de aço, 

ou seja, a uma panela cheia de aço que lingotou. A partir desse dado foi possível 

Placa Fixa ou 

Superior 

Placa Móvel ou 

Inferior 

Du 

(mm) 

U 

(mm) 

Dl 

(mm) 

L 

(mm) 
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coletar no sistema as outras corridas em que os conjuntos de placa foram usados 

e a partir disso foi possível identificar a combinação de fatores a que as amostras 

foram expostas.  

 Para o caso de conjuntos de placas que foram usadas com mais de um tipo 

de aço, isso foi indicado. No caso do modo de abertura, apenas placas que não 

foram usadas em nenhuma corrida com “abertura não livre” foram relacionadas à 

“abertura livre”.  

 

4.2.2 VARIÁVEIS DE RESPOSTA - ETAPA 2 - ANÁLISE DE AMOSTRAS 

Para a Etapa 2, além da vida de placa também foram usados como variáveis 

de resposta, o aumento percentual interno, o percentual do curso que a lingueta 

das placas alcançou, o potencial de vida das placas, as fases do material, os 

óxidos e os elementos na região do furo. Calculou-se o aumento percentual do 

furo tanto para as placas fixas quanto para as móveis, respectivamente Equação 3 

e 4. Avaliou-se se o aumento de furo podia ser relacionado com os parâmetros 

tipo de aço, tempo e estado do cone através de um gráfico do percentual do 

aumento do furo por esses fatores. 

 

 

Du = Diâmetro do furo da placa fixa ou superior; 

Dl = Diâmetro do furo da placa móvel ou inferior; 

D= Diâmetro inicial do furo; 

 

Calculou-se o percentual do curso de trabalho que a lingueta ocupava tanto 

para as placas fixas quanto para as placas móveis. O curso de trabalho (s) foi 

considerado a distância entre o centro do furo das duas placas em posição 

fechada ou curso (S) menos o diâmetro o furo das placas (D), como na Equação 

𝒙 = 𝟏𝟎𝟎 ×
𝑫𝒖

𝑫
 

Equação 3 Aumento percentual do 

furo da placa superior ou fixa. 

 

𝒙 = 𝟏𝟎𝟎 ×
𝑫𝒍

𝑫
 

Equação 4 Aumento percentual do 

furo da placa móvel ou inferior. 
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5. O cálculo do comprimento da lingueta é a medida entre a extremidade da placa 

mais próxima ao furo de trabalho ( U ou L) e o final da lingueta menos a medida 

original entre a extremidade da placa mais próxima ao furo e a extremidade oposta 

do furo de trabalho (O), como mostram as Equações 6 e 7. Calculou-se então o 

percentual do curso de trabalho (s) que as linguetas ocupavam (Lu ou Ll), como 

nas Equações 8 e 9. As medidas são ilustradas na Figura 24. 

 

𝒔 = 𝑺 − 𝑫 Equação 5  Cálculo do curso de trabalho 

 

𝑳𝒍 = 𝑳 − 𝑶 Equação 6 Cálculo da lingueta da placa móvel ou inferior 

 

𝑳𝒖 = 𝑼 − 𝑶 Equação 7 Cálculo da lingueta da placa fixa ou superior 

 

𝑳𝒍𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 ×
𝑳𝒍

𝒔
 

Equação 8 Percentual que a lingueta da placa móvel ocupa do 

curso de trabalho. 

 

𝑳𝒖𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 ×
𝑳𝒖

𝒔
 

Equação 9 Percentual que a lingueta da placa fixa ocupa do 

curso de trabalho. 

 

s = Curso de serviço (mm) 

Du = Diâmetro do furo da placa fixa ou superior; 

Dl = Diâmetro do furo da placa móvel ou inferior; 

O = Medida original (mm) entre a extremidade da placa mais próxima ao furo e a 

extremidade oposta do furo de trabalho; 

U = Medida (mm) entre a extremidade da placa mais próxima ao furo de trabalho e 

o final da lingueta, para a placa superior; 

L = medida entre a extremidade da placa mais próxima ao furo de trabalho e o 

final da lingueta (mm), para a placa inferior; 

Lu =Comprimento da lingueta da placa superior; 

Ll= Comprimento da lingueta da placa inferior; 

Lus =Percentual que a lingueta ocupa do curso de serviço na placa superior; 

Lls= Percentual que a lingueta ocupa do curso de serviço na placa inferior; 
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Figura 24 Esquema de medição das placas para o cálculo do potencial de vida das 

placas em minutos. 

 

Fonte: (Ramos, 2005) 

 

Além disso, calculou-se quanto tempo de lingotamento a placa teria potencial 

de ser usada, após retirada, antes de uma lingueta encontrar a outra em função da 

taxa de formação de lingueta. A taxa de formação da lingueta calcula o quanto a 

superfície de contato entre a placa fixa e móvel desgasta por minuto de uso. Para 

tanto se calcula a diferença entre o comprimento entre a extremidade da placa 

mais próxima ao furo de trabalho e o final da lingueta (L para a placa inferior ou 

móvel e U para a placa superior ou fixa) e a medida original entre a extremidade 

Du

u 

 Du 

Dl

u 

 Du 
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da placa mais próxima ao furo e a extremidade (O). O resultado é o comprimento 

da lingueta. Então se calcula o tempo real das placas (n) identificando-se as 

corridas em que elas foram usadas e somando-se o tempo de cada corrida. 

Calcula-se a taxa de formação de lingueta entre as placas (para a placa móvel, ou 

inferior e para a placa fixa ou superior) dividindo o comprimento da lingueta pelo 

tempo que a placa foi exposta, como indicado na Equação 10 e 11 para a placa 

móvel e fixa respectivamente. As taxas de formação de lingueta foram usadas 

para calcular o tempo potencial dessas placas através da Equação 12.  (Ramos, 

2005).    

