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Este caso consistiu na certificação da capacidade de produção de uma aciaria a
oxigênio equipada com dois convertedores com capacidade nominal 330t por corrida,
com o perfil geométrico abaixo indicado, e duas máquinas de lingotamento contínuo
de dois veios cada para a produção de placas de aço.

Os convertedores a oxigênio operam em regime de bateladas, que engloba um
conjunto de operações que envolvem carregamento (de sucata ferrosa e ferro-gusa
líquido), sopro de oxigênio gasoso (e concomitantemente adição de escorificantes),
amostragens do aço produzido, vazamento do aço líquido (e concomitantemente
adição de ferroligas) e vazamento da escória. Aos tempos despendidos nessas
operações são adicionados atrasos (como interrupções operacionais), totalizando o
chamado tempo de corrida, tipicamente 45 minutos:
(a) Carregamento – 10 min.
(b) Sopro de oxigênio – 15 min.
(c) Fim de sopro/amostragens/vazamento do aço líquido/vazamento de escória – 15
min.
(d) Atrasos – 5 min.
Total – 45 min.
O diagrama a seguir mostra de forma esquemática os ciclos de operação dos dois
convertedores (C1 e C2) em tempos de corrida de 45 minutos, sem intervalos entre os
sopros de oxigênio gasoso em cada um:
24 horas x 60 min. = 1.440 min.
1.440 min. / 64 = uma corrida (vazamento) a cada 22,5 min.
22.5 x 2 = 45min de tempo de corrida
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T= intervalo entre o sopro de convertedores 10 + 15 + T + 20 = 45
45 + T = 45
T= 0min (sem intervalo)
1.440 / 45 min. por corrida = 32 corridas por dia por convertedor
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Legenda:

em verde - carregamento
em amarelo - sopro
em azul - fim de sopro/amostragens/vazamento do aço líquido/vazamento de escória
em vermelho - atrasos operacionais

Dois altos-fornos idênticos abastecem essa aciaria, cada qual detendo uma
capacidade nominal de produção de 7.500 t/dia, totalizando uma capacidade de
produção de 15.000 t/dia. O ferro-gusa líquido produzido é integralmente destinado à
aciaria para sua transformação em placas de aço.

Uma tonelada de ferro-gusa líquido corresponde basicamente a uma tonelada de
placas de aço, as diferenças em rendimento metálico compensadas pela sucata
ferrosa e ferroligas que são carregados no processamento das corridas de aço:
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Lingotamento Contínuo

A capacidade de produção das máquinas de lingotamento contínuo pode então ser
inferida:
(a) Pelo valor de capacidade mensal de produção
417.000 t/mês x 12 meses/ano = 5,0Mt/ano
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(b) Por um valor de velocidade de lingotamento de 1,2 m/min. (o de projeto é máx. 1,6
para placas de espessuras inferiores)
Seção retangular – 0,255 m x 2 m = 0,51m2
Peso específico do aço – 7,9 t/m3
0,51 x 2 veios x 1,2 x 7,9 = 9,67 t/min.
9,67 x 60min./hora = 580 t/hora (290 t/hora por máquina)
290 x 2 máquinas x 24 h/dia x 30 dias/mês = 417.600  417.000 t/mês
Taxa de utilização 92%
30 dias/mês x 0,92
417.000 / 30 x 0,92 = 15.108  15.000 t/dia
417.000 t/mês x 12 meses/ano = 5,0Mt/ano
Resumindo, e de volta ao ponto inicial: uma tonelada de ferro-gusa destinado
à aciaria deve corresponder a uma tonelada de semiacabado. Um excelente
indicador de desempenho. Caso tal não ocorra, cabe investigação das
causas decorrentes.
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