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RESUMO

Esta dissertação apresenta um estudo de caso sobre programação de seqüências de
vazamentos de aço líquido nas Máquinas de Corrida Contínua de uma grande usina
siderúrgica integrada. O problema que é descrito é de natureza complexa, com as mais
diversas restrições, e que apresenta difícil representação. O modelo proposto desenvolvido
tem a finalidade de permitir uma simplificação no processo de programação da produção dos
equipamentos da Aciaria, cabendo ressaltar que não foi encontrado nenhum modelo em
literatura com perfeito ajuste ao caso prático estudado. O modelo matemático se baseia na
programação linear binária, para a máquina de lingotamento contínuo do aço, tendo como
principais fatores de modelagem o menor custo (melhor utilização dos distribuidores), o
atendimento da demanda semanal de forma eficaz, e num tempo de produção considerável
para a redução das reclamações de atrasos de produção das encomendas. Um estudo do mix de
produção planejado mostrou que, devido à grande variedade e quantidade de ordens, a fase de
seleção não era crítica e o seqüenciamento poderia ser feito semimanualmente com ajuda do
computador. Para melhorar o rendimento dos distribuidores faz-se necessário o vazamento de
graus incompatíveis, mas com pequenas demandas semanais, no mesmo distribuidor, o que,
apesar de aumentar o índice de placas sem itens de laminação, ainda assim diminui os custos
de produção. O estudo leva em consideração o tempo total de produção dos aços desde o
vazamento na Aciaria até a laminação a quente dos aços, incluindo ensaios químicos e
mecânicos nas placas e nas bobinas, escarfagem e resfriamento a seco ou à água. O sistema
computacional proposto implementa um algoritmo simples que seqüência o grupo de graus de
aços a ser vazado de acordo com a demanda por eles e pelo tempo de produção de cada um,
representando uma boa ferramenta de programação de seqüências para o programador da
Aciaria que pode interagir e trocá-las de acordo com as condições prevalecentes, cabendo
ressaltar que este sistema só é válido para períodos de produção normal, e sem interferências
de possíveis prioridades de produção.

Palavras-chave: Siderurgia. Aciaria. Planejamento e Programação. Modelamento. Algoritmo.



ABSTRACT

This dissertation presents a case study on programming sequences of liquid steel
castings on the Continuous Casting Machines of a big integrated siderurgical plant. The
described problem is from complex nature, with the most diverses restrictions, presenting
difficulted representation. The considered developed model has the purpose to allow a
simplification of the process of programming the production of the equipments of this Steel
making plant, standing out that no model in literature was found with the perfect adjust to the
reality. The mathematical model is based on a binary linear program, for the continuous
casting machine of the steel, where as main factors of modeling the lesser cost (better use of
the deliverers), the attendance of the weekly demand of efficient form, and in a time of
considerable production for the reduction of the claims of production delays of the orders. A
study of the products mix planned it showed that, due to great variety and amount of orders,
the election phase was not critical and the sequencing could be semimanually made with aid
of the computer. To improve the income of the deliverers the emptying of incompatible
degrees becomes necessary, but with small weekly demands, in the same deliverer, what,
although to increase the index of plates without lamination itens, still thus diminishes the
production costs. The study takes in consideration the total time of production of steel since
the casting on the Steel making plant until the steel hot lamination, including the chemical and
mechanical assays on the plates and on the bobbins, scurfing and cooling the dry one or to the
water. The considered computational system implements a simple algorithm that sequence the
group of steel degrees to be leaked in accordance with the demand for them and the lead time
of production of each one, representing a good tool of programming sequences for the
programmer of the Steel making plant that can stay on accordance with interact and change
them the prevalecentes conditions, standing out that this system alone is valid for periods of
normal production, and without interferences of possible priorities of production.

Keywords: Siderurgy. Steel making plant. Planning and programming. Modeling. Algorithm.
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1  INTRODUÇÃO

Esta dissertação descreve um estudo de caso sobre o seqüenciamento diário de

produção (sequencing) em uma Aciaria de uma grande usina siderúrgica integrada. Desta

forma, deseja-se encontrar uma melhor maneira de se realizar a programação da produção

semanal para esta área, visando uma melhora nos níveis de atendimento dos pedidos dos

clientes, redução do lead time de produção e possível redução no custo de produção.

A siderúrgica tomada como modelo para o desenvolvimento deste estudo se

localiza no interior fluminense, e sua planta tem capacidade de produção de aproximadamente

5,6 milhões de toneladas de aço bruto por ano (Mt/ano), podendo atender a demandas por

placas de aço, materiais de linha a quente, linha a frio, linha de zincados e linha de folhas

metálicas, tanto no mercado nacional quanto internacional, o que a torna uma das usinas

siderúrgicas com maior gama de produtos aços planos em todo o mundo.

Toda esta gama de produtos possui em comum uma das primeiras etapas do processo

produtivo em uma siderúrgica, a Aciaria. No caso desta siderúrgica, a Aciaria pode ser

considerada, em volume de produção anual, uma das maiores do mundo, devido ao seu

volume anual bruto de processamento de ferro-gusa.

De forma geral, a indústria manufatureira tem sido muito estimulada a tornar seus

processos de produção mais eficientes devido, principalmente, à competitividade crescente

imposta pelas transformações que têm afetado a ordem econômica mundial. Tais empresas

vêm sofrendo profundas mudanças no seu setor produtivo no que tange à modernização de

seus processos de produção, melhoria da qualidade de seus produtos e racionalização

administrativa. Assim, o processo produtivo, que consiste no processo de converter a matéria-

prima em produto final, deve ser bem gerenciado para poder entregar o produto final com alta

qualidade, dentro do prazo e com o menor custo possível.
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Os sistemas de administração da produção são sistemas de informação para apoio à

tomada de decisões táticas e operacionais, referentes às questões logísticas sobre o quê,

quanto e quando produzir e comprar, incluindo decisões sobre com que recursos produzir.

Estes sistemas dão suporte ao atingimento dos objetivos estratégicos da organização, e devem

ser capazes de dar apoio em decisões como o planejamento das necessidades futuras de

capacidade produtiva da organização (materiais a serem comprados, na quantidade e no tempo

certo), o planejamento dos níveis adequados de estoques de matérias-primas, semi-acabados e

produtos finais nos pontos certos (nível de segurança mínimo do estoque não significa estoque

alto nem estoque baixo), e a programação das atividades de produção para garantir que os

recursos produtivos envolvidos estejam sendo utilizados, nos momentos certos e prioritários

(SLACK, 2002).

Também é de sua competência a capacidade de saber e de informar corretamente a

respeito da situação corrente dos recursos (pessoas, equipamentos, instalações, materiais) e

das ordens de compra e de produção (controle da produção), promover os menores prazos

possíveis aos clientes, e depois fazer cumpri-los, além da capacidade de reagir eficazmente

detectando os desvios da realidade em relação ao plano, com a rapidez e qualidade

necessárias.

Todo este gerenciamento é denominado “Planejamento, Programação e Controle da

Produção (PPCP)”, e a estrutura hierárquica de um sistema PPCP pode ser dividida em três

níveis de planejamento distintos: estratégico, tático e operacional (ANTHONY, 1965).

O “planejamento estratégico” relaciona-se ao mais alto nível de tomada de decisões,

onde são definidas as metas globais da empresa e as políticas adequadas para atingi-las,

determinando os objetivos da empresa a um longo prazo (por exemplo: instalação de fábricas

e compra de equipamentos).

O “planejamento tático” é responsável pela utilização eficiente dos recursos

disponíveis a fim de cumprir os objetivos determinados no planejamento estratégico. Seu

objetivo principal é a efetiva alocação de recursos para satisfazer a demanda, levando em

conta os custos envolvidos. Nesta etapa devem ser tomadas as decisões de médio prazo que

afetam a área de produção (por exemplo: plano de produção ao longo de um horizonte de

tempo e manutenção de máquinas).

O “planejamento operacional” trata das decisões do dia-a-dia tendo como função

executar os planos definidos anteriormente, ou seja, faz a programação detalhada da

produção, que consiste em sequenciar os pedidos nos centros de trabalho, administrar os
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estoques, fazer o controle de qualidade, comprar componentes e matérias-primas e programar

a distribuição.

“Planejar é projetar um futuro que é diferente do passado, por causas sobre as quais se

tem controle” (CORRÊA; GIANESI; CAON, 2001). Um plano é uma formalização de o que

se pretende que aconteça em determinado momento no futuro, porém não garante que um

evento vá realmente acontecer, sendo apenas uma declaração de intenção de que aconteça.

Quando operações tentam implementar os planos, as coisas nem sempre acontecem como

esperado. Os consumidores mudam de idéia do quê eles querem e quando querem, os

fornecedores nem sempre podem entregar pontualmente, máquinas podem quebrar,

funcionários podem ficar doentes etc. O horizonte de planejamento deverá levar em conta

todo este período.

Este trabalho foca nos problemas de tomada de decisão relacionados com o

planejamento tático-operacional. O planejamento da produção, nestes níveis, consiste

no processo de determinar o quanto produzir e/ou comprar num horizonte de planejamento

finito. Também determina os níveis de estoque e os recursos necessários (THOMAS;

McCLAIN, 1993).

1.1  CONCEITUAÇÃO DO PROBLEMA

Vem sendo verificado há algum tempo nesta siderúrgica que certos pedidos que

constituem o pacote semanal de produção sofrem atrasos de produção. Estes atrasos podem

variar de alguns dias até semanas, e podem acontecer em decorrência de várias causas. A que

o estudo se propõe a analisar é a ordem de seqüenciamento da programação da produção dos

aços na Aciaria desta siderúrgica, que é uma das principais causas para a ocorrência de atrasos

de pedidos.

Estes atrasos que ocorrem na produção e na entrega das encomendas resultam em

insatisfação e baixa confiança por parte dos clientes, além da falta de competitividade da

empresa, comparada com seus concorrentes.

Os programadores devem lidar com os diferentes recursos simultaneamente, como

máquinas de diferentes capacidades, número de pessoal destinado ao trabalho e número de

pedidos que se deve atender em determinado tempo. As decisões referentes à ordem em que

as tarefas devem ser executadas formam o seqüenciamento.
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O bom seqüenciamento aliará o bom aproveitamento dos equipamentos, a qualidade

dos produtos, a variabilidade dos produtos, o melhor tempo de sincronismo entre os

equipamentos, e eficiência produtiva, o atendimento das datas de entrega e o melhor

faturamento. Portanto, a programação dos equipamentos de Aciaria está sujeita a uma série de

fatores diretos e indiretos, além do dever de alinhamento com os objetivos da empresa. É

desejo, portanto, que a programação e o seqüenciamento da produção seja mais simplificada,

visto que sequenciar manualmente é tarefa muito difícil e demorada em razão das diversas

restrições que devem ser respeitadas.

Alguns fatores que podem interferir no seqüenciamento das tarefas e nas regras de

programação da produção numa empresa (em especial uma siderúrgica), são (SLACK, 2002):

• Restrições físicas, devido à limitação de capacidade dos equipamentos;

• Prioridade ao consumidor, que pode, temporariamente, ter se ofendido por um

atraso, e assim pode ter seu pedido atendido antes do prazo padrão numa próxima

vez;

• Data prometida, quando o pedido é atendido de acordo com o lead time padrão para

aquele fluxo de produção, de forma que não haja atraso;

• Operação e tempo mais longos podem ser os primeiros a serem produzidos, em

detrimento aos de fluxos menores para atender o lead time.

Existem duas maneiras de se estimar o lead time de determinado pedido (CORRÊA,

GIANESI; CAON, 2001). A primeira é monitorar o tempo médio de entrega dos pedidos no

passado recente e, com base nessa estimativa, prometer um prazo ao cliente que considere

obviamente as incertezas dessa estimativa. O tempo médio de entrega varia em função da

carga de trabalho da fábrica; logo, a estimativa feita dessa maneira carrega uma incerteza

menor quando a carga é relativamente estável, variando pouco no curto prazo, como

teoricamente é o mercado siderúrgico. A outra alternativa é a simulação da passagem dos

pedidos em carteira, considerando as datas em que os materiais comprados estarão

disponíveis, os roteiros de produção dos produtos, seus tempos de produção em cada operação

e a disponibilidade efetiva dos equipamentos. Esta simulação permite também testar várias

alternativas de decisões, caso o prazo encontrado não seja adequado ao cliente: horas extras,

subcontratação, prioridades de pedidos, utilização de roteiros alternativos de produção,
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mudança nas regras de seqüenciamento das ordens de produção nos equipamentos, entre

outras.

Para se encontrar a melhor seqüência, ou “solução ótima”, segundo critérios bem

especificados, existem métodos computacionais de otimização combinatorial. Porém, em

casos complexos como este, de diversidade de restrições e altíssima variabilidade, estes

modelos se tornam desaconselháveis por não poderem ser aplicados, já que não compreendem

este tipo de detalhamento. Esta complexidade do caso exigiria um tempo computacional

impraticável operacionalmente, e por isso são considerados, em linguagem de otimização,

como “problemas difíceis”, ou hard-problems.