𝒍 =
𝑳 − 𝑶

𝒏
 

Equação 10 Taxa de desgaste da 

placa móvel 

 

𝒖 =
𝑼 − 𝑶

𝒏
 

Equação 11 Taxa de desgaste da 

placa fixa 

 

𝑿 =
(𝑺 − 𝑫) − (𝑼 + 𝑳)

(𝒖 + 𝒍)
 

Equação 12 Tempo potencial de uso 

 

S = Curso (mm) do sistema de válvula gaveta; 

D = Diâmetro do furo das placas; 

O= Medida original (mm) entre a extremidade da placa mais próxima ao furo e a 

extremidade oposta do furo de trabalho; 

Du = Diâmetro do furo da placa fixa ou superior; 

Dl = Diâmetro do furo da placa móvel ou inferior; 

U = Medida (mm) entre a extremidade da placa mais próxima ao furo de trabalho e 

o final da lingueta, para a placa superior; 

L = medida entre a extremidade da placa mais próxima ao furo de trabalho e o 

final da lingueta (mm), para a placa inferior; 

X = tempo potencial de lingotamento das placas refratárias; 

u = desgaste, na região da lingueta da placa A, por tempo (min) de lingotamento; 

l = desgaste, na região da lingueta da placa B, por tempo (min) de lingotamento; 

n = tempo de lingotamento real pelas placas refratárias; 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1 ETAPA 1 – ANÁLISE DO PROCESSO 

 

5.1.1  ETAPA 1 – ANÁLISE DO PROCESSO – EXPERIMENTO 1 

Os gráficos de efeito de fatores principais mostrado na Figura 25 mostra o 

efeito do tipo de abertura, da temperatura de lingotamento, da massa de aço 

lingotado e do estado do cone na média de vida de placa. O eixo y mostra a média 

de vida de placa e o eixo x mostra o nível dos fatores. 

A Figura 25(a) mostra que placas cuja abertura foi “não livre” tiveram vida de 

placa inferior às placas que tiveram abertura “livre”, esse comportamento mostra 

que o procedimento de abertura da válvula com uma agulha ou com uma vara de 

oxigênio leva a diminuição de vida da placa ou por desgaste da própria placa ou 

por desgaste de outras peças do sistema de válvula gaveta que possam 

influenciar no desgaste das placas. A Figura 25(b) mostra que placas usadas 

quando o estado de cone era muito usado tiveram uma vida média inferior. A 

Figura 25(c) indica que a média de vida das placas que operaram com baixa 

temperatura foi maior, isso é explicado pelo fato de a temperatura ser um fator que 

aumenta a velocidade de reações e diminui a resistência mecânica dos materiais. 

O peso de aço na panela é um fator que indica quanto aço passa pela válvula 

gaveta. Figura 25(d) mostra que altas massas de aço levam a uma menor vida de 

placa. Como maior quantidade de aço na panela necessita de tempo de 

lingotamento mais longo, maior tempo de lingotamento leva a menor média de 

vida de placa.  
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Figura 25 Efeito de fatores na média de Vida de placa no Experimento 1. Sendo 

esses fatores o tipo de abertura (a), o estado do cone (b), temperatura (c) e Massa 

de Aço (d). 

 

 

Os gráficos de interação entre os fatores mostrados na Figura 26 mostra se 

há interação entre os fatores e se os resultados do gráfico de influência dos 

fatores (Figura 25) não é influenciado por essas interações. A Figura 26(a) mostra 

que a influência do estado do cone é a mesma para as placas que foram usadas 

em corridas com abertura livre e em corridas com abertura não livre. Sendo assim, 

não há interação entre os fatores estado do cone e tipo de abertura. A Figura 

26(b) mostra que a influência da temperatura é a mesma para as placas que foram 

usadas em corridas com abertura livre e em corridas com abertura não livre, ou 

seja, as retas são relativamente paralelas. Sendo assim, não há interação entre os 

fatores temperatura e tipo de abertura. A Figura 26(c) mostra que a influência da 



 

52 
 

massa de aço é a mesma para as placas que foram usadas em corridas com 

abertura livre e em corridas com abertura não livre, ou seja, as retas são 

relativamente paralelas. Sendo assim, não há interação entre os fatores massa de 

aço e tipo de abertura. A Figura 26(d) mostra que a influência da temperatura é a 

mesma para as placas que foram usadas com cones pouco usados e com cones 

muito usados, ou seja, as retas são relativamente paralelas. Sendo assim, não há 

interação entre os fatores massa de aço e tipo de abertura. A Figura 26(e) mostra 

que a influência da massa de aço não é a mesma para as placas que foram 

usadas com cones pouco usados e com cones muito usados, ou seja, as retas 

não são paralelas. As placas que foram usadas com cones muito usados e com 

alta massa de aço tiveram uma vida de placa inferior. Isso pode ser explicado pela 

combinação de maior área superficial de contato entre a placa superior e o aço 

líquido, devido ao estado do cone muito usado, e ao maior tempo necessário para 

lingotar uma maior massa de aço líquido. A menor vida de placa pode ser 

explicada pela a combinação de maior área superficial da placa em contato com o 

aço líquido e pelo maior tempo de contato do aço líquido com as placas. A Figura 

26(f) mostra que a influência da massa de aço não é a mesma para as placas que 

foram usadas a alta temperatura e a baixas temperaturas de lingotamento, ou 

seja, as retas não são paralelas. As placas que foram usadas com baixas massas 

de aço e baixas temperaturas tiveram uma vida de placa superior, ou seja, as 

retas não são paralelas. Isso pode ser explicado pelo menor tempo necessário 

para lingotar uma menor massa de aço líquido e pela menor reatividade entre o 

aço líquido e o refratário a uma temperatura mais baixa.  
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Figura 26 Influência da Interação de Fatores na Vida de Placa média para o 

Experimento 1. Interação dos fatores abertura e estado do cone (a), abertura 

e temperatura (b), abertura e massa de aço (c) e estado do cone e 

temperatura (d), estado do cone e massa de aço (e) e temperatura e massa 

de aço (e).  

