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O caso em pauta prende-se à certificação da capacidade nominal de produção
de um alto-forno a coque com o perfil indicado:

Volume total 3.567 m3
Volume interno 3.284 m3
Volume de trabalho (wv) 2.775 m3

Com esse propósito, foram consideradas as premissas que se seguem:
 Sistema reacional

“In a modern blast furnace, direct reduction removes about 1/3 of the oxygen from the
burden, leaving the remaining 2/3 to be removed by the gas reduction reaction (indirect
reduction). Direct reduction uses carbon (coke) as the reductant and generates extra
CO gas. Direct reduction is also called solution loss”.
 Fundamento:
A produtividade de um alto-forno depende da quantidade de carbono queimado
nas ventaneiras na unidade de tempo, o consumo de carbono (coque) para
produzir uma unidade de ferro. Ou seja, uma função do gás gerado nas
ventaneiras na unidade de tempo e aquele requerido para produzir uma unidade
de ferro: o chamado “coke throughput” ou “coke burning rate” (“driving rate”)
por dia.
Capacidade de produção
Ar de sopro – 290.000 Nm3/h
21% O2 – 60.900 Nm3/h
2C + O2 = 2CO
1

22,4 Nm3 de O2  44,8 Nm3 de CO
Geração de monóxido de carbono:
60.900 Nm3/h de O2 = 60.900 x 44,8/22,4 = 121.800 Nm3/h de CO
121.800 Nm3/h de CO 121.800 / 22,4 = 5.437,5 moles de CO /h
1 mol de CO = 12 + 16 = 28 Kg de CO
5.437,5 moles de CO/h = 5.437,5 x 28 = 152.250 Kg de CO /h
Enriquecimento do ar de sopro por oxigênio: 16.000Nm3/h
Geração adicional de monóxido de carbono:
2C + O2 = 2CO
16
2x28
22,4 44,8 (volumes molares)
16.000x 44,8/22,4 = 32.000 Nm3/h  32.000 / 22,4 = 1.428,6 moles de CO/h
1.428,6 x 28 = 40.000 kg de CO /h
Total geração de monóxido de carbono:
152.250 + 40.000 = 192.250 kg de CO /h
Gás de topo com 22% CO
Monóxido de carbono envolvido na redução (dedução gás de topo 100 – 22 =
78%):
0,78 x 192.250 = 149.955 kg de CO /h
Produção resultante de ferro-gusa:
84 kg de CO  112 kg de Fe
149.955 kg de CO/h  149.955 x 112 /84 = 199.940 kg de Fe/h
Capacidade de produção via redução indireta (2/3):
199.940 x 24 h/dia/1.000 = 4.798,6t/ dia
Capacidade  4.798,6 t/dia / (3/2) = 7.198 t/dia
Para 94,5% de ferro no ferro-gusa:
7.198 / 0,945 = 7.617 t/ dia de ferro-gusa no cadinho do alto-forno
2% de perdas no vazamento 7.617 x 0,98 = 7.464,7  7.500

t/dia
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Índices resultantes de produtividade:
pelo volume de trabalho: 7.500 / 2.775 = 2,70 t/m3.dia
pelo volume interno: 7.500 /3.284 = 2,30 t/m3.dia
pela área da soleira:
Diâmetro 12.000mm
(3,1416 x 122)/4 = 113m2  7.500 t/dia / 113 = 66,4 t/m2.dia
Valor compatível com a experiência internacional:

2

BALANÇO DO FERRO
Carga metálica prevista

Teores médios (%):

65,3

58

65
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BALANÇO DO CARBONO
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PERFIL TÉRMICO DOS REGENERADORES
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