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A UTILIZAÇÃO DO FORNO PLASMA NO PROCESSAMENTO DE FINOS 

ABSTRACT 

FRANK RICHARD BAKER 1 

WAYNE ARTHUR PHILLIPS 
JOHN ALAN THOMAS 1 

The production of ferroalloys such as ferrochrome and 
ferromanganese is carried out in submerged are and blast 
furnaces, followed by crushing of the ferroalloy to produce a 
marketable product. ln the crushing process fines are 
produced (less than 6 mm) and the value of this product is 
low. Melting of fines in a submerged or open are furnacê is 
difficult and induction furnaces also suffer operating problems . 

The D.C. transfered are plasma furnace has been developed to 
a production unit and several furnaces are now operating in 
various countries on a varied range of materials. This type 
of furnace is ideal for smelting fine material. The principal 
of this furnace is described and the results obtained from the 
smelting of ferromanganese, ferrochrome, silicon and sponge 
iron are presented and clearly demonstrate the atractive nature 
of this process for the recovery of metals from metalic fines. 
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01. INTRODUÇAO 

Durante a produção de ferroligas, tais como ferrocromo, feE 

romanganês e ferrosilíco, ocorre a geração de finos, mate

rial que praticamente não tem valor comercial. A geração de 

finos é inevitável, já que é necessário britar e classifi

car a ferroliga dentro de uma faixa granulométrica adequada. 

Os finos apresentam tamanho inferior a cerca de 25mm e tem 

tendência de conter escória. 

O problema de finos aparece também na produção de ｳｩｬ￭｣ｩｯｭｾ＠

tálico e na produção de ferro por redução direta, sendo ｮ･ｾ＠

te Último caso resultante da atrição entre pelotas de ferro 

esponja. 

Em todos os casos citados, o aproveitamento do finos metali 

zados só é possível através de refusão. A maior parte das 

ferroligas são produzidas em fornos elétricos dearcosubmeE 

so, sendo extremamente difícil fazer a reciclagem direta do 

material fino, pois a condutividade elétrica do mesmo é ｲｾ＠

lativamente alta, e isto reduziria a potência disponível do 

forno. Alguns materiais podem ser fundidos em fornos de in

dução, porém a baixa susceptibilidade dos finos de ferroli

gas e a eventualidade da escória solidificar no topo da caE 

ga criam dificuldades operacionais que podem tornar esta al 

ternativa comercialmente inviável. 

Um outro equipamento que pode ser utilizado para fundir fi 

nos metalizados é o forno trifásico com eletrodos de carbo

no em arco aberto. Os problemas operacionais dessa operação 
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são a necessidade de controlar a atmosfera dentro do forno 

para evitar oxidação da ferroliga e consequentemente perda 

de metal para a fase d·e escória, bem como a necessidade de 

aglomeração do material alimentado ao forno. A Tetronics 

Research and Development Co. Ltd., na Inglaterra, produz um 

forno elétrico alternativo para esta operação, já contando 

com 15 anos de experiência, sendo possível afirmar que esse 

equipamento, conhecido como forno plasma de arco transferi-

do, é ideal para a fundição de materiais finos metalizados. 

Apresenta-se, no texto a seguir, uma descrição de um forno 

típico do tipo plasma, bem como resultados experimentais ob 

tidos com vários materiais. 

02. O SISTEMA DE PLASMA DE ARCO TRANSFERIDO 

2.1. A Tocha de Plasma de Corrente Continua 

A tocha de plasma é apresentada esquematicamente na Figura 

1. O catodo consiste de um tubo de cobre resfriado a água, 

com uma ponta de tungstênio em forma toroidal. O bico é um 

outro tubo de cobre resfriado a água, que forma um anel em 

torno da ponta do catodo de tungstênio. Passa-se um gás com 

pativel com a ponta de catodo aquecida, tal como ｡ｲｧｮｩｯＬｨｾ＠

li o ou hidrogênio, através do anel, de modo a proteger a pon_ 

ta de catodo de ataque mecânico e quimico, assim como para 

resfriar e estabilizar a coluna de arco plasma. 

A coluna de plasma é gerada entre a ponta de catodo e o ba 

nho de material fundido, ou anodo. Faz-se a ignição primá-
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ria do arco com uma faisca de alta frequência entre a ponta 

do catodo e o bico, seguido da formação de um arco não trans 

ferido entre a ponta do catodo e o bico. O arco é forçado a 

se transferir do bico para o banho abaixando-se a tocha de 

plasma ou pela introdução temporária de um eletrodo móvel 

dentro do forno. O arco de plasma é muito estável, dos pog 

tos de vista térmico e elétrico, bem como mantêm uma coluna 

bem definida direcionalmente, de aproximadamente 3cm de diâ 

metro e com até 1 metro de comprimento. 