 

 

A Tabela 6 mostra os resultados do Planejamento de experimento. A primeira 

coluna indica a combinação de fatores considerada, as quatro próximas colunas 

mostra qual o nível de cada fator que foi considerado, a penúltima coluna mostra a 

média da vida de placa em função da combinação desses fatores e a última 

coluna indica o erro associado a essa média. Os dois maiores valores de média de 

placa estão associados às configurações nas quais a massa de aço e a 

temperatura eram baixas e o cone estava pouco usado. A diferença da média para 

os valores com abertura livre e não livre pode ser desconsiderada devido ao valor 



 

54 
 

do erro associado a essas médias. As duas menores médias de vida de placa 

estão associadas a não abertura livre e ao uso de cone muito usado.  

 

Tabela 6  Resultados do Projeto de Experimento para o Experimento 1 

FATORES NÍVEIS 
MÉDIA DE 
 VIDA DE 
PACA 

ERRO 

ABERTURA 
LIVRE    4,178 0,03647 

NÃO LIVRE    3,986 0,09587 

ESTADO DO CONE 

POUCO 
USADO 

   4,224 0,03601 

MUITO 
USADO 

   3,94 0,09604 

TEMPERATURA 
BAIXA    4,05 0,09659 

ALTA    4,114 0,03451 

MASSA DE AÇO 
BAIXA    4,064 0,09491 

ALTA    4,1 0,03891 

ABERTURA*ESTADO 
DO CONE 

LIVRE 
POUCO 
USADO 

  4,245 0,03249 

NÃO LIVRE 
POUCO 
USADO 

  4,203 0,06428 

LIVRE 
MUITO 
USADO 

  4,111 0,0653 

NÃO LIVRE 
MUITO 
USADO 

  3,769 0,18065 

ABERTURA*TEMPE
RATURA 

LIVRE BAIXA   4,197 0,06846 

NÃO LIVRE BAIXA   3,902 0,18065 

LIVRE ALTA   4,158 0,02515 

NÃO LIVRE ALTA   4,07 0,06428 

ABERTURA*MASSA 
DE AÇO 

LIVRE BAIXA   4,228 0,06711 

NÃO LIVRE BAIXA   3,899 0,17755 

LIVRE ALTA   4,127 0,02855 

NÃO LIVRE ALTA   4,073 0,07239 

ESTADO DO 
CONE*TEMPERATU
RA 

POUCO 
USADO 

BAIXA   4,266 0,06591 

MUITO 
USADO 

BAIXA   3,833 0,1816 

POUCO 
USADO 

ALTA   4,182 0,02904 

MUITO 
USADO 

ALTA   4,047 0,06262 

ESTADO DO 
CONE*MASSA DE 
AÇO 

POUCO 
USADO 

BAIXA   4,29 0,06331 

MUITO 
USADO 

BAIXA   3,838 0,17895 

POUCO 
USADO 

ALTA   4,158 0,03434 

MUITO 
USADO 

ALTA   4,042 0,06983 

TEMPERATURA*MA
SSA DE AÇO 

BAIXA BAIXA   3,975 0,17923 

ALTA BAIXA   4,152 0,0625 

BAIXA ALTA   4,124 0,07209 
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ALTA ALTA   4,076 0,0293 

ABERTURA*ESTADO 
DO 
CONE*TEMPERATU
RA 

LIVRE 
POUCO 
USADO 

BAIXA  4,299 0,06114 

NÃO LIVRE 
POUCO 
USADO 

BAIXA  4,233 0,11678 

LIVRE 
MUITO 
USADO 

BAIXA  4,095 0,12251 

NÃO LIVRE 
MUITO 
USADO 

BAIXA  3,571 0,3419 

LIVRE 
POUCO 
USADO 

ALTA  4,191 0,02203 

NÃO LIVRE 
POUCO 
USADO 

ALTA  4,173 0,05374 

LIVRE 
MUITO 
USADO 

ALTA  4,126 0,04522 

NÃO LIVRE 
MUITO 
USADO 

ALTA  3,967 0,11678 

ABERTURA*ESTADO 
DO CONE*MASSA 
DE AÇO 

LIVRE 
POUCO 
USADO 

BAIXA  4,281 0,05984 

NÃO LIVRE 
POUCO 
USADO 

BAIXA  4,298 0,11159 

LIVRE 
MUITO 
USADO 

BAIXA  4,175 0,12015 

NÃO LIVRE 
MUITO 
USADO 

BAIXA  3,5 0,33712 

LIVRE 
POUCO 
USADO 

ALTA  4,208 0,02534 

NÃO LIVRE 
POUCO 
USADO 

ALTA  4,108 0,06383 

LIVRE 
MUITO 
USADO 

ALTA  4,046 0,05117 

NÃO LIVRE 
MUITO 
USADO 

ALTA  4,038 0,12994 

ABERTURA*TEMPE
RATURA*MASSA DE 
AÇO 

LIVRE BAIXA BAIXA  4,25 0,12642 

NÃO LIVRE BAIXA BAIXA  3,7 0,33543 

LIVRE ALTA BAIXA  4,207 0,0451 

NÃO LIVRE ALTA BAIXA  4,098 0,11657 

LIVRE BAIXA ALTA  4,144 0,05258 

NÃO LIVRE BAIXA ALTA  4,105 0,13425 

LIVRE ALTA ALTA  4,11 0,02226 

NÃO LIVRE ALTA ALTA  4,041 0,0542 

ESTADO DO 
CONE*TEMPERATU
RA*MASSA DE AÇO 

POUCO 
USADO 

BAIXA BAIXA  4,387 0,11587 

MUITO 
USADO 

BAIXA BAIXA  3,563 0,33922 

POUCO 
USADO 

ALTA BAIXA  4,192 0,05107 

MUITO 
USADO 

ALTA BAIXA  4,113 0,11408 

POUCO 
USADO 

BAIXA ALTA  4,144 0,06285 

MUITO 
USADO 

BAIXA ALTA  4,104 0,12975 

POUCO 
USADO 

ALTA ALTA  4,171 0,02766 

MUITO 
USADO 

ALTA ALTA  3,98 0,05165 

ABERTURA*ESTADO 
DO 
CONE*TEMPERATU
RA*MASSA DE AÇO 

LIVRE 
POUCO 
USADO 

BAIXA BAIXA 4,375 0,11307 

NÃO LIVRE 
POUCO 
USADO 

BAIXA BAIXA 4,4 0,20227 

LIVRE 
MUITO 
USADO 

BAIXA BAIXA 4,125 0,22615 
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NÃO LIVRE 
MUITO 
USADO 