A Aciaria em questão é composta de: três convertedores L&D (iniciais das cidades

austríacas “Linz” e “Donawitz”, aonde foram inicialmente desenvolvidos e utilizados),

responsáveis por realizarem um beneficiamento primário no ferro-gusa oriundo do Alto-Forno

(AF), transformando-o em aço líquido; um Forno “Ruhrstahl-Heraeus” (RH), responsável

pela desgaseificação a vácuo do aço; um forno-panela, responsável pelo refino eletrolítico do

aço líquido; duas Estações de Borbulhamento (EB´s) que recebem o aço líquido para um

beneficiamento final, além de três MCC´s, que escoam o aço líquido, formando portanto um

típico problema de seqüenciamento de produção em fluxo contínuo.

É fato que muitos pesquisadores, acadêmicos ou não e com sucesso em aplicações de

pesquisa operacional em empresas industriais, concordam que a maioria dos sucessos obtidos,

ao contrário do que se pensa, são resultados de criativa e cuidadosa formulação, e não de um

engenhoso processo de resolução. Este estudo de caso ilustra tipicamente a complexidade

encontrada em problemas industriais, e as dificuldades em se encontrar uma formulação que

se adequada à realidade praticável. O caso também mostra que uma boa formulação de um

problema industrial complexo é geralmente baseada em particularidades de uma situação atual

ou histórica, e como estas particularidades apresentam um dinamismo muito grande, logo

nenhuma solução é definitiva.

Para a fundamentação teórica do trabalho, foi utilizado um modelo de programação

linear inteira binária (PLIBIN), como forma de classificar ponderadamente o lead time de

produção dos diversos tipos de aços, de acordo com os fatores que influenciam na produção

dos mesmos.
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1.2  OBJETIVOS

O objetivo é auxiliar os programadores de produção na formação de boas seqüências

diárias e semanais de vazamentos de aços na Aciaria, de maneira a agilizar o processo, ou

seja, formar rapidamente seqüências boas e confiáveis, visando à redução do tempo de

produção a fim de minimizar sensivelmente o número de reclamações de clientes por atrasos

de produção.

A intenção deste estudo, academicamente falando, também é de entender de forma

mais aprofundada os problemas de seqüenciamento em um importante setor

econômico/industrial, que concilia equipamentos de grande porte e fluxo de produção com

centenas de pedidos pequenos (relativamente à capacidade de produção) de dezenas de

clientes diferentes e com características mecânicas e químicas de aços diferentes.

Para isto, é necessário verificar e avaliar todos os fatores de produção que mais

influem no lead time de produção de cada um dos variados tipos de aços que esta siderúrgica

é capaz de produzir, e conseqüentemente mostrar aos gestores e programadores a vantagem de

se programar os tipos de aços com maior lead time de produção no início da semana de

produção da Aciaria, deixando os aços com menor lead time para o final da semana,

minimizando portanto, a ocorrência de atrasos.

Posteriormente ao alcance desses objetivos, haverá a proposição de desenvolvimento

de um modelo de sistema que auxiliará o programador de Aciaria a fazer um bom

seqüenciamento diário dos vazamentos de aço líquido (inputs) nas Máquinas de Corrida

Contínua (MCC´s – responsáveis pela conformação primária do aço), que realizam o processo

de lingotamento e solidificação do aço, transformando-o em placas (outputs).

1.3  JUSTIFICATIVA PARA O ESTUDO

Uma boa motivação para este estudo é o fato de que a maioria das usinas siderúrgicas

nacionais não possui programas de seqüenciamento automatizados, e as que possuem utilizam

“programas fechados”, ou seja, e em razão de não possuírem acesso às abordagens heurísticas

destes programas, elas são obrigadas a confiar nestes sistemas, ficando dependentes das

empresas que os implementam, sem ter o domínio do seu princípio de funcionamento.

O protótipo do programa foi desenvolvido inspirado por uma formulação matemática

que preza pelo bom seqüenciamento e redução do tempo de produção, e posteriormente a
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redução dos custos e a otimização na utilização dos recursos. Foi desenvolvido com o auxílio

do Excel, e implementado em ambiente de programação Visual Basic (VB). Os dados de teste

foram coletados junto aos departamentos de planejamento e programação da produção da

usina siderúrgica em questão.

É importante ressaltar que o programa computacional foi construído apenas como

protótipo e, desta forma, ainda não é adequado para uso em escala industrial.

1.4  COMPOSIÇÃO DA DISSERTAÇÃO

Esta dissertação é composta por oito capítulos. O Capítulo 2 faz uma breve revisão

bibliográfica sobre trabalhos envolvendo problemas de seqüenciamento de lotes periódicos, e

de planejamento e programação da produção, voltados para o setor siderúrgico, envolvendo

sistemas e métodos. O Capítulo 3 abordará o estudo de caso da siderúrgica em questão,

descrevendo a metodologia científica para o desenvolvimento do sistema, bem como sua

modelagem matemática. O Capítulo 4 descreve sucintamente o fluxograma de produção de

uma usina siderúrgica integrada de grande porte, as etapas do processo de fabricação do aço,

os equipamentos envolvidos e as linhas de produção. O seqüenciamento da produção na

aciaria da usina siderúrgica em questão será abordado no Capítulo 5 que descreverá alguns

detalhes dos equipamentos, regras de programação da produção, características diversas e os

fatores influentes na produção e no lead time dos diversos tipos de aços. O Capítulo 6

descreve a proposta do sistema, mostrando o passo-a-passo do desenvolvimento do sistema

protótipo, seu algoritmo, bem como os testes realizados através do sistema. As considerações

finais sobre o trabalho da dissertação, citando alguns dos problemas encontrados, comentários

sobre os resultados obtidos e vantagens do projeto estão descritos no Capítulo 7, aonde

também são feitas algumas sugestões para pesquisas futuras. O Capítulo 8 mostra as

referências bibliográficas utilizadas para a composição da dissertação.

Finalmente, ao final do artigo se encontra o Apêndice, contendo informações para a

complementação de assuntos abordados durante o trabalho, como os parâmetros para

programação dos aços na Aciaria em questão, bem como o algoritmo empregado para o

desenvolvimento do sistema protótipo.



2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capítulo são apresentados alguns modelos e técnicas usadas em problemas de

seqüenciamento de produção específicos de Aciaria ou lingotamento contínuo em siderurgia,

e métodos aplicáveis à situação estudada. Na siderurgia existem algumas tentativas de

resolver diferentes problemas de seqüenciamento que surgem nos diversos processos.

Geralmente os problemas de seqüenciamento são classificados como problemas de

“otimização combinatorial”. As técnicas de solução utilizadas são muitas, devendo-se isto ao

fato de que, apesar dos processos serem parecidos, a grande maioria das usinas possuem

características particulares de programação e seqüenciamento, de forma que uma técnica

utilizada em uma usina dificilmente poderá ser aplicável em outra. Uma busca bibliográfica

cuidadosa, não produziu muitas referências relevantes talvez principalmente pelo fato de ser

um problema industrial prático, onde a divulgação de resultados é limitada por questão de

sigilo industrial, ou por falta de interesse científico.

2.1 SISTEMAS E MÉTODOS PARA PLANEJAMENTO E SEQÜENCIAMENTO DA

PRODUÇÃO INTEGRADA EM SIDERURGIA

Gorni (1996) comenta em seu artigo a importância da inovação siderúrgica no campo

de enfornamento a quente, quando as placas provenientes do Lingotamento Contínuo (LC)

vão direto para o Forno de Reaquecimento de Placas (FRP), sem que estas passem pela etapa

de armazenamento temporário no pátio de placas. Os benefícios associados a isso são a

grande economia de energia em função do aproveitamento do calor latente das placas (vide

tabela 1, a seguir), a redução dos estoques, representando menor capital imobilizado, a
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redução do tempo de ciclo de produção (lead time) e prazo de entrega, e o aumento da

capacidade produtiva do forno.

Ainda segundo Gorni (1996), fatores como a proximidade geográfica entre o LC e o

Laminador de Tiras a Quente (LTQ), a produção de placas com qualidade assegurada, de

forma a se dispensar a inspeção das placas no pátio, a coordenação de programação entre a

Aciaria e o LTQ, a monitoração adequada do fluxo de placas, a rápida resposta em casos de

contratempos, a alternância de placas frias e quentes sem que ocorram flutuações excessivas

nas temperaturas de desenfornamento, a garantia de um lote mínimo de placas enfornadas a

quente de pelo menos uma a três vezes a capacidade do forno são requisitos necessários para

o aproveitamento pleno do potencial econômico do enfornamento a quente.

Temperatura de
enfornamento das placas

(ºC)

Consumo de
combustível (1000

kcal/t)

Economia
(%)

20 (enfornamento
convencional) 280 -

300~400 (enfornamento a
quente) 230 18%

800~900 (enfornamento
direto) 80 71%

Tabela 1 – Consumo específico de combustível em função da temperatura de enfornamento das placas.
 Fonte: Gorni (1996).

Ramos (2002) e Tang et al. (2001) fazem um levantamento de métodos e sistemas de

planejamento e seqüenciamento integrado de produção em siderurgia. O processo moderno de

integração entre Aciaria, LC e LTQ visa conectar da forma mais direta possível estas três

áreas, buscando um melhor sincronismo da produção e, conseqüentemente, um fluxo quase

contínuo de metal quente reduzindo o consumo de energia, melhorando a qualidade do

produto, aumentando a produtividade e reduzindo o tempo de espera entre estágios de

produção. Todas essas melhorias são observadas quando se comparam processos de

enfornamento a quente entre a máquina de corrida contínua (MCC) e o LTQ, com o

tradicional processo de armazenagem de placas em um pátio, onde se aguarda programação

para a laminação a quente.

Os autores ainda afirmam que as companhias siderúrgicas japonesas propuseram e

implantaram as novas técnicas de enfornamento a quente para proporcionar uma redução

significativa da energia gasta no processo siderúrgico, conforme citado no parágrafo anterior.
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Tang et al. (2001) mencionam métodos que utilizam pesquisa operacional, inteligência

artificial (AI – artificial inteligence) e métodos interativos entre o programador e o sistema se

seqüenciamento computadorizado. Apesar de mostrarem otimismo na aplicação da pesquisa

operacional em gerenciamento de operações voltado para o planejamento e seqüenciamento

de produção siderúrgica, procuram demonstrar também que, quanto maior for o nível de

integração na produção, maior serão as dificuldades de sincronismo no planejamento e

seqüenciamento da produção. Nestas condições, os problemas combinatoriais com maiores

graus de complexidade tornam inviáveis os esforços para a solução exata.

Segundo Araújo (2003), o problema de seqüenciamento da produção (scheduling) é

definido como um problema de “programação da produção” que consiste em: dado um

planejamento preestabelecido, seqüenciar determinadas tarefas em uma ou várias máquinas,

de forma a otimizar uma função objetivo (por exemplo, minimizar o tempo de

processamento). As decisões tomadas aqui são de curto prazo, ou ainda, de nível operacional.

Ele cita ainda que algumas revisões bibliográficas destes problemas são Allahverdi et al.

(1999) e Pinedo (1995).

2.1.1  Problema de Dimensionamento de Lotes de Produção

O problema de dimensionamento de lotes de produção surgiu como parte da lógica

do MRP, cujo objetivo é determinar um plano de produção baseado em previsões de demanda

de cada produto final ao longo de um horizonte de planejamento de T períodos, com

estrutura conhecida de produtos e tempo de produção de cada item também conhecido

(MACHADO, 2003).

O modelo matemático proposto por Toledo et al. (2002) para dimensionamento de

lotes e programação da produção, representa simultaneamente dois estágios para uma empresa

de manufatura, onde o primeiro estágio de preparação das matérias-primas e produção, e o

segundo estágio de embalagem dos produtos. A função objetivo visa à minimização dos

custos de estoque (matérias-primas) somados aos custos de preparação (matérias-primas e

produtos) e custos de produção (matérias-primas e produtos). Os diversos modelos de

interdependência de lotes e programação de produção são considerados em suas restrições,

obtendo um modelo muito próximo da realidade. Devido à complexidade computacional

detectada, o autor sugere a adoção de metaheurísticas.
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Problemas como estes costumam ser formulados como problemas de Programação

Linear Inteira Mista (PLIM), porém, quando o tempo e o custo de preparação são irrelevantes,

o problema pode ser modelado como um programa linear e pode ser resolvido por alguma

técnica de programação linear. Quando os custos de preparação são considerados e os

recursos de produção são limitados, Florian et al. (1980) mostram que encontrar a solução

ótima para o problema com um único item torna-o um “problema difícil” (hard problem).

