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O FORNO FLASH E OS DIVERSOS TIPOS DE CONCENTRADOS 

HECTOR GALLO RAM1REZ 1 

RESUMO 

Analisam-se duas alternativas para fundir um concentrado tipo 
calcositico-bornltico, num forno flash projetado originalmente 
para fundir um concentrado calcopiritico. 

A primeira é fusão sem reações, só com calor de combustão do 
Óleo. A segunda visa a oxidação avançada até chegar a cobre 
blister numa só etapa no forno flash. Ambas alternativas são 
possiveis. 

A alternativa de produção de cobre blister no forno flash deve 
rã exigir muitas alterações e deverá ser analisada com .muitÕ 
cuidado. 

ABSTRACT 

Two alternatives are analysed to melt a chalcositic-bornitic 
concentrate in a flash furnace designed originally to melt 
chalcopyritic concentrates. The first is melting with no 
oxidation reactions but only combustion heat. The second is 
an advanced oxidation to produce blister copper in one stage 
in the flash furnace. Both alternatives are possible. 

The blister copper production alternative in the flash furnace 
shall demand many alterations and must be carefully analysed. 

1 Centro de Pesquisas e Desenvolvimento - CEPED, Bahia,Brasil 
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INTRODUÇ.110 

Um projeto para construir uma fundição que utilize um forno "flash" 
está baseado em duas informações fundamentais que não podem sofrer 

variações. Com base nestas informações calcular-se-á o forno, o ｳｩｾ＠
tema de limpeza de escória, os conversores, o sistema de refino e 
moldagem de anodos, a eletrolise, etc. 

O projeto deve prever uma certa flexibilidade nestas informações, 
mas uma vez estabelecidas, elas são a base e sustentáculo total do 
projeto. Estas informações são: 

- Produção anual de cobre refinado 

- Composição química dos concentrados. 

Variar esta s informações ou dados em forma significativa pode impl! 
car em grandes problemas operacionais, tais como: 

- ｮｾｯ＠ atingir a capacidade nominal 
- equipamentos fora de uso e necessidade de outros 
- mudança do processo 
- dificuldades operacionais ou com equipamentos 

- custos majorados de operação 

- gargalos na sequência operacional até produto final etc . 

A seguir, cita-se problemas que podem ocasionar mudanças de minera
lização marcante. 

Algumas··jazidas grandes podem começar explorando a zona de enrique

cimento secundário com composição mineralógica predominante em cal

casita, covelina e bornita,o que daria um concentrado rico em cobre 
mas pobre em ferro e enxofre. Depois de alguns anos de operação po
deriam passar ao "protore" ou zona primária onde a mineralização pod.!:_ 

ria ser a base de calcopirita, que daria um concentrado rico tanto 
em cobre, como ferro e enxofre. 

Em outros casos poderia acontecer que uma fundição projetada para 
tratar um concentrado calcopirítico, tenha que passar a fundir con

centrados com calcosita, covelina e bornita por outras causas, como 
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ser uma nova jazida. 

Nestes dois casos, estaria-se modificando substancialmente um Jos 
dados fundamentais em que está baseado o projeto de uma fundição de 
cobre usando forno "flash". 

Este trabalho pretende analisar quais as alternativas operacionais 
que devem ser consideradas quando temos uma fundição projetada para 

fundir um concentrado calcopirítico e que logo passa a fundir con
centrados calcosíticos. 

2 - FUSAO DOS CONCENTRADOS CALCOPIRÍTICOS 

O exemplo que consideraremos é de uma fundição cujo forno flash foi 
projetado para fundir um concentrado da seguinte composição. 

TABELA Nº 

COMPOSIÇAO QUÍMICA DO CONCENTRADO 

Cu 28,8% 
Fe 29,2% 
s 30,5% 
Zn 0,4% 
Si0 2 6,0% 
Al 2o3 2,3% 
C aO 1,0% 
MgO 1 ,0% 

02 0,6% 

A partir da composição química, calcula-se a composição mineralógi. 

ca mais provável . 

4,473 kmol/t de cone. 

0,475 kmol/t de cone. 
0,030 kmnl/t de cone. 



624 

Os calores de reação na torre de reação são: 

1) CuFeS 2 -----CuS + FeS - 24,3 MJ/kmol 

2) Cu S + l/2 02 -- 1/2 cu 2s + 112 so2 + 138,77 MJ/kmol 

3) FeS + 5/3 o2 ------ 1/3 Fe 3 04 + so2 + 573,57 MJ/kmol 

4) ZnS + 3/2 02 ---- ZnO . + so 2 + 443,2 MJ/kmol 

Os calores de reação no settler 

5) FeS + 3 Fe 3 04 10Fe0 + so 2 - 504,26 MJ/kmol 

6) FeO + 1/2 Si0 2 ------1/2 (Fe 2 Si0 4 ) + 5,44 MJ/kmol 

7) ZnO + 1/2 Si0 2 -- 112 ( zn 2 Si O 4 ) - 786, 19 MJ/kmol 

A quantidade de oxigênio que se precisa para oxidar o concentrado e 
obter um matte de 60%, está dado pelo consumo específico de oxigê
nio [1] que neste caso ·particular foi calculado em 182 Nm 3 de o2 
por tonelada de concentrado. 