BAIXA BAIXA 3 0,63964 

LIVRE 
POUCO 
USADO 

ALTA BAIXA 4,188 0,03922 

NÃO LIVRE 
POUCO 
USADO 

ALTA BAIXA 4,196 0,09431 

LIVRE 
MUITO 
USADO 

ALTA BAIXA 4,226 0,08123 

NÃO LIVRE 
MUITO 
USADO 

ALTA BAIXA 4 0,21321 

LIVRE 
POUCO 
USADO 

BAIXA ALTA 4,222 0,04653 

NÃO LIVRE 
POUCO 
USADO 

BAIXA ALTA 4,067 0,11678 

LIVRE 
MUITO 
USADO 

BAIXA ALTA 4,065 0,09431 

NÃO LIVRE 
MUITO 
USADO 

BAIXA ALTA 4,143 0,24176 

LIVRE 
POUCO 
USADO 

ALTA ALTA 4,193 0,02008 

NÃO LIVRE 
POUCO 
USADO 

ALTA ALTA 4,149 0,05154 

LIVRE 
MUITO 
USADO 

ALTA ALTA 4,027 0,03975 

NÃO LIVRE 
MUITO 
USADO 

ALTA ALTA 3,933 0,09535 

 

O gráfico 3D na Figura 27  Influência da combinação de fatores na Via de Placa 

média para  experimento 1.Figura 27 ilustra os resultados do planejamento de 

experimento, ou seja, mostra as médias de vida de placa em função das 

combinações de níveis de fatores. 

 

Figura 27  Influência da combinação de fatores na Via de Placa média 
para  experimento 1. 
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5.1.2  ETAPA 1 – ANÁLISE DO PROCESSO – EXPERIMENTO 2 

 

A Figura 28(a) mostra que placas cuja abertura foi “não livre” tiveram vida de 

placa inferior às placas que tiveram abertura “livre”. A Figura 28(b) mostra que 

placas usadas quando o estado de cone era muito usado tiveram uma vida média 

inferior. Ou seja, mesmo desconsiderando as placas que podem ter sido retiradas 

devido ao desgaste do cone, o resultado do experimento 1 se repete. 
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Figura 28  Efeito de fatores na média de Vida de placa no Experimento 2. 

Sendo esses fatores o tipo de abertura (a) e o estado do cone (b). 

 

 

 A Figura 29 mostra que o estado de cone muito usado quando a abertura foi 

livre leva a uma vida de placa inferior do que outras configurações de 

experimento. Esse resultado indica que o uso de agulha ou vara de oxigênio pode 

não só danificar a placa, mas também danificar o cone, fazendo com que tenha 

maior diâmetro levando ao  maior desgaste das placas. 
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Figura 29 Influência da Interação de Fatores na Vida de Placa média para o 

Experimento 2. 

 

 

Os resultados do Planejamento de Experimento expostos na Tabela 7 mostram 

que a situação que leva a diminuição da vida de placas é o cone muito usado e a 

abertura não livre combinados mesmo desconsiderando os as placas retiradas 

junto de cones.  
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Tabela 7 Resultados do Projeto de Experimento para o 

Experimento 2 

FATORES 
MÉDIA DE 

 VIDA DE PACA 
ERRO 

ABERTURA 

LIVRE  4,225 0,037600 

NÃO 

LIVRE 
 4,097 0,08105 

ESTADO DO 

CONE 

POUCO 

USADO 
 4,236 0,06430 

MUITO 

USADO 
 4,087 0,06204 

ABERTURA* 

ESTADO DO 

CONE 

MASSA DE 

AÇO 

LIVRE 
POUCO 

USADO 
4,233 0,05292 

NÃO 

LIVRE 

POUCO 

USADO 
4,238 0,11720 

LIVRE 
MUITO 

USADO 
4,218 0,05344 

NÃO 

LIVRE 

MUITO 

USADO 
3,957 0,11199 

 

 

O gráfico 2D na Figura 30 ilustra os resultados do planejamento de 

experimento, ou seja, mostra as médias de vida de placa em função das 

combinações de níveis de fatores já discutidos. 
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Figura 30 Influência da combinação de fatores na Via de placa média para o 

Experimento 2. 

 

 

5.2 ETAPA 2 - ANÁLISE DE AMOSTRAS 

5.2.1 ANALISE VISUAL 

A região do furo de diversas placas foi analisada e percebe-se material de 

coloração esverdeada, avermelhada e esbranquiçada em várias delas. A 

coloração esverdeada indica a presença de cromo, coloração que se assemelha a 

cor da massa refratária usada na montagem da válvula gaveta. A coloração 

avermelhada foi associada a fases contendo ferro e a coloração esbranquiçada a 

presença de fases contendo alto percentual de cálcio, exemplos dessas 

colorações podem ser vistos nas Figuras 31 (a), (b) e (c).   

A presença de fases contendo ferro é esperada, pois o aço ao solidificar 

forma carepa de óxidos de ferro. Assim, os resquícios de aço que ficam na 

superfície do furo após o seu fechamento solidificam formando carepa (óxidos de 

ferro).  

MUITO USADO

POUCO USADO

NÃO LIVRELIVRE

ESTADO DO CONE

ABERTURA

3,95652

4,238104,23301

4,21782

Médias de vida de placa em função da combinação de níveis de fatores
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A presença de fases contendo CaO indica que a escória esteve em contato 

com as placas. O teor de cálcio da escória é importante para evitar que os tijolos 

dolomíticos da panela desgastem por ataque químico. No entanto, para o conjunto 

de placas de material aluminoso, a presença de fases contendo cálcio leva a 

formação de fases intermediárias, como o Aluminato de cálcio, cujo ponto de 

fusão é não só inferior ao da alumina, mas também inferior ao do aço. Assim, as 

fases de cálcio geram a degradação química das placas aluminosas. 