Bitran e Yanasse (1982) mostram que vários casos de problemas com um único item podem

ser resolvidos em tempo polinomial, tornando-se “hard problem” quando um segundo item é

introduzido. Portanto, o problema monoestágio, ou mesmo multiestágio também é “hard

problem”.

Conforme Machado (2003), como o processo de otimização se baseia no padrão de

demanda futuro, não necessariamente constante, porém com certeza um padrão conhecido,

essa desvantagem dá ao modelo uma gama limitada de aplicabilidade, uma vez que previsões

perfeitas raramente estão disponíveis na prática, principalmente sob mudanças bruscas de

demanda. Do ponto de vista estrutural, o sistema de produção-estoque é representado como

um sistema de tempo-discreto, dinâmico e determinístico, caracterizado por um conjunto de

variáveis de estado associado a equações diferenciais.

Para Araújo (2003), quando se considera tempo de preparação, o problema de

encontrar uma solução factível é NP-Completo (MAES et al., 1991). Para tempos de

preparação nulos, as restrições são lineares e, portanto, o problema de factibilidade é da

classe P. Esta é uma das razões pela qual existem poucas pesquisas propondo soluções exatas

que incluem tempos de preparação.

Bahl et al. (1987) afirmam que o problema monoestágio de dimensionamento de lotes

de itens a serem produzidos pode ser subdividido em várias categorias. Por exemplo, pode ser

considerado para um único item ou para vários itens, com ou sem restrição de capacidade ou,

ainda, pode considerar ou não o tempo de preparação.

O modelo matemático para esse problema, de dimensionamento de lotes monoestágio

para um único item, segundo Trigeiro et al. (1989), é o seguinte:

Dados do problema:

N número de itens a serem produzidos (i = 1,..., N);

T número de períodos (t = 1,...,T);

Eit estoque de escalão do item i no período t;

cit custo de produção do item i no período t;
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hit custo de estoque do item i no período t;

eit custo de estoque de escalão do item i no período t;

dit demanda do item i no período t;

sit custo de preparação do item i no período t;

vit recurso utilizado na produção do item i no período t;

fit recurso utilizado na preparação do item i no período t;

bt disponibilidade de recursos no período t;

Bi  um número suficientemente grande para o item i.

Variáveis:

x it quantidade produzida do item i no período t;

I it quantidade estocada do item i no período t;

y it 1, se houver produção do item i no período t;

0, c.c.

Modelo matemático

Função objetivo:
    N       T

min z = �  � (cit xit + hit Iit + sit yit ) (1.1)
  i=1    t=1

Sujeito a:

Ii,t-1 + x it - I it = d it     i = 1,…, N  e t = 1,…, T (1.2)

   N

 � (vit xit + fit yit) < bt t = 1,…, T (1.3)
 i=1

xit < Bi yit i = 1,…, N  e t = 1,…, T (1.4)

xit,Iit > 0 i = 1,…, N  e t = 1,…, T (1.5)

yit � {0,1} i = 1,…, N  e t = 1,…, T (1.6)

A função objetivo (1.1) minimiza a soma dos custos de produção, estoque e de

preparação ao longo do horizonte de planejamento. As equações (1.2) indicam o

balanceamento entre a produção e o estoque, determinando que a demanda de um item será

atendida pela produção do período acrescido do estoque do período anterior, e o excedente
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ficará estocado. As restrições (1.3) representam as restrições de capacidade que limitam a

utilização de recursos pela sua disponibilidade em cada período. As restrições (1.4) garantem

que, se não houver produção de um item no período, então não haverá preparação no mesmo e

atribui-se a B um valor em função da demanda total de um item; portanto, para cada item tem-

se:

              N

Bi = � d it  
             t=1

As restrições (1.5) impõem a não negatividade das variáveis de estoque e de produção.

As restrições (1.6) indicam tratar-se de variáveis binárias.

No entanto, a consideração ou não de tempos de preparação na modelagem do

problema tem gerado algumas controvérsias. Alguns autores sugerem que tempos de

preparação já estão incluídos implicitamente nos custos de preparação (MAES et al., 1991),

não sendo necessário incorporá-los ao modelo.

Porém, Billington et al. (1994) afirmam que a substituição dos tempos de preparação

por seus custos pode levar à uma representação falsa do consumo de recursos. Eles destacam

que o tempo de preparação pode ser ignorado em algumas indústrias de processo (por

exemplo, calçados e vestuário), mas em vários sistemas com restrição de capacidade, um dos

fatores mais críticos do problema de dimensionamento de lotes é o tempo de preparação e não

seu custo, como nas indústrias siderúrgicas.

2.1.2  Problema de Dimensionamento de Lotes para Seqüenciamento de Produção na Aciaria

Como ocorre na maioria dos modelos matemáticos que representam problemas

práticos, algumas simplificações foram consideradas no modelo apresentado nesta seção. Este

é um modelo adaptado do modelo apresentado por Araújo (2003). Tais simplificações

viabilizam a resolução do modelo e não comprometem muito à representação prática do

problema.

O modelo de Programação Linear Inteira Mista (PLIM) proposto a seguir tem como

objetivo a minimização das penalidades por atraso, por antecipação e por preparação nas

trocas dos graus. As MCC´s são assim consideradas o gargalo do processo produtivo e, o

modelo proposto sugerido, pode ser aplicado a cada uma delas, individualmente.
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Índices:

k = 1, ..., K tipos de graus para vazamento;

i = 1, ..., I tipos de itens de produção;

t = 1, ..., T períodos de tempo (vazamentos de aço);

n = 1,..., N máquinas de corrida contínua.

Dados do problema:

Cap Capacidade do distribuidor para vazamento;

L Número máximo de vazamentos por dia;

�i Peso bruto do item i;

dit Demanda do item i no período t;

S(k) Conjunto de itens i que usam o grau de vazamento k (cada item utiliza um, e somente

um tipo de grau, ou seja: {1, ..., N} � S(1) � ... � S(k), S(h) � S(j)=Ø,V h�j);

Hit
- Penalidade por atraso na entrega de uma unidade do item i no período t;

Hit
+ Penalidade por antecipação de uma unidade do item i no período t;

sk Penalidade por preparação do grau k (incluindo suas características peculiares, como

por exemplo, a escarfagem, o ensaio de Charpy, ensaio de Baummann etc.).

Variáveis do problema:

Xit Quantidade do item i produzida no período t;

Iit
+ Quantidade estocada do item i no período t;

Iit
- Quantidade atrasada do item i no período t;

Yt 
k Variável binária (Yt 

k = 1, indica que o distribuidor é preparado para produzir o grau k

no período t, caso contrário, Yt 
k = 0);

Zt 
k Variável que indica se o custo de preparação do grau k incide no período t: Zt 

k = 0 se

Yt-1 
k > Yt 

k e Zt 
k = 1 se Yt-1 

k < Yt 
k. Embora esta variável seja binária em essência, pode

ser modelada como contínua.

Modelo matemático:

Função objetivo:
I      T  K     T

Minimizar � � (Hit
- Iit

- + Hit
+ Iit

+)n +  � � (sk  Zt 
k)n (2.1)

i=1  t=1 k=1  t=1
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Sujeito a:

Ii,t-1
+ - Ii,t-1

- + Xit - Iit
+ + Iit

- = dit i=1, ..., I t=1, ..., T (2.2)

� �i Xit < Cap Yt 
k k=1, ..., K t=1, ..., T (2.3)

i�S(k)

Zt 
k > Yt 

k - Yt-1
k k=1, ..., K t=1, ..., T (2.4)

K

� Yt 
k < 1 t=1, ..., T (2.5)

k=1

Yt 
k � {0,1} (Y0 

k = 0) k=1, ..., K t=1, ..., T (2.6)

Zt 
k > 0 k=1, ..., K t=1, ..., T (2.7)

Xit > 0   inteira i=1, ..., I t=1, ..., T (2.8)

Iit
+ e Iit

- > 0 i=1, ..., I t=1, ..., T (2.9)

As seguintes observações devem ser feitas:

 I -  a demanda (dit), assim como as penalidades por atraso e antecipação (Hit
- e Hit

+)

são positivas somente no último período de cada dia (t = L, 2L, 3L,...). Com isso,

esses valores são diários na prática, o que faz mais sentido do que considerar que

estes valores sejam positivos a cada vazamento ou distribuidor, que representa

algumas horas;

 II -  se um mesmo item i é demandado em diferentes períodos, serão considerados

como diferentes itens, um para cada período. Esta consideração teve que ser feita

para retratar o principal objetivo da siderúrgica, que consiste na minimização do

número máximo de dias de atraso para determinado pedido;

 III -  o fato de considerar itens diferentes quando tem apenas um, com prazos de entrega

distintos, não causa falsas preparações, pois as preparações são dos graus, os quais

produzem determinados conjuntos de materiais e, os itens diferentes (que na

verdade representam apenas um) seguramente são fabricados com o mesmo grau.

Os modelos clássicos que associam preparações aos itens criariam falsas

preparações ao distinguir itens com prazos distintos.

Segundo o modelo, a função objetivo (2.1) procura retratar a maior preocupação da

empresa que consiste em minimizar os atrasos na entrega dos pedidos. Para tanto, uma

penalidade é associada às variáveis Iit
- que representam estoques negativos, ou seja, atraso no

atendimento da demanda. Além disso, a função objetivo minimiza também as penalidades por

antecipação associadas às variáveis de estoque Iit
+. No entanto, na prática, as penalidades por
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atrasos são muito maiores que as penalidades por antecipação. Obviamente, o desejo de não

ter atrasos poderia ser modelado com restrições, o que, no entanto, poderia introduzir

infactibilidades desnecessárias, uma vez que é admissível o atraso no atendimento da

demanda, ou seja, estoques negativos.

Se Iit
- > 0, para algum i com t�T e IiT

- = 0 V i, então existe capacidade suficiente para

produzir a demanda dentro do horizonte de planejamento estabelecido. Vale observar que, os

estoques negativos correspondem a atrasos e o gerente de programação, pode, calibrando os

parâmetros da função objetivo, proibir ou não atrasos de certos itens.

Ainda na função objetivo, existe uma terceira parcela que, assim como as penalidades

por antecipações (Hit
+), tem um peso pequeno em relação às penalidades por atraso (Hit

-). Esta

parcela consiste nas penalidades por preparação que é um valor cobrado de forma a evitar as

trocas dos graus entre períodos. Estes custos de preparação foram acrescentados ao modelo

para representar o desejo da empresa em tentar minimizar tais trocas dos graus. Como é

comum que tais custos possam ser bastante expressivos, logo o modelo com penalidades por

preparação é mais geral e facilita a extensão para outros casos práticos. No entanto, para o

estudo em questão, as decisões com respeito a que itens produzir em cada período são

tomadas, principalmente, de acordo com as penalidades por atrasos.

As restrições (2.2) são de balanceamento de estoque e consideram tanto estoques

positivos como negativos. As restrições (2.3) são devido à limitação de capacidade do

distribuidor, onde o peso total do grau produzido no período é limitado pela capacidade do

distribuidor. As restrições (2.3) asseguram também que itens que utilizam determinado grau

só poderão ser produzidos em determinado período se o grau for produzido neste período

(Yt
k=1 significa que o grau k é vazado no período t). Mudanças de graus são representadas

pelas restrições (2.4). As restrições (2.5) e (2.6) garantem que apenas um grau pode ser

produzido por vez em cada máquina. Para representar um período ocioso (onde nenhum

produto deve ser produzido) o mesmo grau químico que estava sendo produzido no período

anterior é mantido, com isso, não é cobrado nenhum custo de preparação.

A preparação do grau k permite a produção de um conjunto de itens que utilizam o

grau k, permitindo assim, a produção de um único conjunto de itens por período, e não de

apenas um único item. Portanto, o modelo matemático pode ser considerado um modelo de

dimensionamento (variáveis Xit) e de seqüenciamento (variáveis Yt 
k) de lotes de produção.



3  ESTUDO DE CASO DE SEQÜENCIAMENTO DA PRODUÇÃO EM UMA USINA

SIDERÚRGICA INTEGRADA

Um levantamento de dados recente, realizado na usina siderúrgica modelo desta

dissertação, trouxe as seguintes informações sobre as principais razões de atrasos nas

encomendas, conforme a tabela número 2, e a figura número 1, logo a seguir.

A amostragem ocorreu entre os meses de fevereiro e julho de 2007, através do

acompanhamento de 203 ordens de venda (OV´s) no sistema, amostra não muito grande,

representando cerca de 10% de todas as OV´s completadas naquele período, porém

representativa pois a sazonalidade de produção nesta siderúrgica em questão é praticamente

nula e, além disso, estas amostras, colhidas aleatoriamente, vão de encontro ao que realmente

se vê na prática do dia-a-dia, e que também estão conformes pesquisas anteriormente

registradas.

Tabela 2 – Principais razões de atrasos de produção das encomendas.
Fonte: Relatório gerencial da siderúrgica.