A maior parte da energia alimentada à tocha de plasma é li 

berada na interface arco plasma/anodo, através da combina

ção dos seguintes mec&nismos: 

a) Recombinação das espécies ionizadas do arco. A energia lj,_ 

berada é relacionada à função anódica (trabalho dos ele

trens), à queda de voltagem no anodo e ao efeito Thompson, 

contabilizando por 60 a 80% da energia transferida. 

b) A conveçÇão dos gases quentes do plasma é responsável por 

15 a 25% da transferência de energia. 

c) A radiação a partir da coluna de plasma fica com os 5 a 

lS% restantes da energia transferida. A energia radiada 

aumenta de maneira proporcional com o tamanho do arco. 

Para uma dada corrente de arco, a entrada de potência à co 

luna de arco pode ser incrementada com aumento no comprimeg 

to do arco, utilizando um gás de plasma diatômico com uma 

alta energia de dissociação, ou pela introdução de uma par

cela dos finos alimentados dentro da coluna de arco plasma. 
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2.2. O Forno Plasma 

ａｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾｳ･＠ na Figura 2, o arranjo geral do forno piloto 

de 3MVA, o qual consiste de um cilindro de aço com um teto 

plano resfriado a água e fundo em forma de prato.As paredes 

e o fundo do forno são revestidos com refratários de magne-

sita e o teto é revestido com alumina moldada, sendo que o 

diãmetro interno do forno é igual a 1,4m e altura de l,Sm.A 

tocha de plasma foi montada no centro do teto, sendo girada 

mecanicamente a 60 rpm, de modo a descrever um circulo de 

diãmetro variável na superficie do banho, para facilitar a 

distribuição uniforme de energia, bem como para auxiliar a 

agitação. O comprimento do arco plasma pode ser alterado por 

um total de O,Sm, pela retirada da tocha com um macaco, res 

friado a água, situado no teto do forno. A alimentação de 

sólidos é feita de modo continuo ao forno, através de 3 ｰｯｾ＠

tos no teto do forno, espaçados a intervalos iguais em toE 

no da tocha de plasma central. Os gases do forno são removi 

dos através de uma única saida de exaustão horizontal. A CQ 

nexão elétrica de retorno, ou anodo, é uma barra de aço res 

friada a água, situada no fundo do forno. 

A tabela 1 apresenta as caracteristicas de um forno plasma 

de corrente continua de 5000 A. 

2.3. A Fonte de Energia do Plasma 

A fonte de corrente continua consiste de um retificador de 

thyristor de 24 pulsos de fase controlada, com sistema de 
\ 

partida, controles e sistema de proteção. A fonte de energia 

pode ser operada de modo a suprir corrente constante ou po-
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tincia constante, existindo ainda "off-load tap changing" ' 

que ajusta a voltagem do circuito aberto para obter fatores 

de potincia superiores a 0,8. O arco de plasma estável pro

duz muito pouco barulho, e não causa nenhuma flutuação de 

energia na rede alimentadora. 

03. REFUSAO DE FINOS DE ｆｅｒｒｏｍａｎｇａｎｾｓ＠

Refundiu-se, em forno plasma, uma amostra de 7 toneladas de 

finos de ferromanganis contaminados com escória. Na parte 

inicial da operação, a fusão é feita sem aditivos,adicionan 

do-se uma carga de 2% de carbono, no final da campanha, de 

modo a reduzir os óxidos de manganis contidos na escória.As 

análises quimicas dos finos de ferromanganis e dos metais 

produzidos, estão apresentados na tabela 2, enquanto que a 

composição das escórias é indicada na tabela 3. 

A refusão dos finos teve pouco efeito sobre o teor de ｭ｡ｮｧｾ＠

nes da ferroliga inicialmente produzida, enquanto que a adi 

ção de 2% de carbono aos finos aumentou o teor de 69,0% ｰｾ＠

ra 71,7% Mn, devido à redução do conteúdo de manganis na es 

cória, de 38,9% para 28,9% Mn. Cerca de 10% do manganis ｰｲｾ＠

sente nas matérias primas resultaram na fase de escória e 

3,0% acompanharam os gases, sendo coletados nos filtros de 

manga. 