Na tabela a seguir está o balanço térmico na torre de teação do fo! 

no flash para .o concentrado em análise. Este balanço permite calcu
lar a quantidade de oxigênio que deve ser adicionada como ar e co-
mo consequência, saber quai deve ser o enriquecimento de 

no ar de processo. 

oxigênio 
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TABELA Nll 2 

BALANÇO TÉRMICO NA TORRE DE REAÇAO DO 
FORNO FLASH 

QUANTIDADE 

Entrada 

Concentrado 1.000kg 25 
Fundente de Sílica 9,25kg 25 
Pó sulfatizado 94,7. kg 25 
Ar X Nm' 25 
Unidade do ar 0,02 X 25 
Oxigênio 182,8 - 0,21 X 25 
Calor de reações 
Calor de dissociação das poeiras 

Saída 

Produto da Torre 889 1.350 
Fundente de Si02 92,5 1.350 
Poeira oxidada 80,3 1.350 
N 0,79 X 1.350 
soo 134 1.350 

ｾｾ＠
0,02 X 1.350 
2,7 1.350 

Perdas térmicas 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

2.555 
-68 

E 2.487 

1.347, 7 1. 198 ,1 
1.501 138,8 
1. 153,7 92,6 
1.898,2 1. 499 ,6X 
3.085,7 413,4 
2.391,6 0,0478 X 
1.989,3 5,4 

117 

E 1. 965,3 + 1.5474X 

Vemos que X= 337,1 Nm' de ar de onde: 

O oxigênio que deve ser adicionado como ar é 70,8 Nm'/t. 

O oxigênio puro deve ser 182,8- 70,8 = 112 Nm'/t. 

O ar de processo deve ter 337,1 Nm' de ar e 112 Nm' de 

puro: 182 •8 = 40,7% de 02 . 
449,2 

oxigênio 

O outro parâmetro a ser calculado é a quantidade de óleo a ser adi

cionada no "settler" para equilibrar o sistema. Isto é obtido no ba 

lanço térmico do "settler" na tabela nº 3. 
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TABELA Nº 3 

BALANÇO ｔｾｒｍｉｃｏ＠ DO "SETTLER" DO FORNO FLASH 

Entrada 

Produtos da Torre* 
Calor de reação 
Diluição de ar 

TOTAL 

Saída 

Escória 
Matte 
Poeira oxidada 
N 

s32 
H

2
o 

o 
Dtluição de ar 
Perdas térmicas 

TOTAL 

QUANTIDADE 

29,2 

495 
446,8 
80,3 

267,0 
140,6 

6,8 
2,7 

29,2 

(*.) Entaplia de entrada menos perdas térmicas. 

1.310 
1.200 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 

ENTALPIA 
MJ/t 

1.683 
887 

1.154 
1.893,2 
3.085,2 
2.391,6 
1.989,3 
1.917,3 

2.370 
-131 

2.239 

834,7 
414,3 
92,6 

505,5 
433,8 

16,2 
5,4 

56,0 
270,1 

2.628,6 

Existe uma deficiência de 389,6 MJ/tonelada de concentrado. O combus

tível disponivel tem um poder calorifico inferior de 40,49 MJ/kilo, 

mas pelas perdas de c a lor do ar e dos gases este tem um calor útil 

de 18,72 MJ/kilo de combustível. Isto, quando se usa ar sem ･ｮｲｩｱｵｾ＠

cimento na combustão. Desta forma, as necessidades de óleo para o 

"settler" são de 20,8 kgs de combustível por tonelada de concentra

do fundido. 

' Para produzir a capacidade nominal, temos o consumo horário de óleo 

de 1.456 kgs / hora, já que de vem fundir-se 70 t / hora de concentrado. 
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3 - FUSÃO DE CONCENTRADOS CALCDSITICOS 

Consideraremos que o mesmo forno do caso anterior será usado para 
fundir este novo concentrado. Sabemos quais são as perdas do forno, 
as entalpias do matte e escória, as características do óleo e outras 

informações do forno e seus produtos. 

Para fundir este concentrado existem 2 alternativas: 

a) Fusão do concentrado sem provocar reações químicas. 
b) Fusão visando cobre blister como produto do forno flash. 