RAZÕES DOS ATRASOS Nº OV´s % % acumulada
Perda de produção dos equipamentos 11 28,9% 28,9%
Desvio de qualidade / Retrabalhos 10 26,3% 55,3%
Formação de ciclos (fluxos JT e NL) 7 18,4% 73,7%
Atraso no vazamento na Aciaria 6 15,8% 89,5%
Estoques intermediários altos 4 10,5% 100,0%
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Figura 1 – Gráfico de Pareto sobre as principais razões de atrasos de produção das encomendas.
              Fonte: Relatório gerencial da siderúrgica.

Conforme mostra a tabela 2, a perda de produção dos equipamentos e o desvio de

qualidade e/ou retrabalhos são as principais causas de atrasos na produção das encomendas.

Isto se deve principalmente ao grande número de equipamentos e à complexidade física,

mecânica e química que envolve a produção siderúrgica. Estas razões certamente estarão entre

as principais causas de ocorrências de atrasos de produção em qualquer outra siderúrgica de

grande porte do mundo.

Cabe ressaltar que boa parte das ocorrências de perda de produção nos equipamentos e

de desvios de qualidade e/ou retrabalhos, foram observados na Aciaria, mas que para

formalização de contabilidade das causas, foram agregadas junto aos outros equipamentos de

produção da usina.

Este estudo, apesar de não focar a resolução dessas duas causas principais, tentará

minimizar a ocorrência de desvios de produção e/ou retrabalhos na Aciaria, o que influenciará

diretamente o alto número de ocorrências nesta causa citada, já que, como descrito no

parágrafo anterior, os valores de desvio da Aciaria também estão intrínsecos nestas causas.

A razão que diz respeito à formação de ciclos como nos fluxos de produção JT (linha

de zincados) e NL (linha de folhas metálicas) tratam-se de materiais que realizam ciclos de

produção em determinado equipamento, ou seja, no caso destes fluxos, há a troca do cilindro

de encosto de laminação a frio para os materiais que passam neste equipamento, o que ocorre

normalmente apenas uma vez por semana, pois estes cilindros são especiais, e muito caros,

necessitando portanto, um acúmulo de certo volume de material no estoque para otimizar o

uso destes cilindros.
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Portanto, se um material deve passar naquele equipamento durante a semana “N” e ele

não é processado no equipamento anterior a tempo de ser processado neste, ele só poderá ser

processado na próxima formação de ciclos, que ocorrerá mais provavelmente na semana

“N+1”. Assim como os fatores anteriores, este também não será objeto de estudo deste

trabalho.

Na quarta colocação entre as principais razões de atrasos de encomendas nesta

amostra observadas verifica-se o atraso de vazamento dos aços na Aciaria, ou seja, aços que

demoraram para terem sua corrida iniciada, o que acabou por atrasar todo o fluxo produtivo

daquele material. Esta razão sim será objeto de estudo.

Apesar de parecer pouco relevante portanto, o estudo da programação da produção na

Aciaria tem a maior relevância para esta siderúrgica, uma vez que é a Aciaria que abastece

todas as linhas de produção da usina, e se a programação dela não é bem exercida, pode

colocar em xeque todo o planejamento da produção da siderúrgica como um todo. Além

disso, o foco do estudo na quarta maior causa de atrasos, segundo o levantamento, também

terá impacto direto nas primeiras e segundas causas.

Como este trabalho foca na elaboração de um sistema que auxilie o programador da

Aciaria na escolha da seqüência de vazamento dos graus, o mesmo levará em consideração a

minimização de custos (melhor aproveitamento dos distribuidores, que por sua vez são muito

caros), a praticidade de programação (rápida e de fácil manipulação e entendimento) e a

priorização para vazamentos de graus de maior lead time de produção (levando em

consideração todos os fatores citados acima), ou seja, programar o vazamento de aços mais

elaborados para o início da semana, deixando os aços de menor lead time de produção (ou

seja, devem ter menor prioridade) para serem produzidos mais próximos ao final da semana.

3.1  METODOLOGIA

A intenção do estudo é a de elaborar um algoritmo para o sistema protótipo que se

baseará em um modelo heurístico utilizado em regras práticas de escalonamento. Tal modelo

não garante que a solução seja ótima, em função das variadas características que os graus

podem ter, além de todos os fatores que podem influenciar na hora do vazamento dos aços,

porém pode ser considerado satisfatório, pois o sistema auxilia o programador de produção da

Aciaria, de forma simples e objetiva, a chegar próximo do ideal.
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A metodologia utilizada para o escalonamento dos vazamentos a se realizar na Aciaria

siderúrgica consiste em construir uma espécie de ordem de vazamentos de graus, ordenados

de forma decrescente, conforme o lead time de produção dos diversos graus que a usina pode

produzir, ou seja, mostrando para o programador do equipamento quais os graus prioritários

para serem vazados no início da semana (por terem um lead time de produção maior), e quais

graus não possuem tanta prioridade, e podem ser vazados após os prioritários. Ele poderá

utilizar o protótipo do programa toda hora que precisar vazar os graus, ou para uma

programação prévia de toda a semana de produção já na quinta ou sexta-feira, dias em que se

elabora todo o programa de vazamentos da Aciaria para a próxima semana.

A formulação matemática terá como princípio determinar, dentre todos os aços que

podem ser produzidos na Aciaria desta siderúrgica, quais aqueles que devem ter prioridade de

vazamento sobre os outros, de forma a ajudar na elaboração de uma “tabela de prioridade” de

vazamentos, que auxiliará os programadores a definir qual aço deverá ser vazado a cada

instante, de forma que esta decisão não atrase (ou pelo menos que afete o menos possível), o

lead time de produção dos aços.

A seguir, está descrita a modelagem matemática seguida de um fluxograma de tomada

de decisões, que auxiliará o entendimento da metodologia aplicada.

3.2  MODELAGEM MATEMÁTICA

O modelo matemático está representado a seguir, e se baseia em um modelo de

programação linear inteiro binário.

Índices:

i = 1, ..., I tipos de graus químicos de aços a serem ponderados;

j = 1, ..., n faixas de lead time específico para priorização dos vazamentos dos aços i;

l = 1, ..., L tipos de fatores de influência do lead time de produção do grau i.

Dados do problema:

T lead time máximo que um grau i pode alcançar;

K constante de ponderação dos fatores de influência no lead time de produção dos graus i.
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Variáveis do problema:

ai Variável binária se o grau i possui ou não a constante de ponderação K de influência em

seu lead time de produção;

Sj Conjunto dos graus de aços i elegíveis para a faixa de lead time de produção específico j;

Tj Lead time máximo de produção de cada faixa de lead time específico para priorização de

vazamento do grau i.

Modelo matemático:

Função objetivo:
     1  L

Maximizar   [ �   � ai (K)l]  i � Sj
       i=0   l=1

Sujeito a:
      1     L

 [ �   � ai (K)l] i � Sj     <   T K � IR
       i=0    l=1

        1     L

{[ �   � ai (K)l] i � Sj } j � Sj     <   T j ai � {0,1}
        i=0       l=1

Ou seja, o modelo matemático descrito visa identificar, dentre todos os graus químicos

possíveis de produção i (conjunto Sj), quais aqueles que devem possuir maior grau de

urgência de vazamento durante a semana de produção, através da identificação do lead time

máximo de produção T que estes graus podem alcançar. O objetivo principal é portanto

selecionar os graus químicos de aços i que preenchem cada faixa de lead time específico, de

acordo com a ponderação dos fatores de influência de lead time de produção, aonde o lead

time total T seja maximizado, para priorizar seu vazamento.

A identificação deste lead time máximo é possível, através da ponderação de cada

fator K de influência no lead time de produção dos graus i. A variável binária ai é responsável

por definir se o grau i possui (ai = 1) ou não (ai = 0)  o fator de influência de lead time Kl,

onde l representa todos os fatores de influência no lead time de produção que o grau i pode

estar sujeito. Desta forma, são definidos, portanto, os grupos de faixas j de lead time de

produção dos graus i, onde Tj representa o maior lead time de produção que o grau i pode ter

na faixa específica de lead time j.
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3.3  FLUXOGRAMA DE TOMADA DE DECISÕES

Como forma de melhor ilustrar as tomadas de decisões durante o decorrer desta

dissertação, foi elaborado o fluxograma a seguir.

Pontuar o grau de aço “i“ de acordo com a
ponderação do fator de influência de LT “l”

Identificar todos os graus de aços “i” (i = 1,...,I)

Identificar todos os fatores de influência no lead time de produção “l” (l = 1,..., L)

Ponderar todos os fatores de influência de LT “l”

Analisar cada grau de aço “i“ diante de cada fator de influência de LT “l”

O grau de aço “i” possui o fator de
influência de LT “l“ ?

Avaliar o mesmo grau de aço “i” em relação
ao próximo fator de influência de LT “l”

SIM

NÃO

l = 1,…,L

Avaliar o próximo grau de aço “i” em
relação a cada fator de influência de LT “l”

i = 1,…,I

Contabilizar a pontuação obtida por cada grau de aço “i”
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Figura 2 – Fluxo de tomada de decisões.

Cada uma dessas etapas do fluxo de decisões será vista com maiores detalhes durante

a evolução do trabalho, diluído nos capítulos que se seguem.

Agrupar os graus de aços “i”  em faixas de LT “j”,
decrescentemente de acordo com a pontuação

Elaboração de um sistema protótipo que priorize a
programação dos aços de maior LT de produção (ou aços
contidos nas primeiras faixas de LT “j”), respeitando as

regras de programação da Aciaria e MCC´s



4  OS PROCESSOS DE PRODUÇÃO  DE  AÇOS  EM  UMA  USINA  SIDERÚRGICA

    INTEGRADA

O aço é uma liga ferro carbono que contém, no máximo, 2,11% de carbono. O ferro

não é obtido puro na natureza, normalmente se encontra combinado ao oxigênio e a sílica,

formando o minério de ferro. Em uma usina siderúrgica integrada a coque e sínter, o carbono

é obtido do carvão mineral, tipo metalúrgico, ao qual se obtém o coque que é beneficiado na

coqueria. Existem ainda siderúrgicas que retiram o carbono do carvão vegetal. O carvão

exerce papel importante na siderurgia, agindo como agente duplo, gerando calor e o gás

redutor (CO).

O sínter, beneficiado na sinterização, agrupa partículas de minério de ferro, que em

formato de pequenas “pedras” de tamanho padronizado, melhorando a eficiência dos Altos

Fornos (AF´s), o que repercute também na qualidade do ferro-gusa.

Basicamente, o produto principal dos AF´s é o ferro-gusa, que servirá de input para o

beneficiamento em forma de aço líquido na Aciaria. O aço líquido é vazado em lingotes, que

são responsáveis por solidificar o aço, formando as placas, que serão posteriormente

desbastadas no LTQ, formando as chapas de aço, em forma de bobinas.

4.1  ETAPAS DO PROCESSO E FLUXOGRAMA DE PRODUÇÃO

A figura 3 a seguir mostra o fluxograma de produção resumido da usina siderúrgica

integrada a coque e sínter em questão, englobando os processos de preparação do minério

de ferro e do carvão, a redução do minério de ferro, o refino, a conformação mecânica e

os equipamentos de linha de acabamento. São quatro linhas de produção distintas: linha de

produtos a quente (LQ), a frio (LF), zincados (LZ) e de folhas metálicas (FM).
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Figura 3 – Fluxo de produção da usina siderúrgica integrada em estudo.
Fonte: Disponível em <http://intranet.facil.csn.com.br/prod-sobre-area/Dados/fluxoProducao.pdf>, no dia 09 de
agosto de 2007.

Na figura, escritos em azul, estão todos os produtos comerciais ao final de cada etapa

de fabricação, além da representação das quatro linhas de produção que a siderúrgica em

questão é capaz de atender.

A seguir serão descritas, com maiores detalhes, cada uma dessas etapas de produção

do aço.

Convertedores a
O2 / RH / FP / EB Lingotamento Contínuo

Aço
Líquido

REFINO – METALURGIA DO AÇO / ACIARIA

Placas

Sinter

 

Coque

Fundentes

COQUERIA

SINTERIZAÇÃO

ALTO FORNO

Sucata,
fundentes,
Ferro-ligas

Ferro Gusa

Laminador de
Tiras a Frio

Zincagem Contínua

Bobs.
galvanizadas

LINHA DE ZINCAGEM (LZ)

Recozimento Contínuo

Laminados
 a frio

LINHA A FRIO (LF)

Recozimento
 em caixa

Laminador de
Encruamento

Linha de Estanhamento
Eletrolítico e Cromagem

Folhas de
 flanders

e cromados

Bobs. não
revestidas

LINHA DE FOLHAS METÁLICAS

Laminador de Tiras a Quente

 
Laminados
 a quente

Decapagem
Contínua (HCl )

Bobs.
quente

decapadas

LINHA A QUENTE (LQ)
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4.1.1  Preparação do Minério e Carvão

Esta é a primeira etapa de um processo siderúrgico, e é composto por duas fases: a

“coqueificação” e a “sinterização”, responsáveis pela preparação do carvão e da maior parte

do minério de ferro que alimentarão os AF´s.