A refusão dos finos de ferromanganis foi muito fácil, assim 

como a separação escória-metal. A capacidade atingida com 

uma potincia de 696 kw foi de 1000 kg/h. A capacidade máxi-
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ma foi restringida pelo equipamento de atimentação dos fi 

nos e não pelo forno ou sistema de plasma. A tabela 4 ilus

tra as condições operacionais do forno plasma nessa refusão 

de finos de ferromanganês. 

Não se observou corrosão nos refratários resfriados a água, 

na interface com escória, nas paredes do forno ou no teto. 

A perda de energia para as paredes resfriadas e teto foram 

significativas, considerando a potência utilizada, porém co 

mo as perdas de energia são relativamente independentes da 

quantidade alimentada, a eficiência de utilização de ener -

gia aumenta no caso de operação do forno piloto com a ｰｯｴ￪ｾ＠

cia máxima de 1,5 a 2,0 MW. 

04. REFUSÂO DE FINOS DE FERROCROMO 

Um teste semelhante ao descrito acima foi conduzido com uma 

amostra de 6 toneladas de finos de ferrocromo, contendo con 

taminação de eremita. Não se utilizou aditivos ou agentes 

fluxantes. A recuperação de cromo na fase metálica foi de 

96%. 

Considerando a alimentação ao forno de 850 kg/h, o consumo 

bruto de energia foi de 850 kwh/t. As perdas de energia da 

tocha nessas condições foram da ordem de 80 kw. 

A pureza da ferroliga foi mantida basicamente pelo fato de 

não se ter usado aditivos, que são usados no caso de se ne 

cessitar de aglomeração. 
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05. REFUSAO DE SIL!CIO METÂLICO 

Demonstrou-se, com o forno plasma piloto, a viabilidade téc 

nica d e fundir continuamente silicio me tálico. O consumo d e 

energia foi próximo dos requerimentos teóricos ( cerca de 

850 kwh/t ) , atingindo um consumo bruto de 1370 kwh/t. A ta 

xa de alimentação usada na unidade piloto atingiu até 270 

kg/h. A temperatura de corrida foi de 15500C. 

O teste foi feito sem adição de agente redutor e as caracte 

risticas ｾｯ＠ forno, sua natureza fechada, evitou a oxidação 

do metal. O arraste de material sólido junto com os gases de 

exaustão foi superior a 2%. 

06. REFUSAO DE FINOS DE FERRO ESPONJA 

Durante a produção de f e rro por redução direta de pelotas ' 

de minério com gás natural, as pelotas de ferro e sponja so 

frem alguma atri ç ão. O material fino resultante, embora con 

tendo quantidades significativas de ferro metálico, não P2 

de ser alimentado aos fornos de arco convencionais. 

Foram testados dois materiais, cujas composições estão indi 

cadas na tabela 5. No caso da amostra A, caracterizada por 

um menor conteúdo de ferro metálico, após adicionar finos de 

carvão vegetal em quantidade suficiente para reduzir o óxi

do de ferro, produziu-se 48,8 kg de ferro metálico a partir 

de 72,6 kg de finos alimentados, obtendo-se, ainda, 11,8 kg 

de escória com 3,3% Fe. A recuperação de ferro na forma de 
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lingotes, totalizou 91%. 

A amostra B, ·tratada de maneira semelhante (finos de carvão 

vegetal correspondendo a 12% da alimentação) , teve uma ｲ･｣ｾ＠

peração de metal da ordem de 92%. A perda de pó por arraste 

pelos gases, foi de 1,4% da massa alimentada. Deve-se obser 

var que esse arraste é relativamente alto por se tratar de 

um teste em pequena escala. A perda esperada em escala de 

operação industrial é inferior a O, 5%. O teste realizado pe_E 

mite identificar problemas tais como viscosidade de escória 

e estimar a basicidade da escória, pureza dos produtos e re 

cuperação de metal. 

07. OUTRAS APLICAÇ0ES DO SISTEMA DE PLASMA 

a) Redução de Oxidos 

Já foram testados a redução de cromita para ferrocromo, de 

pirolusita para ferromanganês e de óxidos de ferro. 

b) Tratamento Superficial 

O sistema de plasma já foi testado no choque térmico de bar 

ras e billets de aço, na fundição de esponja de titânio e 

soldagem de titânio (já em utilização) e em aquecimento de 

"LADLES" e "TUNDISHES" utilizados em siderurgicas de aço. 

c) Fundição 

O ｦｯｾｮｯ＠ plasma é utilizado na recuperação de metais do ｧｲｾ＠

po dos platinóides. Já foi testada a fundição de matte de 

níquel, com a vantagem de minimizar a contaminação por escó 

ria. 
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d) Fusão de Oxides 

Já se testou a fusão de cimento e materiais cerâmicos. 