A coloração esverdeada na lingueta de várias amostras de placas indica que 

a massa refratária se infiltrou, foi colocada ou foi arrastada para entre as placas. 

Por se tratar de uma massa refratária, é composta por partículas cerâmicas de alta 

dureza. Essas partículas geram atrito entre as placas acelerando o desgaste 

mecânico. 

 

Figura 31 Região da lingueta com coloração da lingueta avermelhada (a), 

coloração esbranquiçada (b) e coloração esverdeada(c). 
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O material esbranquiçado foi encontrado também na superfície do furo das 

placas, como mostrado na Figura 32. Isso demonstra que o que leva ao 

esbranquiçamento da lingueta vem do furo das placas. Esse material quando 

deixado descansando a baixa temperatura se torna quebradiço. O que foi 

constatado ao desembrulhar amostras de placas que não estavam mais em 

serviço a 20 dias. Esse comportamento coincide com o comportamento do CaO, 

que reage com o CO2 do ar, gerando carbonato de cálcio (CaCO3). Essa suspeita 

foi confirmada posteriormente pelo resultados da análise de DRX. 

 

Figura 32 Incrustação da fase esbranquiçada na superfície do furo da placa 
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Figura 33 Fase no interior do furo das placas que se tornou quebradiça após vinte 
dias fora de uso.  

 

 

5.2.2 ANÁLISE POR FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X (FRX) 

As amostras 1.1, 2, 3 e 4 são amostras homogêneas da superfície do furo, 

sendo cada amostra proveniente de um conjunto de placas usadas na produção 

de aço 1015. A amostra 1.2 é uma amostra da porção esbranquiçada e 

quebradiça presente na placa 1. A amostra 5 é a porção do miolo de uma placa 

usada, mas em relativo bom estado. A Tabela 8 apresenta a composição realizada 

por FRX dessas amostras. 

Nesse gráfico fica evidente que as amostras homogêneas das regiões dos 

furos das placas 1, 2, 3 e 4 têm composição similar. Todas com cerca de 67% de 

Al2O3, 23%-26% de Si, 2-5% Fe2O3, 1-1,5% de ZrO2 e 0,8-1,5% de Ca.  

Já a amostra 1,2, de aparência esbranquiçada tem 39% de CaO, 18% de 

Al2O3, próximo a um quarto do presente nas outras amostras da superfície do furo, 

0,6% de ZrO2 cerca da metade das outras amostras da mesma região e 5% de 

MgO, que as outras amostras de mesma região continham menos de 1%. Foi feita 

a média da composição das escórias do tipo de aço do qual as amostras foram 

retiradas no período. A composição da amostra 1.2 não coincide com a 
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composição média da escória, não contendo quantidades compatíveis de Mn e 

FeO. Isso mostra que o material que ficou aderido à superfície do canal das placas 

ou não era escória, mas sim uma fase formada devido ao contato da escória com 

alumina da placa refratária ou com o ar; ou era o resultado da segregação das 

fases da escória. 

A amostra 5, proveniente do miolo de uma placa usada, mas em bom estado, 

apresentou percentual inferior de Al2O3 (61%) que as amostras próximas ao furo, 

bem como um maior percentual de CaO (9%) e MgO (1,3%) em relação as 

amostras da região homogênea dos furos. Esse resultado deve ser invesigado, 

uma vez que CaO não faz parte da composição da placa indicada pelo fabricante. 

A Tabela 9 mostra a composição da escória do 1015 e seu índice de 

basicidade. Então é uma escória básica e um terço de sua composição é óxido de 

cálcio, mostrando que há potencial de reação entre as placas de alumina e a 

escória. 

 

Tabela 8 Composição química Análise por fluorescência de raios X. As amostras 

1.1, 2, 3 e 4 são amostras homogêneas da superfície do furo.  A amostra 1.2 é 

uma amostra da porção esbranquiçada e quebradiça presente na placa 1. A 

amostra 5 é a porção do miolo de uma placa usada, mas em relativo bom 

estado.  

Componentes Amostras 

 1.1  1.2 2 3 4 5 

Al2O3 (%) 67,7 18,00 67,4 67,2 67,4 61,06 

ZrO2 (%) 1,18 0,59 1,44 0,95 2,51 1,57 

SiO2 (%) 26,2 28,08 26,1 23,5 26,4 24,91 

Fe2O3 (%) 2,2 5,64 2,9 5 4,19 0,41 

CaO (%) 1,52 39,79 1,24 1,5 0,85 9,58* 

Na2O (%) 0,35 0,16 0,33 0,37 0,3 0,24 

K2O (%) 0,22 0,16 0,21 0,24 0,16 0,01 

HFO2 (%) 0,21 0,10 0,27 0,19 0,29 0,26 
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MnO (%) 0,14 0,71 0,11 0,13 0,2 0,22 

Cr2O3 (%) 0,07 0,09 0,1 0,19 0,09 0,04 

SO3 (%) 0,05 0,69 0,1 0,08 0,22 0,20 

P2O5 (%) 0,05 0,05 0,24 0,52 0,05 <0,001 

MgO(%) 0,04 5,08 0,04 0,09 0,04 1,31 

TiO2 (%) 0,04 0,43 0,05 0,04 0,03 0,10  

** A análise química foi realizada no método sem quantitativo de 

fluorescência de raios X. Esse método fornece a concentração 

aproximada de elementos químicos em amostras que não possuem 

padrão primário para comparação. 

 

Tabela 9 Composição da escória  

 MgO Al2O3 SiO2 CaO MnO FeO P2O5 Cr2O3 
MgO 

de Sat. 
BASIC. 

