
AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA GRANULOMETRIA
NA DETERMINAÇÃO DA FLUIDEZ DE CARVÕES

Pedro Henrique Fernandes  OLIVEIRA (Unileste); Gérson Evaristo de Paula JÚNIOR (Unileste)

Introdução: A fluidez é uma propriedade reológica do carvão e o seu conhecimento é
uma importante variável a ser levada em consideração como parâmetro operacional na
produção de coque em fornos horizontais. A faixa granulométrica da amostra é
importante, pois diz respeito à superfície de contato de uma partícula com a outra que,
durante o aquecimento em ausência de ar, irá facilitar ou não a aglutinação das
partículas influenciando na fluidez total da amostra. Objetivo: Avaliar a influência da
granulometria na determinação da fluidez de carvões. Metodologia: A pesquisa quanto
aos objetivos se classifica como exploratória e quanto ao procedimento se classifica
como experimental. Nos testes, uma amostra bruta de carvão mineral alto volátil, de
alta fluidez, foi coletada e adequada em cinco faixas granulométricas distintas para
realização do ensaio, a saber: < 2,83 mm; < 0,42 mm (conforme norma); 0,42 mm a
0,25 mm; 0,25 mm a 0,149 mm; 0,149 mm a 0,074 mm e 0,074 mm a 0,044 mm.

A coleta e preparação das amostras foram feitas de acordo com as normas que
regulamentam tais etapas de preparação. Resultados: Os resultados dos ensaios
demonstraram um aumento de fluidez na medida em que a faixa granulométrica da
amostra foi reduzida, ou seja, quanto menor a granulometria maior foi a fluidez
máxima da amostra. Entretanto, esta análise pode ser realizada somente até a faixa de
0,25 mm, pois as faixas inferiores a esta não apresentaram tendência semelhante.

Destaca-se ainda que a granulometria interferiu na temperatura de amolecimento,
quanto maior a granulometria da amostra, maior a exigência de temperatura para
amolecer o material. Ressalta-se que a partir da granulometria 0,25 mm houve uma
estabilização deste parâmetro. Conclusão: Em função dos resultados, percebe-se
influência da granulometria na fluidez e fase plástica de carvões, uma vez que a
redução de tamanho redundou em aumento de fluidez e antecipação do amolecimento
da amostra analisada. Ressalta-se que nos níveis de granulometria inferiores a 0,25 mm
não foi possível determinar esta influência.
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