A coqueificação, realizada na coqueria, é o processo de queima do carvão mineral

metalúrgico para a retirada de impurezas e de material volátil, transformando estas “pedras”

em “coque”, muito rico em carbono e de tamanho uniforme, o que auxilia nas reações de

redução do minério nos AF´s.

A sinterização é um processo realizado à alta temperatura no forno de sinterização,

onde é feita a mistura de minérios de ferro de granulometria fina (pó) com aglomerantes de

finos (fundentes), protetores de refratários e formadores de escória (conferem basicidade à

escória) e elementos protetores de lança do convertedor (soprador de oxigênio, na Aciaria).

Alguns destes elementos misturados ao minério são: calcário, cal fina, dolomita, dunito,

manganês, óxido de titânio, coque fino, antracito, alcatrão, etc. O produto gerado neste

processo recebe o nome de “sínter”, que é um material sólido, amorfo, com tamanho bem

definido e poroso, com o intuito de facilitar a troca e o fluxo de calor e de gases dentro de um

alto-forno, facilitando o processo de redução, ou seja, a retirada de oxigênio.

4.1.2  Redução do Minério de Ferro

A redução do minério de ferro é a retirada do oxigênio existente no óxido de ferro, por

isto o uso do termo “redução”. Esse processo é realizado nos AF´s. É no alto-forno que são

misturados o coque, o sínter, as pelotas de minério de ferro, o minério de ferro em si, e ainda

o carvão mineral “PCI” (poder calorífico inferior), que pode ser inserido na base do AF,

através das ventoinhas. Em alta temperatura e pressão, e com todas estas cargas inseridas,

uma série de várias reações químicas ocorrem durante toda a altura do AF. Após alguns

minutos de reações químicas, a base do forno é perfurada (“sala de corrida”), e como

resultado deste processo tem-se o ferro-gusa líquido, que é uma liga ferro carbono com alto

teor de carbono (maior que 2,11%) e de impurezas e, portanto, ainda não se trata de aço.

Este ferro-gusa líquido é vazado em um vagão refratário de transporte chamado “carro

torpedo”, onde este gusa sofre um pré-refino que é o processo de “dessulfuração” e

“desfosforização”, que é a eliminação do excesso de enxofre e fósforo na composição, que
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são prejudiciais à qualidade do aço, tornando-o quebradiço. O enxofre reage com o carbureto

(CaCO) adicionado, formando sulfato de cálcio (CaS) na escória, que é posteriormente

eliminada. Após isto, o carro torpedo transporta este material até a Aciaria, onde será iniciado

o “refino”.

Outro produto dos AF´s é a escória, rica em óxidos e considerada rejeito na indústria

siderúrgica, porém serve de insumo para indústrias cimenteiras.

4.1.3  Refino

O carro torpedo deve chegar com o ferro-gusa à Aciaria de forma “padronizado”, com

a composição química (principalmente os teores de enxofre e fósforo bem reduzidos) e

volume dentro do especificado, sendo assim propício para a produção de um aço de

qualidade. O ferro-gusa já dessulfurado é vazado em uma “panela refratária de gusa”, que o

vazará em um convertedor L&D de Aciaria, onde será iniciado o “refino”, ou seja, conversão

de ferro-gusa em aço (que possui teor de carbono limitado a 2,11% em sua composição). Nos

convertedores L&D é feito o “refino primário”, ou seja, o ferro gusa líquido é submetido a

inclusões de elementos de liga, e opcionais sucatas e fundentes, que ajudam na precipitação

de escória (ex: cal) e, principalmente, também é submetido a um sopro de oxigênio que tem a

finalidade de queimar o excesso de carbono e silício (altamente nocivo aos aços), ajustando o

grau químico específico do aço, e expulsando estes elementos do composto metálico líquido,

na forma de gases. Nas siderúrgicas em geral, é a capacidade de um convertedor L&D

(geralmente medida em toneladas) que define a dimensão de um “lote de produção” em cada

ciclo de tratamento de aços da Aciaria. Os equipamentos de apoio na Aciaria (panelas de

gusa, panelas de aço e distribuidores) também são dimensionados segundo a capacidade dos

convertedores. Após ser tratado no refino primário, o agora “aço líquido” é vazado do

convertedor L&D para uma “panela de aço”, que o conduzirá para um equipamento de “refino

secundário” (existente em algumas siderúrgicas), ou diretamente para uma das MCC´s.

No caso da usina siderúrgica em questão, são usados três convertedores para o refino

primário de aços comuns e, para a produção de aços especiais, ela possui ainda um “Forno

RH” (Vacuum Degassing Ruhrstahl-Heraeus), um “Forno-Panela” (FP) e mais duas “estações

de borbulhamento” (EB). Todo este processo de refino secundário do aço será descrito com

mais detalhes no capítulo 5.
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Figura 4 – Abastecimento de sucata no convertedor L&D de Aciaria.
Fonte: Disponível em <http://intranet.facil.csn.com.br//prod-metalurgia/Imagens/Metalurgia.jpg>, no dia 09 de
agosto de 2007.

4.1.4  Conformação Mecânica Primária e Secundária

A conformação mecânica primária é composta basicamente de duas etapas. A primeira

consiste na solidificação do aço líquido, transformando-o em “placas grossas” de aço (com

25,7 cm de espessura) e com poucos metros de comprimento (de 5,25 a 10,5 metros), através

do processo conhecido como “lingotamento”, que pode ser o “convencional”, ou então o

“contínuo” em uma MCC – como é o caso deste estudo. A segunda etapa consiste em

transformar essas placas de aço em bobinas de tiras de aço laminadas a quente com pequenas

espessuras (cerca de 2 a 16 milímetros) e centenas de metros de comprimento (em alguns

casos, mais de um quilômetro), através do processo de laminação a quente em um

equipamento denominado: laminador de tiras a quente (LTQ).

No caso da siderúrgica em estudo, ainda há a conformação secundária de acabamento,

conhecida como o processo de laminação a frio. É realizado pelo laminador de tiras a frio, e

diminui ainda mais a espessura das bobinas a quente (BQ´s), que podem chegar a 0,2

milímetros, transformando-as em bobinas a frio (BF´s). Estas bobinas são responsáveis pelo

abastecimento das linhas a frio, zincados e folhas metálicas. Especificamente para a linha de

folhas metálicas, há ainda o laminador de encruamento (LE), responsável pela laminação final

das folhas de aço, que podem chegar a até 0,13 milímetros de espessura.
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4.1.5  O Lingotamento Contínuo (LC)

Apesar de existirem dois tipos de processos de lingotamento (convencional e

contínuo), será descrito aqui apenas o lingotamento contínuo, por ser este o processo utilizado

na planta em questão. Este tipo de lingotamento é também o mais moderno e o que promove

maior produtividade e economia de energia, deixando o processo convencional cada vez mais

em desuso.

No processo de lingotamento contínuo o aço líquido na panela de aço e já inteiramente

refinado (primariamente ou secundariamente, dependendo do tipo do aço), é vazado em um

“distribuidor”. Este equipamento tem a finalidade de distribuir uniformemente o aço líquido

nos veios de uma MCC (“single” para uma MCC composta por veios simples de uma fileira, e

“twin” para uma MCC de veios compostos por duas fileiras de aço em lingotamento). As

MCC´s de dois veios permitem vazamentos de duas fileiras de placas simultaneamente. O

distribuidor é recoberto com tijolos refratários, que são materiais de alto custo e que possuem

vida útil muito restrita, por isto, requerem atenção especial por parte dos programadores para

o seu melhor aproveitamento. Eles possuem um mecanismo de não permitir a entrada de ar na

mistura do aço líquido. Caso isso aconteça, o grau do aço é desviado para um de qualidade

inferior, pois sua composição química é alterada.

Do distribuidor, o aço líquido é moldado pelas dimensões do molde de cobre, que

também são resfriados externamente por água. O corte em placas no final do lingotamento é

realizado por maçaricos, que o fazem da parte lateral para a central. As placas saem do

lingotamento a uma temperatura aproximada de 850 a 950 ºC, e em seguida as mesmas são

encaminhadas para um leito de resfriamento, ou para uma sala de inspeção aonde é realizado

o “ensaio de Baummann”, ou para procedimentos de escarfagem, ou ainda diretamente para o

forno de reaquecimento de placas do LTQ, para a realização do “enfornamento a quente”.

Todos estes termos serão vistos com maiores detalhes adiante.

4.1.6  O Laminador de Tiras a Quente (LTQ)

O LTQ tem a finalidade de transformar placas de aço grossas em bobinas de aço com

pequenas espessuras. O laminador é composto pelas seguintes áreas: a “área de

reaquecimento” (FR) de placas ou “área de calor”, e a “área de laminação” propriamente dita.

Um LTQ é composto também pelos seguintes equipamentos: o “laminador de desbaste” (LD),
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que inclui os laminadores esboçadores, as tesouras de pontas para aparas e o quebrador de

“carepa”, que são resíduos de óxido de ferro inertes na superfície das placas após

solidificação, e que são indesejáveis no processo, e o trem acabador (TA) que inclui o trem de

laminação, propriamente dito, a mesa de saída, onde a chapa é resfriada, e as bobinadoras das

chapas. O processo de laminação de tiras a quente consiste tipicamente em primeiro passar

com as placas pela área de reaquecimento, ou seja, enfornar as placas de aço no FR, e logo

após processar (laminar) estas placas na área de laminação. Ao fim da laminação, as bobinas

estão a uma temperatura aproximada de 400 ºC, e devem ser resfriadas antes de serem

embaladas (caso sejam bobinas da linha a quente e sejam destinadas à expedição) ou antes de

passarem na linha de decapagem contínua (caso sejam bobinas para atendimento das linhas a

frio, zincados e folhas metálicas).

4.1.7  Equipamentos de Linha de Acabamento a Quente

A usina siderúrgica tomada como modelo para o desenvolvimento desta dissertação

possui uma série de equipamentos de beneficiamento de materiais, capazes de atender as

quatro linhas de produção já descritas. Após a laminação a quente das placas, as bobinas

podem seguir duas rotas de produção alternativas: a primeira é via “linhas de preparação de

bobinas a quente” (LPBQ´s), que dão uma espécie de acabamento superficial nos materiais de

linha a quente, ou vão para as “linhas de decapagem contínua” (LDC´s), equipamentos

responsáveis pelo abastecimento das linhas a frio, zincados e folhas metálicas.

- LPBQ´s: Através de um processo de “laminação superficial” (LA), é possível

obter um acabamento mais apurado, com a eliminação de pequenos defeitos,

correção de imperfeições de borda, e corte de pontas fora de bitola;

- LDC´s: Responsável pela eliminação da oxidação superficial originária do

processo de laminação a quente, através da passagem da tira por um conjunto de

tanques, contendo uma solução de ácido clorídrico, aquecida a vapor. Neste

processo as bobinas são desenroladas, soldadas “topo a topo”, decapadas, aparadas

(ou não) lateralmente, oleadas e re-enroladas.
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Estes equipamentos constituem os dois últimos equipamentos da linha a quente,

capazes de produzir bobinas a quente (via LTQ direto), bobinas a quente (via LPBQ´s) e

bobinas decapadas (via LDC´s).

4.1.8  Equipamentos de Linha de Acabamento a Frio e de Zincagem

A linha de produtos a frio é constituída pelos equipamentos: laminador de tiras a frio

(LTF), a linha de limpeza eletrolítica (LLE), o forno de recozimento em caixa (FRCx), a linha

de recozimento contínuo (LRC), e o laminador de encruamento reversível (LER).

- LTF: Realiza a redução a frio de espessuras através de um regime plástico de

deformação por ação mecânica dos cilindros (alongamento granular). Utiliza-se

água e óleo em emulsão ou separadamente, com a finalidade de reduzir o atrito;

- LLE: Tem a finalidade de retirar o óleo residual de laminação, por um processo de

desengraxamento. As bobinas são desenroladas e lavadas, passando por um

sistema de secagem a ar quente;

- LRC / FRCx: Têm por objetivo regenerar a estrutura cristalina que foi deformada

no processo de laminação a frio, aliviando as tensões e tornando o aço trabalhável

nos processos posteriores de estampagem e dobramento. A diferença é que a LRC

realiza conformações menos rigorosas, para aços com graus de dureza mais altos,

enquanto que o FRCx realiza conformações mais rigorosas, para aços com graus

de menor dureza;

- LER: Atua no segmento de laminados a frio e zincados, e é um laminador

combinado que é operado em dois ciclos alternados (encruamento e redução a

frio). O acabamento (rugosidade) é obtido neste processo, havendo também

melhora da rigidez e aplainamento.