Média 6,801 4,253 15,878 33,996 5,376 29,340 0,563 1,664 9,15 2,170 

 

5.2.3 DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

A Figura 34 mostra difratogramas das quatro mesmas primeiras placas das 

análises de fluorescência. Sendo que, assim como na análise por fluorescência, a 

amostra 1.2 é referente à porção esbranquiçada no furo da amostra 1.  Em todas 

as amostras foi identificada a presença de alumina. As amostras 1.1, 2, e  4 

contêm ZrO2. A presença de C foi identificada na amostra 1.1, a forma dos 

difratogramas 2, 3 e 4 sugerem que apesar de não ser muito evidente, essas 

amostras também contém carbono.  Picos da amostra 3 na região 15 Theta e 30 

Theta não foram identificados, para uma melhor compreensão desse resultado 

uma análise mais longa poderia ser realizada. O fato de fases contendo Si não  

terem sido encontradas nas amostras 1.2, 2, 3 e 4 sugere que as fases que 

contém Si são amorfas, não podendo ser identificadas por difração de raios X, 

apesar do Si ter sido identificado na FRX. 
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O difratograma da amostra 1.2 indica a presença de Al2O3, CaCO3, Ca2SiO4 

e CaO, o que está de acordo com os resultados da fluorescência e das 

expectativas a partir da análise visual.  

 

Figura 34 Difratogramas das amostras 1.1, 1.2, 2, 3 e 4. A amostra 1.2 é uma amostra 

da porção esbranquiçada e quebradiça presente na placa 1. A amostra 5 é a porção do 

miolo de uma placa usada, mas em relativo bom estado. 
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5.2.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) E 

ESPECTROSCOPIA POR DISPERSÃO DE ENERGIA (EDS) 

Os resultados do MEV e EDS estão dispostos de forma a mostrar o MEV, os 

resultados do EDS e a tabela com os valores obtidos no EDS para cada amostra. 

Todos os pontos analisados contêm grande percentual de O e C, assim a 

presença de deles não foi comentada para cada ponto de EDS. 

A Figura 35 e a Figura 36 mostram a superfície do furo do conjunto de placas 

1 na região e de fronteira entre três áreas de aparência distinta: 1_a, 1_b e 1_c. A 

partir dos resultados de EDS, Figuras 37- 41, apresentados na Tabela 10 é 

possível concluir que a região 1_a é um grão de zircônia,  a região 1_b e 1_e são 

constituída principalmente de Al e Ca, a região 1_c apresenta principalmente C e 

Al e a região 1_e é composta principalmente de Fe. 

 

Figura 35 MEV da Amostra 1 e indicação dos pontos (a), (b) e (c) onde foi feito 
EDS. 

 

1_a 
1_b 

1_c 
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Figura 36 MEV da Amostra 1 e indicação dos pontos (d) e (e) onde foi feito EDS. 

 

 

Figura 37 EDS do ponto 1_a 

1_e 

1_d 



Figura 38 EDS do ponto 1_b. 

 

 

Figura 39 EDS do ponto 1_c 

 

 

Figura 40 EDS do ponto 1_d 
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Figura 41 EDS do ponto 1_e 

 

 

Tabela 10 Dados de EDS dos pontos (a), (b) e (c) da Amostra 1. 

 

Elemento a (% peso) b (% peso) c (% peso) d (% peso) e (% peso) 

Carbono 15.855 4.139 32.126 11.639 5.161 

Oxigênio 36.375 35.952 44.111 32.332 50.279 

Sódio 0.365 0 0.180 0 0 

Magnésio 0.217 0.635 0 0 0.916 

Alumínio 7.068 13.909 19.108 5.653 14.299 

Silício 3.803 6.016 2.859 3.570 8.350 

Enxofre 0 0 0.113 0 0 

Cálcio 1.055 36.629 0.264 7.653 20.094 

Manganês 0.570 0.757 0.266 0 0 

Ferro 0 0.653 0.138 39.153 0.450 

Zircônio 32.834 1.310 0.835  0 

Ouro 1.857 0 0  0 

Estanho  0   0.452 
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A Figura 42 mostra a superfície do furo do conjunto de placas 2 na fronteira de duas áreas 

aparentemente distintas: 2_a e 2_b. A partir dos resultados de EDS, Figuras 43-44, 

apresentados na Tabela 8 é possível concluir que a região 2_a é constituída principalmente de 

Al, C e Ca, e o ponto 2_b apresenta principalmente Fe. 

 

Figura 42 MEV da Amostra 2 e indicação dos pontos (a) e (b) onde foi feito EDS. 

 

 

Figura 43 EDS do ponto 2_a 

 

2_a 

2_b 
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Figura 44 EDS do ponto 2_b 

 

 

Tabela 11 Dados de EDS dos pontos (a), (b) da Amostra 2. 

 a (% peso) b (% peso) 

Carbono 15.295 7.529 

Oxigênio 53.880 38.117 

Sódio 0.519 0 

Magnésio 0.416 0.524 

Alumínio 12.229 5.573 

Silício 5.557 3.979 

Fósforo 0 0.176 

Súlfur 0.248 0 

Cálcio 9.023 10.977 

Manganese 0 0.210 

Ferro 2.500 32.916 

Zircônio 0.333 32.916 

 

A Figura 45 mostra a superfície do furo do conjunto de placas 3. A partir dos resultados de 

EDS, Figuras 46-50, apresentados na Tabela 12 é possível concluir que todos os pontos  

contém principalmente C, Al e Si. 

 

 

 

 



 

75 
 

Figura 45  MEV da Amostra 3 e indicação dos pontos (a), (b), (c), (d) e (e) onde 

Foi feito EDS. 