08. CONCLUSÕES 

O sistema de plasma da Tetronics já foi demonstrado em ･ｳ｣ｾ＠

las piloto e industrial, na fusão de materiais finos metáli 

cos e em muitas outras aplicações. A alta densidade de ener 

gia no sistema permite o estabelecimento de condições de 

equilibrio após um pequeno tempo de residência.Em consequêg 

cia do pequeno tempo de residência o tamanho do forno/rea 

tor é minimizado e da mesma maneira os custos de capital. 
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'----- CÁTODO DE TUNGSTÉNIO 

ｦｬｧｵｾｯ＠ 1 TOCHA DE PLASMA 
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ALI MENTADORES 

// 
ÂNODO 

ｾ ｵｲｯ＠ 2 O FORNO PLASMA 
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T A B E L A 1 

CARACTER!STICAS DA TOCHA DE ARCO 

TRANSFERIDO DE 5000A-CC 

Diâmetro da Tocha 

Comprimento Operacional da Tocha 

Corrente da Tocha 

Voltagem da Tocha 

Comprimento do Arco 

Potência da Tocha 

Consumo de Gás 

Vazão de água de Resfriamento 

Pressão da Agua de Resfriamento 

Perda de Energia à Agua 

Vida do Eletrodo 

5 cm 

Variável, porém tipicamen
te 1 m 

Típico 5000A mas testado 
até lOOOOA 

200-450 V, dependendo do 
material alimentado e com
primento do arco 

10-100 cm 

2,0 MW a 400 V 

7,5 m3 /h de argônio para 
5000A 

6,0 m3 /h 

10 bar 

60 kw 

100 h 
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T A B E L A 2 =============== 

ANALISES QUIMICAS DOS FINOS DE 

FERROMANGAN!S E DO PRODUTO METALICO 

M A S S A % EM MASSA 

Mn Fe Si c s p (0) 

FINOS 69,0 15 2 1,5 6 o o 05 o 09 7,0 

FeMn 69,0 22 3 o 6 6 o o 04 o ll 
FeMn + 2% adi 
cão de c 7l 7 19 o l o 6 5 o 06 o lO 
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T A B E L A 3 

ANALISES QUIMICAS DAS ESCORIAS PRODUZIDAS 

NA REFUSAO DE FINOS DE ｆｅｒｒｏｍａｇａｎｾｓ＠

Si02 C aO MgO A1203 MnO FeO 

FeMn 32,6 16,5 4,3 5,9 38,9 0,6 

FeMn + 2% adi- 35,4 18,8 4,4 11,8 28,9 0,8 
cão de c 
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T A B E L A 4 ========-====== 

CONDIÇ0ES OPERACIONAIS DO FORNO DURANTE 

A REFUSAO DE FINOS DE FERROMANGAN!S ALTO CARBONO 

Massa de Finos Processada 

Número de Corridas 

Taxa de Alimentação de Finos 

Temperatura Operacional 

Entrada Bruta de Energia 

Energia Liquida de Fusão 

Perda Total de Energia 

Perdas de Energia na Tocha de Plasma 

Perda de Energia nas Paredes e Fundo 

Perdas de Energia ao Teto Resfriado a Agua 

Corrente do Arco 

Comprimento do Arco 

Voltagem do Arco 

Vida Operacional da Tocha 

7000 kg 

7 

Até 1000 

15000C 

696 kwh/t 

467 kwh/t 

229 kwh/t 

55 kwh 

109 kwh 

65 kwh 

2109 A 

60 cm 

330 v 
100 h 

kg/h 

de finos 

de finos 

de finos 
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T A B E L A 5 ============== 

COMPOSIÇ1.0 QUIMICA DAS AMOSTRAS DE FINOS. 

DE FERRO ESPONJA UTILIZADOS NOS TESTES DE 

REFUSAO EM FORNO PLASMA 

COMPOSIÇAO AMOSTRA A AMOSTRA B I 

Si O a 3,50 2,60 
! 

C aO 2,50 3,10 
I 

I 

MgO 1,30 0,30 

Ala03 1,50 1,40 

Fe Total 73,80 83,80 

Fe Metálico 27,10 65,70 

Carbono 3,05 3,47 