Estes são os equipamentos que atendem a toda a linha de produtos laminados a frio, e

seus produtos são: bobinas a frio, bobinas “full hard” (especiais para o atendimento de

encomendas automobilísticas), bobinas a frio recozidas e bobinas a frio encruadas.
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A linha de produtos zincados, além de serem atendidos pela LER, são também

beneficiadas pelas linhas de zincagem contínua (LZC´s), constituindo como principais

produtos as bobinas zincadas.

- LZC: Através de um processo contínuo, realiza a aderência de uma camada de

zinco a chapa laminada a frio. A tira é recozida internamente no equipamento,

recebendo então o tratamento químico e aplainamento por estiramento.

4.1.9  Equipamentos de Linha de Acabamento de Folhas Metálicas

A linha de folhas metálicas (FM) é também equipada pela LRC, LLE, FRCx e o

laminador de encruamento (LE), além da linha de preparação de bobinas (LPB), a linha de

estanhamento eletrolítico (LEE) e a linha de corte e re-inspeção (LCR), dando origem aos

produtos “bobinas não revestidas”, “bobinas cromadas”, “folhas de flanders em chapas”, e

“bobinas de folhas de flanders”, que atenderão principalmente indústrias litográficas e

alimentícias.

- LPB: Possibilita a apara lateral do material, solda, correção no enrolamento e

eliminação de defeitos visíveis;

- LEE: Através de um processo de eletrodeposição de estanho/cromo, dá o

revestimento final na tira, sendo constituída por duas desenroladeiras, uma seção

de acumulação, uma seção de limpeza eletrolítica em solução alcalina, uma

decapagem eletrolítica, uma torre de fusão e um tanque de eletrodeposição;

- LCR: Corta, dá acabamento, oleamento, detecta variação de bitolas, furos e

empenos. Através do rebobinamento, permite a troca de diâmetros internos.

4.2  ESTUDO DE CASO – DESCRIÇÃO DA USINA SIDERÚRGICA

Este estudo é baseado em um problema ocorrente em uma grande usina siderúrgica

localizada no estado do Rio de Janeiro. Sua principal planta faz dela uma das maiores usinas

siderúrgicas integradas do mundo em capacidade absoluta produtiva, com cerca de

5,6 Mt/ano, graças a grande produtividade dos seus dois altos-fornos e de sua Aciaria,
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responsável pelo refino do ferro-gusa. A Aciaria é responsável pelo abastecimento de aço de

todas as linhas de produção (laminados a quente, laminados a frio, zincados e folhas

metálicas) contidas nesta usina siderúrgica e, portanto, não é possível produzir um quilograma

de aço sequer, sem que este tenha passado por sua Aciaria.

Sua Aciaria também é responsável pelo abastecimento de outras plantas filiadas,

localizadas em outras cidades não só do Brasil, mas também de uma planta nos Estados

Unidos e em Portugal.

A empresa tem posse de uma mina de minério de ferro, fornecendo a matéria-prima,

de altíssimo teor de ferro, a preço de custo para a siderúrgica, além de uma mina de calcário e

dolomita (produtos que entram como fundentes nas etapas de redução do minério de ferro e

refino do ferro-gusa). A empresa em questão também possui saída para escoamento de seus

produtos para o exterior através de um porto localizado no interior fluminense, por onde

também recebe o carvão mineral, importado principalmente da China e Austrália.

Todos estes recursos fazem desta uma das poucas empresas siderúrgicas no mundo

que detém boa parte dos seus insumos, os processos produtivos e um sistema logístico bem

estruturado, proporcionando um dos menores custos de produção de aço do mundo, haja vista

sua margem EBITDA anual próxima de 50% verificada nos últimos anos.

4.3  PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Além das quatro linhas de produção no mercado de aço que a siderúrgica é capaz de

atuar, há ainda uma vasta variedade de variáveis que influem no produto final. Sua carteira de

clientes chega a dezenas ou até centenas, cada um solicitando os mais variados tipos de aços,

com diferenças de graus químicos, larguras, comprimento e espessuras. Suas placas de aço

(que também são exportadas), possuem larguras que variam de 860 a 1610 milímetros (cabe

ressaltar que a diferença de largura entre os moldes no LC não pode ser maior do que 300

milímetros), comprimentos de 5250 a 10500 milímetros e espessuras de 257 milímetros. Os

materiais de linha a quente podem ter espessuras que variam de 2 a 16 milímetros. Materiais

de linha a frio e zincados podem variar de 0,2 a 1,8 milímetros de espessura, e materiais para

atendimento de clientes de folhas metálicas, podem ter espessura variando de 0,13 a cerca de

0,4 milímetros.

Para se ter uma idéia da diversidade de equipamentos (já descritos anteriormente), a

Aciaria desta siderúrgica possui três convertedores, um forno-panela, um forno RH, duas
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estações de borbulhamento e três máquinas de corrida contínua. Para a linha a quente, são seis

equipamentos, entre LTQ, LPBQ´s e LDC´s. Para a linha a frio são mais sete equipamentos;

linha de zincados possuem outros quatro, e a linha de folhas metálicas possuem outros 23

equipamentos.

Cada um destes equipamentos possui particularidades de programação diferentes,

gerando para a equipe de PPCP da usina, um enorme desafio de conciliar os interesses de

todas as linhas, sem deixar de abastecê-las e evitando paradas de equipamentos para a melhor

produtividade, além de atender os pedidos dentro do lead time de produção estipulado, e na

qualidade e especificações exigidas pelos clientes.



5  O SEQÜENCIAMENTO DA PRODUÇÃO NA ACIARIA

A Aciaria é o local aonde ocorre o refino dos aços em uma indústria siderúrgica. Ela é

composta de vários equipamentos e fornos de refino, como panelas de gusa, panelas de aço

líquido, potes de escória (rejeito oriundo do refino dos aços), convertedores, pontes rolantes,

fornos em RH e FP (ou arco-elétrico), estações de borbulhamento, distribuidores, máquinas de

corrida contínua, máquina de corte de placas, e pátio de estocagem das mesmas, que

posteriormente serão encaminhadas para o LTQ. Todos estes equipamentos serão descritos

com mais detalhes nos próximos capítulos.

O sincronismo entre esses equipamentos é fundamental para o bom funcionamento e

produtividade da Aciaria. Caso a panela de aço líquida não esteja pré-aquecida e pronta para

receber o aço, caso as pontes rolantes estejam fora de funcionamento por manutenção ou por

quebra, caso haja um atraso no fornecimento de matérias-primas para o reforço no refratário

dos distribuidores e panelas, caso o distribuidor não tenha sido alocado no momento correto

para o lingotamento contínuo enquanto a panela espera, tudo isso são alguns exemplos de

fatores graves, que podem transformar a produção de uma panela (ou mais) em sucata, pois a

mesma não pode perder muita temperatura com o tempo, o que encarece a produção, e

conseqüentemente atrapalha o fornecimento de aço para todos os equipamentos posteriores da

usina.

Mais especificamente para a fase de lingotamento contínuo, as panelas de aço

possuem uma válvula no fundo que deve coincidir com o vão contido no distribuidor. Quando

a válvula é aberta, torna-se possível o lingotamento do aço, bem como o controle da sua

velocidade de lingotamento: quanto maior a abertura dos vãos, maior a velocidade, e vice-

versa. Uma vez iniciado o lingotamento de uma panela, este não poderá mais parar, e caso isto

aconteça, o aço que sobrou na panela deve ser descartado em forma de sucata. Quanto maior a

placa, maior deve ser a vazão neste vão e, portanto, menor o tempo de lingotamento.
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A velocidade de escoamento do aço nos moldes das máquinas de lingotamento

contínuo varia de acordo com o grau químico e a solidez do mesmo. Se a placa ainda não está

sólida, maior o tempo necessário no interior dos veios para refrigeração, para que não ocorra o

break-out (nomenclatura utilizada quando há o vazamento de aço líquido no interior das

paredes dos veios da MCC).

No caso desta siderúrgica, as larguras das placas são ajustáveis, e variam de

aproximadamente 860 a 1610 milímetros. Esta variabilidade é necessária para a melhor

programação posterior dos “caixões” no LTQ, uma vez que a eficiência deste equipamento

está ligada à variabilidade de larguras de placas, porém, tentando manter a homogeneidade

química (graus) dos aços. A variação da largura dos moldes durante o lingotamento dos aços

produz placas cônicas ao longo do seu comprimento, sendo consideradas assim, desvios de

produção, uma vez que não podem ser laminadas desta forma, ou apenas em raros casos.

Para casos com este, pode ser feito um corte transversal na placa, uniformizando seu

formato superficial, porém este artifício toma um bom tempo, e ainda há casos de graus que

não aceitam variação da largura durante o lingotamento, e caso isto ocorra, são logo

sucatados. É aconselhável, portanto que, durante o lingotamento de um aço em uma MCC, os

moldes de seus veios estejam programados em larguras diferentes, como forma de produzir

placas com o mesmo grau químico, mas com diferentes larguras, o que auxilia a programação

do LTQ.

No caso particular dos distribuidores, eles possuem uma parede refratária para suportar

o calor e o efeito corrosivo dos aços durante o lingotamento contínuo. Alguns graus químicos

de aços (principalmente os graus especiais produzidos via forno RH ou FP, ou em ambos)

possuem efeito corrosivo maior que outros devido à sua composição, exigindo, portanto, um

reforço refratário especial nas paredes do distribuidor.

Caso aconteça de, durante o lingotamento, o distribuidor chegar ao seu limite

refratário antes mesmo da panela terminar, é necessária sua troca, que se dá o nome de “troca

no vôo”. Durante a “troca no vôo”, a velocidade de lingotamento é diminuída até que o novo

distribuidor seja alocado, e a nova panela (nova porque, mesmo que a outra ainda tenha aço

líquido, uma vez que o lingotamento foi interrompido, a mesma panela não pode voltar a

lingotar o aço restante, tornando-se rejeito) inserida. Após a alocação da nova panela de aço

líquido no novo distribuidor, a velocidade de lingotamento volta ao normal, para que o aço

“novo” encontre com o aço da outra panela ainda no canal de lingotamento (ou veio). Placas

assim são consideradas “emendadas”, e podem ser desviadas caso possuam graus químicos

diferentes.
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5.1  O PROCESSO PRODUTIVO NA ACIARIA

A figura 3 na página 38 desta dissertação mostrou resumidamente cada uma das etapas

de todo o processo produtivo desta usina siderúrgica em questão, que inclui a preparação das

matérias-primas (minério de ferro, carvão mineral PCI, coque, sínter, pelota e fundentes), a

redução do minério de ferro, que ocorre nos AF´s, o refino realizado pelos equipamentos da

Aciaria, a conformação mecânica, realizada pelos moldes das MCC´s e as linhas de

beneficiamento das placas (LTQ, LDC´s, LTF´s e demais equipamentos das linhas de

produção).

As etapas de preparação das matérias-primas e de redução do minério de ferro

possuem um sistema de PPCP independente, tendo como único produto do processo o ferro-

gusa, que deve chegar à Aciaria, na quantidade, na composição química, na temperatura e no

tempo certo, assim que se termina a última corrida no convertedor. O sincronismo entre os

processos de redução e refino deve ser bem aguçado, uma vez que, no caso particular desta

usina, existem muitas manobras ferroviárias entre estes dois pátios de beneficiamento, e todo

este tempo de manobra também deve ser levado em consideração.

Caso o ferro-gusa, que é transportado em carros-torpedo entre os pátios de redução e

refino, chegue fora dos padrões de aceitação na Aciaria (exemplo: temperatura abaixo do

especificado, de aproximadamente 1500 ºC, ou com teor muito alto de enxofre, o suficiente

para não conseguir ser regularizado durante o refino, entre outros motivos), os mesmos

carros-torpedo são desviados, e seu ferro-gusa deve ser entornado em um pátio próprio para

desvios, e que, após a solidificação, o ferro-gusa é encaminhado como sucata para inserção

nos convertedores da Aciaria. Esta ação corretiva, embora não desejada, pode ocorrer também

quando o ritmo de produção dos AF´s é maior que o da Aciaria que, por não conseguir

absorver em seus convertedores todo o ferro-gusa disponível, pode ser forçada a “sacrificar”

algum volume de ferro-gusa, uma vez que os AF´s não podem parar de produzi-lo.

Todos os três convertedores L&D são idênticos, e possuem capacidade de refino de

aproximadamente 225 toneladas líquidas de aço cada um. Portanto, os pedidos de produção

são agrupados em corridas de 200 a 225 toneladas cada, que podem atender a um ou mais

clientes com pedidos de composição química (grau) idênticos, dependendo do tamanho de

seus pedidos. Vale ressaltar que em uma única corrida só entram pedidos com grau químico

idêntico, já que não é possível a mistura de graus dentro da mesma corrida.
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Os equipamentos secundários na Aciaria (panelas e distribuidores) também são

dimensionados segundo a capacidade dos convertedores, ou seja, foram projetados para

trabalhar com volume de produção de 225 toneladas líquidas por corrida.