 

   
 

Figura 46 EDS do ponto  3_a 

 

 

 

 

 

3_a 

3_b 

3_c 

3_d 

3_e 
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Figura 47 EDS do ponto  3_b 

 

 

 

Figura 48 EDS do ponto  3_c 

 

 

Figura 49 EDS do ponto  3_d 
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Figura 50 EDS do ponto 3_e 

 

 

Tabela 12 Dados de EDS dos pontos (a), (b), (c), (d) e (e) da Amostra 3. 

 a ( % peso) b ( % peso) c ( % peso) d ( % peso) e ( % peso) 

Carbono 28.137 36.346 35.416 34.600 37.261 

Oxigênio 47.136 41.908 43.307 43.494 40.332 

Sódio 0 0 0 0 0.668 

Aluminio 17.330 15.830 15.205 15.654 15.429 

Silício 6.200 4.757 4.789 5.034 4.852 

Cálcio 1.196 1.159 1.284 1.218 1.458 

 

A Figura 51 mostra a superfície do furo do conjunto de placas 4 onde há o encontro de 

duas áreas aparentemente distintas: 4_a e 4_b. A partir dos resultados de EDS, Figuras 52-53, 

apresentados na Tabela 11 é possível concluir que a região 4_a é constituída principalmente 

de Fe, e o ponto 4_b apresenta principalmente Al e C. 
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Figura 51 MEV da Amostra 4 a e indicação dos pontos (a) e (b) onde foi feito EDS. 

 

 

Figura 52 EDS do ponto  4_a 

 

 

 

 

 

 

4_a 

4_b 
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Figura 53 EDS do ponto  4_b 

 

 

 

Tabela 13 Dados de EDS dos pontos (a) e (b) da Amostra 4. 

Elemento a (%peso) b (%peso) 

Carbono 6.942 15.585 

Oxigênio 34.851 47.429 

sódio 0 0.488 

Magnésio 0.622 0.401 

Alumínio 3.813 18.861 

Silício 1.502 2.197 

Fósforo 3.571 6.307 

Súlfur 0.373 0 

Cálcio 4.277 0.728 

Manganês 2.498 0.130 

Cromo 0 4.022 

Ferro 40.784 3.853 

Zinco 0.767 0 

 

Os resultados do EDS, da fluorescência e da difração mostram que a escória entrou em 

contato com a alumina no furo das placas, devido aos altos percentuais de Ca em algumas 

análises e indicam a presença de fases de Al e Ca, o que mostra é, provavelmente, a causa da 

corrosão química das amostras.   
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5.2.5 MEDIÇÃO DO DESGASTE 

Os dados medidos para a avaliação do aumento do furo e da lingueta estão dispostos na 

Tabela 14. A média do diâmetro dos furos após o uso da placa é 35 mm, o que é 152% em 

relação ao diâmetro original. A Figura 54 mostra o aumento percentual do furo das placas fixa e 

móvel usadas como função de diversos fatores, o tempo de lingotamento, o tipo de abertura e 

o tipo de aço. Não é possível identificar nenhum padrão de influência desses fatores no 

diâmetro dos furos. Também se avaliou a influência do estado do cone no diâmetro dos furos 

das placas, na Figura 55 o diâmetro de furos de placas fixas usadas com 5 cones foi avaliado. 

Cada linha é referente a um cone, no y é o diâmetro do furo da placa e o x indica se ela foi a 

primeira, a segunda ou a terceira placa usada com aquele cone. Não houve um padrão que 

indicasse que o estado do cone influencia no diâmetro do furo das placas. A mesma avaliação 

foi feita quanto às placas móveis e é mostrada na Figura 56. Observou-se, porém, que muito 

aço e escória ficavam aderidos às paredes do furo, influenciando no seu diâmetro aparente. 

Assim o diâmetro do furo de placas usadas não é um bom parâmetro de acompanhamento de 

desgaste de placas de válvula gaveta. Foi possível concluir a partir das medições, que o 

diâmetro do furo da placa fixa e da placa móvel tendem a ser similares o que, apesar de não ter 

sido comprovado pelo experimento fortalece a teoria de que o diâmetro do cone deve 

influenciar no diâmetro do furo das placas. 

 

Tabela 14 Dados coletados nas medições de desgaste 

Placa Fixa Placa Móvel 

Diâmetro do 

furo (mm) 
U (mm) 

Diâmetro do furo 

(mm) 
L (mm) 

31,0 140,0 34,3 145,0 

32,5 135,0 36,0 145,0 

30,8 129,0 31,2 120,0 

29,0 140,0 32,0 135,0 

34,0 135,0 33,5 142,0 

41,0 130,0 42,8 132,0 

34,6 142,0 33,5 149,0 

43,0 144,0 42,0 130,0 

33,0 136,0 32,0 135,0 

32,0 144,0 34,5 140,0 
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30,0 135,0 38,0 133,0 

33,7 133,0 34,3 131,0 

43,3 140,0 31,5 148,0 

39,6 147,0 36,0 145,0 

33,0 135,0 30,0 137,0 

39,0 154,0 41,6 145,0 

41,8 136 38,6 147 

49,6 142 51,7 145 

48,7 142 0,2 150 

30 117 42,5 118 

55 132 41 137 

37 125 35 151 

 

Figura 54 Gráfico de avaliação da influência de da tempo de lingotamento, do tipo de aço e do 

tipo de abertura da válvula no lingotamento no aumento do furo das placas 
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Figura 55 Gráfico de avaliação da influência do estado do cone no diâmetro do furo das placas 

fixas. 

 

 

Figura 56 Gráfico de avaliação da influência do estado do cone no diâmetro do furo das placas 

móveis. 

 

A média do comprimento da lingueta após o uso da placa é 35 mm, o que é mais da 

metade do curso de serviço (57 mm). O gráfico na Figura 57 mostra o percentual do curso de 

serviço que a lingueta das amostras de placa fixa e móvel alcançam e relaciona esse resultado 

com a vida de placa e diversos fatores de processo, o tempo de lingotamento, o tipo de 

abertura e o tipo de aço. Não é possível identificar nenhum padrão de influência desses fatores 

no comprimento da lingueta. Também se avaliou a influência do estado do cone no percentual 

de curso de serviço que as linguetas ocupavam, os resultados são mostrados na Figura 58 e 

59, para as placas fixas e móveis respectivamente. Cada curva informa o percentual do curso 
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de serviço que as linguetas das placas usadas com um cone ocuparam. Sendo que o 1ro, 2do 

e 3ro indica se a placa foi usada quando o cone era pouco usado, de uso intermediário ou 

muito usado.  Novamente os resultados não seguiram um padrão relativo ao estado do cone. 