A composição química do concentrado Câlcosítico é: 

TABELA Nº 4 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA 00 CONCENTRADO 

CALCOSÍTICO 

s 
Cu 
Fe 
c 
Si O 
Al 2Ó3 Mo 
C aO 
MgO 
Outros 

TABELA NQ 5 

17,0% 
42;8% 
12,0% 
2,8% 

11,3% 
2,32% 
0,21% 
0,42% 
1,97% 
9 18% 

COMPOSIÇÃO MINERALÓGICA DO 
CONCENTRADO CALCOSÍTICO 

Cu 2 s = 2,860 kmol/T cone. 

Fe S 1,430 kmol/T cone. 

Cu S 0,970 kmol/T cone. 

MoS 2 0,020 kmol/T cone. 

c 2,333 kmol/t cone. 
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Fusão do Concentrado sem Provocar :Rel'lções Químicas 

O forno ｾｬ｡ｳｨＢｰｯ､･＠ fundir um concentrado calcosítico-bornítico ap! 

nas .obtendo o calor das reações de combustão do óleo. Esta é uma sl 
tuação impar já que o grande desenvolvimento deste ｰｲｯ｣･ｾｳｯ＠ tem si

do o aproveitamento do calor de oxidação dos sulfetos de .ferro, e 

as vezes de cobre." 

Este é um caso todo especial, visto que a fundição foi projetada ｰｾ＠
ra fundir um concentrado com ｴ･ｯｲ･ｾ ﾷ＠ em torno de 30% tanto do cobre 
como ferro e enxofre. Agora deverá processar um concentrado bastan
te diferente, como o que aparece na tabela n2 4. 

Caractersiticas do óleo: Composição: 

s = 2,3 Poder calorífico inferior = 40,49 MJ/kg c 
H 

85,5 

11 '3 N = 0,9 

ｾ｡ｬ｡ｲ＠ atil a 1.350°C 
Calor ati! a 1. 350°C 

18,72 MJ/kg comb e ar sem enriquecimento. 

30,5 MJ/kg com ar de 50% 02 . 

A relação cobre: ferro: enxofre= 42,8:12:17 =é a mesma do matte 

onde: Cu:Fe:S = 60:16:24. Portanto ao fundir o concentrado calcosí

tico-bonrítico teremos. 

380 kg/t cone. de escória com entalpia de 1. 680 KJ/kg. 
710 kg/t cone. de matte com entalpia de 890 KJ/kg. 

As necessidades de calor serão: 

Escória: 1.680 x 380 = 638,4 MJ/t cone. 

Matte: 890 x 710 = 631,9 MJ/t cone. 
Perdas térmicas = 387,0 MJ / t cone. 

Necessidade de calor =1.657,3 MJ/t cone. 

Não existirá outros gases gerados, a não ser os de combustão. A en
talpia dos gases de combustão já está considerada no calor ati! a 

1:350°C. 
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Para fundir uma tonelada de concentrado com óleo e ar não enriquec! 

do precisar-se-á de 88,53 kg oe óleo. 

Se se usa ar enriquecido com 50% de o2 as necessidades de óleo bai
xam para 54 kgs de óleo/t de concentrado. 

3.2 - Fusão Visando Cobre Blister como Produto do Forno Flash 

Existem vários trabalhos que consideram a produção de cobre blister 
diretamente e em um@ só etapa no forno fla s h [ 2 •3 •4 •5]. A fundiç]o 

Glogow II na Polônia produz cobre blister desde 1978. A fundição 
Liulu 8a África foi projetada para produzir cobre blister e ainda 
não entrou em funcionamento. 

Considerando o concentrado da tabela nQ 4, a compos1çao mineralógi

ca da tabela Nº 5, os valores de reação dada s no item 2, nas reações 
NQ 1 ao Nº 7 e outros cálculos qu e foram omitidos, teremos o ｳ･ｧｵｩｾ＠
te balanço térmico da torre de reação. 
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TABELA NQ 6 

BALANÇO TÉRMICO DA TORRE DE REAÇAO 

RA UNITÁRIA 
oc KJ/kg MJ/t CONC. I

TEMPERATU!ENTALPIA I ENTALPIA 

-------------------------------L--------L-----
Entrada 

Concentrado 1.000 kgs 25 O O 
Fundente 83 kg 25 o o 
Poeira sulfatizada 92,3 kg 25 o o 
Ar - X 25 O O 

Umidade do ar 0,02 X 25 o o 
Oxigênio 173,8-0,2X 25 O o 
Calor das reações 2.502,9 

Calor dissociação poeiras -74 4 

TOTAL 2.428,5 

Saídas 

Produto da torre 807,41 1.350 828 669,64 

Fundente 83 1.350 1.501 124,58 

Poeira oxidada 90,69 1.350 1 . 154 104,66 

N2 0,78X 1.350 1.898 1,48X 

502 121,9 1.350 3.085 376,06 

H20 0,02X 1.350 2.392 0,048X 

02 2,57 1.350 1.989 5,11 

co2 102,52 1.350 3.021,3 309,74 

Perdas térmicas 117 

TOTAL 1.705,69 + 1,528 X 

2.428,5 = 1.705,69 + 1,528 X 

de onde: X = 473,04 

Ar = 473,04 Nm'/t cone. 
o2 = 173,84 - 94,61 = 79,23 Nm' o2 
Ar enriquecido. 552,27 Nm' a 31,3% enriquecimento 02 fusão diária 
46,2 t/h. 
Necessidade horária de 0 2 3.660 Nm'/h. 