As encomendas menores que uma corrida na Aciaria (ou menores que 200 toneladas)

não devem constar na carteira de encomendas, pois são praticamente inviáveis do ponto de

vista produtivo, e elevam bastante o custo de produção. Casos como este devem aguardar até

a entrada de pedidos com volume maior para aí sim serem programados e produzidos.

A programação da produção elabora a disponibilidade de produção dos equipamentos

para uma determinada semana “N”, e a área de Vendas é responsável por receber os pedidos

até completar a disponibilidade de capacidade da usina siderúrgica. A lista de itens

demandados é organizada numa carteira de pedidos com todas as especificações, incluindo

prazo de entrega. A quantidade de itens demandados pelos clientes é bastante variável (de 200

a mais de 15.000 toneladas semanais). Os tipos de itens também são diferenciados pela

composição química (grau), o lead time de produção, o volume (de 6 a 25 toneladas por

bobina de aço) e a largura do material (entre 700 e 1600 milímetros).

As informações dos pedidos dos clientes são passadas para o setor onde é feita a

programação da produção. A programação é feita diariamente de acordo com a capacidade da

empresa. O gerente de processos toma as decisões baseadas no seu bom senso, dando

preferência a itens que estejam com o prazo de entrega bastante atrasado e itens pedidos por

clientes “grandes” ou clientes que estão pressionando por determinada urgência. Além disso,

alguns itens são fabricados de forma a tentar aproveitar a capacidade total do forno, ou seja, é

feito um encaixe de itens que utilizam a mesma liga.

O setor de programação da produção da Aciaria também tem a função de definir quais

os graus serão vazados, e suas respectivas quantidades. As decisões são tomadas de acordo

com os itens que deverão ser produzidos. Existem hoje, nesta siderúrgica, cerca de 149 tipos

diferentes de graus químicos de aços programáveis para vazamento, entretanto, na média,

80% da demanda solicitam graus comuns, e os outros 20% utilizam graus especiais.

A Aciaria em questão tem capacidade de produção de mais de 100 mil toneladas de

aço por semana (comuns e especiais), e suas três MCC´s juntas podem produzir, durante os

três turnos diários de produção, aproximadamente 60 a 70 corridas (ou vazamentos) entre

graus comuns e especiais, o que dá aproximadamente de 700 a 800 placas produzidas por dia

(algumas consideradas desvios de produção ou “placas sem item de laminação” - PSIL).
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5.2  FLUXOGRAMA DE PRODUÇÃO DA ACIARIA E OS GRAUS DOS AÇOS

Os graus químicos dos aços são definidos conforme ilustra o fluxograma da figura 5, a

seguir:

Figura 5 – Rotas possíveis para produção dos aços na Aciaria da usina siderúrgica em questão.

CONVERTEDOR A O2

Ferro Gusa

Sucata,
fundentes,
ferro-ligas

FORNO
RH

FORNO
PANELA

ESTAÇÃO DE
BORBULHAMENTO

LINGOTAMENTO CONTÍNUO

 

Placas

LAMINADOR DE TIRAS A QUENTE

Graus ‘2xxx’

Graus ‘6xxx’

Graus
‘5xxx’

Graus
‘4xxx’
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A rota mais simples ocorre quando o aço líquido sai do convertedor L&D e vai direto

para o lingotamento contínuo, ou para as estações de borbulhamento, e de lá para o

lingotamento contínuo. Esta rota é comum para todos os aços de graus chamados “comuns”, e

seus graus são iniciados por “2XXX”. Estes graus de aços atendem a qualquer tipo de

demanda menos rigorosa, para qualquer uma das linhas de produção. São aços que possuem

seus teores de carbono e silício muito controlados, além de possuírem baixíssimos teores de

oxigênio, alumínio e enxofre. A figura 6 a seguir ilustra o momento em que o conversor

recebe o ferro gusa da panela de gusa. O tempo de beneficiamento nos convertedores é de

cerca de 35 a 40 minutos.

Os aços “especiais” são qualquer um que tem como rota o forno em RH ou FP, ou

ambos (conhecida como rota-dupla). Para a rota “convertedor – forno RH – lingotamento”, os

graus especiais são iniciados por “4XXX”, e são caracterizados principalmente pela aceitação

de litografia e estampagem. Graus como estes atendem demandas principalmente de

indústrias de embalagem e automobilísticas por exigência de teores de nitrogênio, carbono e

hidrogênio muito baixos. Os aços produzidos via Forno RH também são conhecidos como

“aços baixo-carbono” (BC), “extra-baixo-carbono” (EBC) e “ultra-baixo-carbono” (UBC).

Figura 6 – Convertedor L&D de Aciaria sendo abastecido por ferro-gusa.

Fonte: Disponível em <http://www.klepsidra.net/klepsidra26/aciaria.jpg>, no dia 10 de agosto de 2007.

Aços especiais que têm como rota “convertedor- forno panela – lingotamento”, têm

seus graus iniciados por “5XXX”, e são caracterizados principalmente pela alta dureza e

resistência, destinados principalmente à construção civil, indústria de tubos, vasilhames etc.

Possuem teores de carbono maiores que outros aços, o que confere a característica de dureza

para estes aços, que também são conhecidos como “microligados”, por possuírem ligas de
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manganês, ou nióbio, ou titânio ou de uma combinação entre estes elementos, em sua

composição.

Aços de rota-dupla (convertedor – forno RH – forno panela – lingotamento contínuo),

possuem extrema dureza, e são destinados a fim bem específicos, sendo iniciados por

“6XXX”. Sua composição química é dotada de médio a baixo teor de carbono, baixíssimos

teores de nitrogênio, oxigênio e nitrogênio, além também de possuírem inserções de ligas

como o manganês e o titânio.

A grande maioria destes graus deve ser enfornada a quente (ou seja, após a produção

das placas, as mesmas devem ser encaminhadas para o forno de laminação em um curto

espaço de tempo, sem que percam seu calor), já que o resfriamento das placas que possuem

esta composição faz com que os materiais percam suas propriedades mecânicas. O

enfornamento a quente será tratado com mais detalhes nos próximos capítulos.

Em uma média histórica, as encomendas de graus comuns são bem maiores que a de

graus especiais. Estes por sua vez, apresentam regras de programação muito mais restritivas

que os graus comuns, a começar pelo número de vazamentos máximo e mínimo de graus

especiais que os distribuidores podem suportar, que é em média bem menor que o de graus

comuns (vide no apêndice, os limites, inferior e superior, de corridas por distribuidor para

cada grau de produção).

A siderúrgica em estudo possui três MCC´s. As duas primeiras são idênticas e, por

serem mais antigas, suas velocidades são inferiores a terceira MCC, mais nova e de maior

tecnologia. O número de corridas satisfatório para os distribuidores das duas primeiras MCC´s

é entre 7 e 10 corridas, enquanto que para a terceira MCC, a média é entre 12 a 16 corridas.

Por conveniência, portanto, adotou-se a terceira MCC para a produção de aços comuns

(maior demanda e velocidade), juntamente com uma das duas primeiras MCC´s (dependendo

da disponibilidade), deixando a outra MCC (das duas primeiras) para a produção de aços

especiais (menor demanda e menor velocidade de lingotamento). Para demandas muito

grandes de graus (como será visto posteriormente com os graus 2710, 2280, e 2610, por

exemplo), há a necessidade de se “diluir” suas corridas ao longo da semana. Cabe ressaltar

que as demandas semanais pelos diversos graus de aços podem variar bastante. O mercado é

quem dita as regras neste caso. Se por acaso os materiais de linha a quente estejam em alta,

maior será a demanda por aços especiais, por exemplo.

Em razão do lingotamento em estudo ser realizado de forma contínua, acontecem

“emendas” no final de uma corrida com o início de outra corrida. Cada corrida é limitada pela

capacidade de uma panela de aço líquido, o que no caso é de aproximadamente 225 toneladas
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líquidas. Esse volume é suficiente para a produção de aproximadamente 10 a 12 placas de

aço, com volume individual de cada placa de cerca de 18 a 25 toneladas.

Quando um grau de uma corrida é “emendado” com um outro grau de outra corrida,

dependendo se estes são incompatíveis, as últimas placas da primeira corrida e as primeiras

placas produzidas na segunda corrida são consideradas desvios de produção, por conter

composição química mescladas, o que não é satisfatório. Placas assim são consideradas

“PSIL”, o que encarece a produção, e devem, portanto, serem expurgadas do sistema. Caso os

graus sejam compatíveis (ou que aceitam mistura), o desvio é menor, e logo a eficiência de

produção é maior. Em razão disto é recomendável que, caso exista demanda para vazamento

de graus isoladamente incompatíveis (exemplos: graus 2336 e 2636, que não se misturam com

quaisquer outros aços), é recomendável que ambos sejam vazados no mesmo distribuidor, que

terá seu tempo-de-vida encurtado, porém não prejudicará tanto a eficiência de produção

quanto se os mesmos aços forem vazados com outros graus que aceitam outras misturas.

5.3  EQUIPAMENTOS DE REFINO SECUNDÁRIO DA ACIARIA E MCC´s

Além dos equipamentos de refino primário – panelas e convertedores L&D – já

descritos no capítulo anterior, algumas siderúrgicas possuem também equipamentos de refino

secundário, também conhecido como “metalurgia de panela”, para produção de aços

especiais. Este é o caso da siderúrgica aqui descrita, que possui os fornos RH, panela e as

estações de borbulhamento.

5.3.1  Forno RH (Vacuum Degassing Ruhrstahl-Heraeus)

O “Forno RH” (Forno Vacuum Degassing Ruhrstahl-Heraeus) é destinado à produção

de aços para fins industriais elétricos, linha branca, indústria automobilística e embalagens,

em um processo onde o aço líquido, após refino primário, é alocado em uma panela que

recebe um “formador de vácuo”, aonde o aço circula em seu interior, homogeneizando a

mistura, e onde ocorre também a desnitrogenação, a descarburação e a desidrogenacão do aço,

auxiliando a retirada de impurezas. São aços com teor de carbono muito baixo (extra-baixo ou

ultra-baixo), e são ideais para fins de estampagem.
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Figura 7 – Forno RH / Vacuum Degassing Ruhrstahl-Heraeus.

Fonte: Disponível em:
 <http://www.tratosculturais.com.br/Zona%20da%20Mata/TeCer/Industria/bmp/grande010.htm>, no dia 10 de
agosto de 2007.

O tempo de beneficiamento de cada panela de aço líquido no forno RH é em média de

40 minutos, e este beneficiamento está ilustrado na figura 7, acima.

5.3.2  Forno Panela

No “Forno Panela” (FP), ou forno elétrico a arco, são produzidos aços que aceitam

maior conformação mecânica, e que apresentam um nível de dureza mais elevado para o

atendimento de encomendas da indústria de construção civil, de tubulações, rodas, chassis

automobilísticos etc. Este refino é eletrolítico, onde a aproximação de três eletrodos de grafite

na mistura gera uma corrente elétrica no aço, que é responsável pelo seu aquecimento,

retirada de impurezas e acerto químico da composição, com a adição de ferro-ligas como o

manganês, o nióbio e o titânio.

O tempo médio de beneficiamento da panela de aço neste forno é de 45 minutos,

porém, em alguns casos em que a composição não alcançou a temperatura ideal durante este

tempo, é aceitável a extensão deste período por mais alguns minutos, até atingir a temperatura

ideal de processamento.

A figura 8, a seguir mostra o local aonde a panela de aço é alocada, logo abaixo dos

três eletrodos de grafite, pré-aquecidos.
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Figura 8 – Local onde a panela é alocada para o beneficiamento em Forno-panela.

Fonte:
Disponível em: <http://www.tratosculturais.com.br/Zona%20da%20Mata/TeCer/Industria/bmp/grande011.htm>,
no dia 10 de agosto de 2007.

5.3.3  Estações de Borbulhamento

As “Estações de Borbulhamento” realizam a exclusão das moléculas de oxigênio,

alumínio e enxofre através da inserção de uma lança que sopra argônio, realizando o refino

final dos aços e deixando-os prontos para a etapa do lingotamento contínuo, realizado pelas

máquinas de corrida contínua (MCC´s). O tempo médio de processamento das panelas de aço

nas EB´s é de cerca de 30 a 35 minutos, e este tipo de beneficiamento do aço líquido está

ilustrado a seguir, conforme a figura número 9.