 

Figura 57 Gráfico de avaliação da influência de da tempo de lingotamento, do tipo de aço e do 

tipo de abertura da válvula no lingotamento no percentual do curso de serviço que as linguetas 

das placas. 
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Figura 58 Gráfico de avaliação da influência do estado do cone na lingueta das placas fixas 

 

 

Figura 59 Gráfico de avaliação da influência do estado do cone na lingueta das placas móveis 

 

 

O resultado do potencial do tempo que as placas ainda poderiam ser usadas após 

retiradas é mostrado na Figura 60, e mostra que a maioria das amostras foi usada por mais 

tempo que poderia, esse resultado está relacionado ao comprimento das linguetas das duas 

placas do conjunto. A soma das linguetas dos conjuntos é mostrada na Figura 61, e confirma o 

resultado de potenciais de tempo, pois os mesmos quatro conjuntos de amostra que tem 

potencial de tempo positivo são os conjuntos de amostras cuja soma do comprimento das 

linguetas foi inferior ao curso de trabalho. O conjunto de placas com maior potencial de uso é o 

conjunto 3. Ele foi usado no lingotamento do aço 1009 e, provavelmente, foi trocada em função 

do cone já ter sido usado o máximo de corridas.  Isso mostra que a necessidade de trocar o 
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cone diminui o aproveitamento das placas.  A maioria dos conjuntos de placas ter potencial 

negativo mostra que o desgaste de placas atual merece atenção, não só pelo custo, mas 

também pelo risco a segurança. 

 

Figura 60 Tempo que as placas ainda poderiam ser usadas depois de retiradas. 

 

 

Figura 61 Soma do comprimento das linguetas das amostras dos conjuntos de placas. 
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE MELHORIA 

 As análises indicam a presença de escória em algumas placas post-mortem. Como é 

conhecido, o Ca pode formar eutéticos com a alumina e contribuir à degradação das 

placas aluminosas. Sendo assim, é preciso buscar alternativas que diminuam o contato 

da escória com as placas refratárias. Essas alternativas são:  

 Fechar a válvula gaveta antes de passar a escória ou diminuir a passagem 

de escória.  

 Diminuir a adição de cal silício sempre que possível. 

 Diminuir o fatores que favoreçam o ataque químico como o aumento da 

área de contato da placa com o fluído devido ao desgaste do cone e o 

desgaste por atrito entre as placas. O primeiro aumenta a área de contato 

do fluido com a peça entre a válvula superior e a placa superior e o 

segundo gera lingueta. Assim, eles levam ao aumento da área de contato 

entre a escória e a peça, o que leva ao aumento da intensidade de 

desgaste por ataque químico. 

 

 A presença de massa refratária nas linguetas de placas usadas mostra que durante a 

operação de limpeza ou de troca de placas a massa refratária está entrando em contato 

com a superfície das placas. Como a presença de material de alta dureza entre as 

placas é um fator que propicia o desgaste mecânico através do atrito, uma revisão do 

procedimento e dos cuidados relativos ao uso dessa massa refratária devem ser feitas 

bem como o treinamento relativo a esses cuidados para que a massa não entre em 

contato com as faces das placas. 

 

 Concluiu-se que se deve ter cuidado ao relacionar o diâmetro do furo das placas post-

mortem com o desgaste da placa, camadas aço e escória irregulares ficam aderidas a 

superfície do furo. Assim esse tipo de análise deve ser feito acompanhado de análise 

visual cautelosa. 

 

 Segundo o Planejamento de Experimento (DOE), o estado de cone muito usado, a 

temperatura alta, a massa de aço alta e a abertura não livre diminuem a vida útil do 

conjunto de placas. O estudo também mostrou que as combinação cone muito usado e 

abertura não livre acentuam a diminuição da vida de placa bem como a combinação de 
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cone muito usado com alta massa de aço. Por outro lado, a combinação baixa 

temperatura e baixa massa de aço levam a um aumento na vida de placa. 

 

 Segundo a avaliação de potencial de vida de placas e da soma das linguetas concluiu-

se que as placas estão sendo trocadas quando já estão bastante gastas e com riscos a 

segurança. 

 

  A partir da avaliação das linguetas de placa post-mortem e do seu potencial de uso 

depois de trocadas, também podemos concluir que um cone de maior vida útil traria 

benefícios à vida de placa, já que o conjunto de placas que foi usado poucas vezes, mas 

trocado devido ao avançado uso do cone tinha potencial de ser usado por mais tempo.  

 

 

7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 Avaliar os mecanismos de degradação química em função das ligas adicionadas. Sabe-

se e que as etapas de desoxidação que usam muito CaSi (cal silício) levam a uma maior 

degradação da placa. Segundo Pereira o Ca (adicionado na forma de CaSi)  é, dentre os 

elementos adicionados na desoxidação do banho no refino secundário, o que tem maior 

afinidade com o oxigênio, inclusive tendo maior afinidade com o oxigênio do que o Al 

(Pereira, 2009). Assim avaliar o mecanismo de corrosão por Ca em função das ligas 

adicionadas seria interessante 

 

 Fazer estudo do comprimento da lingueta em uma quantidade maior de amostras e 

utilizando método de medição da lingueta mais adequado. Esse método consiste em 

colocar uma placa opaca sobre todo o comprimento da lingueta, levantá-la no lado do 

furo e incidir uma luz entre a placa opaca e a lingueta da placa de válvula gaveta. Puxar 

a placa opaca sobre a lingueta da válvula gaveta e só considerar que a lingueta inicia 

quando a luz escapar entre a placa opaca e a placa da válvula gaveta. Como a luz é 

fluída ela é usada para simular o aço líquido. Um maior número de amostras medidas 

possibilitaria aplicação de métodos estatísticos adequados para processo, como o DOE. 

 

 Investigar mais afundo a frequência de massa refratária na lingueta das placas de 

válvula gaveta e studar o desgaste por atrito gerado por elas. Desenvolver mecanismos 

para diminuir ou eliminar contato da massa refratária com a superfície das placas. 
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