Entrada 

Da Torre de Reação 

Calor de reação 

Ar de diluição 

TOTAL 

Saída 

Escória 

Cobre "blister" 

Pó oxidado 

N2 

502 
H

2
o 

co2 
02 
Ar de diluição 

Perdas térmicas 

TOTAL 

Deficiência térmiéa: 

631 

TABELA Nº 7 

BALANÇO ｔｾｒｍｉｃｏ＠ DO "SETTLER" 

29,2Nm' 25 

560 1.310 

347,5 1.200 

90,69 1.350 

368,97 1.350 

126,65 1.350 

9,46 1.350 

102,52 1.350 

2,57 1.350 

29,2 1.350 

3.074,32- 2.292,4 = 781,92 MJ/t cone. 

781 1 92 = 42,29 kg óleo/t concentrado. 

18,488 

1. 719 

725 

1.180 

1.893,2 

3.085,2 

2.39 1,6 

3.021,3 

1.989,3 

1.917,3 

MJ/t CONC. 

2. 311 '5 

-19' 1 

2.292,4 

962,64 

251,94 

107,01 

698,53 

390,74 

22,62 

309,74 

5,11 

55,99 

270!00 

3.074,32 

Os gases gerados, produto da oxidação do s sulfetos e da combustão 

do óleo está dado na tabela Nº 8. 
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TABELA Nº 8 

GASES DE SAÍDA PARA A PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO 

FONTE DE OPERAÇÃO I ｎｾ＠ I ｓｏｾ＠ I ｈｾｏ＠ I c o_ I ｏｾ＠ I TOTAL 

Torre de Reação 368,97 121,9 9,46 102,52 2,57 605,42 
"Settler" - 4,75 - - - 4,75 
Diluição 22,60 - 0,60 - 6,00 29,20 
Combustão 357,77 0,68 61,56 67,43 - 487,40 

TOTAL 749,34 127,33 71,62 169,95 8,57 1.126,81 

% 66,50 11,30 6,36 15,08 0,76 
Volume/t 1. 126,81Nm' 
Volume/hora 52.058,62Nm'/h 

Vimos que a alternativa de produzir cobre blister diretamente e nu
ma só etapa no forno flash é teoricamente possível. Mas como a fun

dição original foi projetada para um tipo de concentrado e o que se 
está pretendendo fundir é muito diferente, então deve-se 

grandes modificações. 

ANÁLISE DAS ｍｏｄｉｆｉｃａￇｾｅｓ＠ QUE PODEM OCORRER NA FUNDIÇÃO 

esperar 

Forno Flash: A área do forno flash, não deve sofrer grandes modifi

cações. A área de preparação da carga e secagem, ｰ･ｲｭｾ＠

necem inalteradas. O mesmo acontece com a caldeira. 

Conversão: Eliminação dos conversores. Estes perdem sua finalidade, 

já que o blister é produzido no forno flash. Isto impli
ca na redução dos custos operacionais e de manutenção. 

Forno de Refino: Permanecem inalterados. 

Pontes Rolantes e Panelas: Passarão a operar com menor carga. 

Forno Elétrico: Talvez seja necessário adicionar mais um ao proces-
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so, a fim de que se reduza o tempo de decantação da 

escória pois esta agora, terá 15% em cobre. 

Refratários do Forno Flash: A formação de cu 2o deverá produzir um 
forte desgaste nos refratários. A expe-

riência da única fundição que produz 

"blister", deve ser levada em ｣ｯｮｳｩ､･ｲｾ＠
ção. Sua última campanha teve um perío

do de duração de dez meses [2]. 

Cobre Circulante. As crostas das panelas e as sucatas de anodos da 

eletrólise deverão ser fundidas em um forno que 
pode ser tipo reverbero. 

<CONCLUSAo 

Um forno flash projetado para processar matte a 6 0% a partir de um 

concentrado calcopirítico pode processar, também, matte, metal bran 

co ou "blister" a partir de um concentrado calcositico. A deficiên
cia térmica ､･ｳｴ･ｾ＠ pode ser compensada com óleo. 

A produção de cobre "blister" no forno flash, implica em uma série 
de modificações e investimentos que devem ser analisados criteriosa 
mente. 
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