Figura 9 – Estação de borbulhamento da Aciaria.
Fonte:
Disponível em <http://intranet.facil.csn.com.br/prod-processos-siderurgicos/Imagens/media_processos_sid.jpg>,
no dia 09 de agosto de 2007.
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5.3.4  Máquinas de Corrida Contínua (Lingotamento Contínuo)

Terminada toda a etapa de refino, a panela de aço que contém a corrida segue agora

para as MCC´s, que darão início ao processo de conformação mecânica dos aços. O aço

líquido é então vazado da panela de aço para o distribuidor, alocado na parte superior da

MCC. O orifício de escoamento (válvula), situado no fundo da panela, é aberto quando o

distribuidor já está devidamente alocado na MCC, que é composta basicamente pelos moldes,

veios e zona de corte. Os distribuidores possuem um sistema de isolamento de ar já que, se o

aço líquido entra em contato com grandes quantidades de ar, isso causa a formação de óxidos

de ferro (conhecida como “carepa”) na superfície do aço, ou das placas.

As MCC´s possuem um sistema de resfriamento do aço, aonde jatos de água são

jorrados nas paredes externas das MCC´s, cujo interior lingota o aço. Durante toda a extensão

da máquina de lingotamento (ou máquina de corrida contínua), ocorre o processo de

solidificação do aço, que ocorre no sentido da interface das paredes da MCC com o aço, para

o interior do mesmo, ou seja, o processo de solidificação do aço líquido ocorre de fora para

dentro, ao longo de toda a extensão da MCC.

Na parte final dos veios das MCC´s, com o aço já solidificado, ocorre o corte do aço

contínuo que desce da máquina de lingotamento, através de oxicorte, realizado por maçarico

que realiza um corte transversal do meio do aço contínuo para as bordas, partindo de forma

regular a massa sólida de aço, dando origem as placas de aço.

Todas as três máquinas de lingotamento desta usina em questão possuem dois veios

“single”, que normalmente são programados em diferentes larguras de moldes, pois não é

vantajoso para qualquer siderúrgica que possua integração entre Aciaria e LTQ que ambos os

veios sejam programados com a mesma largura (a não ser que o volume demandado para um

item de mesma largura seja muito grande), uma vez que as regras de programação dos

laminadores a quente normalmente solicitam programações de larguras diferentes de placas

(para a formação do conhecido “caixão”), com a finalidade de otimizar a vida-útil dos

cilindros de laminação, que por sua vez, são muito caros, com valores na ordem de US$ 20

mil a até US$ 500 mil, cada. No caso particular desta siderúrgica são, portanto, 6 veios no

total, que podem produzir até 3 graus diferentes (cada MCC lingota um grau por vez) com até

6 larguras diferentes de moldes.

A figura 10 a seguir mostra em detalhes os componentes das MCC´s.
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Figura 10 – Ilustração do vazamento de aço na MCC.

Fonte: Ramos (2002).

O “caixão de laminação” (ou “product block” – PB) para programação do LTQ por

sua vez, é assim denominado porque, para a formação de cada “seqüência de laminação”

(série de placas de mesmas características que podem ser laminadas juntas até a utilização

total dos cilindros de laminação), as primeiras placas laminadas são para ajuste dos cilindros,

ou break-in (também conhecido como placas para “acerto”), cuja largura das placas laminadas

vão crescendo até as placas consideradas “patamares” (ou wide-out, conforme figura a

seguir), que são as placas com maior largura de toda a seqüência de placas a serem laminadas.

A partir das placas patamares, as larguras das próximas placas a serem laminadas

devem decrescer para placas de média largura, até que as placas de menor largura são

deixadas por último (comming-down). Desta forma, os cilindros de laminação a quente são

desgastados das partes externas laterais para a região central, não deixando, portanto, marcas

nas bobinas de aço por desgaste dos cilindros.

Panela de aço

Válvula de abertura

Distribuidor

Molde

Veios

Zona de oxicorte
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Figura 11 – Perfil do caixão de laminação a quente (product block).

Fonte: Ramos (2002).

A terceira MCC possui velocidade de vazamento de 1,9 m/s, enquanto que as duas

primeiras (mais antigas e idênticas) possuem velocidades que variam entre 1,2 e 1,4 m/s. Por

estas condições, foi determinado que a terceira MCC ficaria disponível à produção de aços

comuns (mais demandados), junto com uma das duas primeiras MCC´s. A outra dessas

MCC´s que não estivesse sendo utilizada para o vazamento de aços comuns, vazaria aços

especiais. Porém, em épocas de manutenção preventiva dos equipamentos, é necessário alterar

esta lógica, porém da melhor forma possível, de modo que não afete tanto a eficiência e

produtividade das máquinas. Além disso, existem certos graus especiais que só podem ser

vazados na terceira MCC. Neste caso ela recebe o aço especial, enquanto que as outras duas

MCC´s ficam responsáveis pelo vazamento de aços comuns.

O número de corridas de aços especiais (graus 4XXX, 5XXX e 6XXX) é limitado a 90

por semana, em razão das restrições de fornecimento de matérias-primas e do próprio limite

de produção dos equipamentos envolvidos na produção destes.

Além disso, as quatro linhas de produção já descritas devem ser atendidas de forma

proporcional sempre que possível, exceto em dias de manutenção preventiva, quando não é

aconselhável a produção imediata de aços muito corrosivos (graus especiais). Todas as linhas

de produção são atendidas por graus comuns e especiais.

Antes de qualquer programação de vazamento, deve-se avaliar se já existe alguma

placa com itens semelhantes à demandada em estoque. Em caso positivo, estes itens devem

ser subtraídos da demanda semanal para vazamentos. Da mesma forma, caso haja itens em

atraso de produção e a próxima demanda também contém os mesmos itens, faz-se necessário

Rolls chance

Break-in (BI)
Wide-out (WO)

Comming-down (CD)

Rolls chance
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o vazamento conjunto para procurar atender a demanda total (demanda em atraso mais

demanda solicitada na semana vigente).

A compatibilidade de vazamento de graus (formação de MIX), os graus obrigatórios

de enfornamento a quente, e o número de corridas máximo e mínimo suportados pelos

distribuidores dos graus comuns e especiais estão no Apêndice. Por fim, a minimização por

atraso de atendimento à demanda, pelo menor custo, aparece como o principal objetivo da

empresa.

5.4  REGRAS DE SEQÜENCIAMENTO DAS MCC´s

O problema de planejamento da produção na Aciaria é resolvido em dois níveis,

aonde, no primeiro nível resolve-se o problema de lot sizing, no qual pedidos semelhantes são

agrupados em lotes. É aí que o tamanho ideal dos lotes é estabelecido, de forma a maximizar

o tempo de vida útil dos distribuidores. No segundo nível, o objetivo é programar os lotes

gerados para serem beneficiados nas MCC´s, de forma que as datas de entrega sejam

atendidas. Nesse nível a solução deve levar em conta os tempos de set-up (dependentes da

seqüência programada) que são gerados pela troca de molde de espessura.

Conforme Ramos (2002), um dos objetivos que a programação da produção visa para

a Aciaria é o aproveitamento máximo dos distribuidores das MCC´s. Um distribuidor da

terceira MCC, por exemplo, admite que nele sejam vazadas de 12 a 16 corridas entre graus

compatíveis, enquanto que as duas primeiras MCC´s suportam entre 7 e 10 corridas entre

graus compatíveis. Se, por exemplo, a programação da terceira MCC prevê apenas 9 corridas

com graus compatíveis, o distribuidor está sendo subtilizado, pois, teoricamente, ele ainda

admitiria no mínimo mais três vazamentos de aço líquido com graus compatíveis com as

corridas anteriores. Existem ainda graus que obrigam a troca do distribuidor, mesmo que este

não tenha atingido seu limite de volume lingotado.

Outro objetivo muito importante na programação das MCC´s é compor a maior

“campanha” possível com a mesma largura das placas, isto porque a troca de larguras gera

perda de material por não conformidade dimensional (placas cônicas, que viram sucata, ou

ainda podem ser aparadas lateralmente, em um procedimento demorado de apairamento). As

trocas de largura podem ser feitas com as MCC´s em funcionamento, apenas abrindo ou

fechando os moldes de larguras.
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5.5  CARACTERÍSTICAS DO SEQÜENCIAMENTO DE PRODUÇÃO DOS GRAUS DE

AÇOS NAS MCC´s

Para cada corrida nos convertedores é produzido um único grau. Como cada

convertedor possui capacidade de 225 toneladas líquida de aço, logo cada lingotamento de

panela gera portanto cerca de 200 e 225 toneladas líquidas em placas de aço (pode haver uma

pequena perda de massa durante os processos de refino), o que resulta em cerca de 10 a 12

placas de um único grau, em cada panela de aço (ou corrida).

O seqüenciamento de corridas no lingotamento contínuo consiste na troca de panela

antes do esgotamento de aço líquido do distribuidor. Conforme Tancredo e Santos (2005), o

custo da produção nesta etapa, pode ser reduzido com o aumento do número de corridas

seqüenciadas no mesmo distribuidor. Entretanto, o seqüenciamento de corridas de aço

especiais é dificultado pela grande diversidade de ligas que podem ser produzidas pela

Aciaria. Uma boa opção para aumentar o número de corridas seqüenciadas, é lingotar corridas

de aços diferentes (mesmo que incompatíveis), com poucas demandas, em um mesmo

distribuidor. Porém, cabe ressaltar que, diferenças de composição química muito grandes,

inviabilizam este procedimento.

O menor custo é obtido com o seqüenciamento de corridas de um mesmo aço,

utilizando toda a capacidade do distribuidor. A figura 12 a seguir mostra o custo comparativo

de produção do aço, comparado com o número de corridas vazadas em um distribuidor,

enquanto que a figura 13 compara o custo por corrida com o número de corridas e graus

vazados no mesmo distribuidor.
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Figura 12 – Efeito do número de corridas por distribuidor no custo do lingotamento contínuo.

Fonte: Tancredo e Santos (2005).

Figura 13 – Comparação do custo de diferentes tipos de seqüenciamento.

Fonte: Tancredo e Santos (2005).

Como já descrito, o mix de produção da usina siderúrgica em questão é bastante

diversificado. Neste caso, uma alternativa para aumentar o número de corridas no mesmo

distribuidor (ou número de seqüencial), é a técnica de lingotar aços diferentes, como se fosse



64

uma seqüência de aços iguais.  Com a troca de panela, o aço da primeira corrida é misturado

com o aço da segunda, gerando uma região heterogênea no “tarugo” (aço contínuo que desce

pelas MCC´s), passando gradualmente da composição química de uma corrida para outra.

Este artifício faz com que o distribuidor das MCC´s tenha uma produtividade maior, o que,

entretanto, produz uma quantidade de aço com composição química heterogênea, que não

atende às características requisitadas nem pelo cliente da primeira corrida, nem pelo cliente da

segunda corrida.

As condições de lingotamento devem ser escolhidas de forma a minimizar o

comprimento de região heterogênea. Segundo Tancredo e Santos (2005), este comprimento é

função de diferentes variáveis como: diferença na composição química entre as corridas,

número de veios, peso de aço no distribuidor no momento em que a panela é aberta e

geometria do distribuidor. Segundo vários autores, quanto menor o volume de aço no

distribuidor, menor o comprimento da região heterogênea.

Os graus dos aços são influenciados pelos teores de diversos elementos químicos em

sua composição. Alguns desses elementos químicos, que influem na composição dos graus

dos aços são: ferro (Fe), carbono (C), oxigênio (O), hidrogênio (H), nitrogênio (N), manganês

(Mn), silício (Si), alumínio (Al), cromo (Cr), enxofre (S), níquel (Ni), molibdênio (Mo),

vanádio (Va), nióbio (Nb), titânio (Ti), fósforo (P), boro (B), entre outros. Todos estes teores

químicos devem ser controlados, e devem estar dentro de uma faixa de aceitação de

concentração, para cada tipo de grau (estas faixas de composição química estão descritas no

anexo, contido no final deste artigo).

Caso alguma concentração de algum elemento esteja fora da margem aceitável para o

grau mesmo após o refino primário e o secundário (este, se necessário), o grau é desviado

para algum outro de qualidade inferior, e não poderá ser utilizado para os mesmos fins do aço

solicitado. É comum por causa disso, principalmente para graus especiais produzidos em

forno-panela, que o procedimento eletrolítico ocorra mais de uma vez, até que a composição

química e a temperatura do aço estejam ideais para o lingotamento contínuo.

5.6  FATORES INFLUENTES NO SEQÜENCIAMENTO DE PRODUÇÃO DOS GRAUS

DE AÇOS NAS MCC´s

Conforme mostrado na tabela 2 da página 30, é fato que ocorrem atrasos no vazamento

de aços da Aciaria durante a semana (principalmente de aços especiais, que demandam maior
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energia, matéria-prima, tempo e custo de produção), o que se torna uma das maiores causas de

atrasos também para o restante das etapas de beneficiamento dos aços, ocorridas nos

equipamentos posteriores das diversas linhas de produção, impactando também em atrasos

para o cliente final.

Ao todo, a usina em questão é capaz de produzir hoje 149 aços diferentes, sendo 75

deles, aços comuns, e outros 74 aços especiais, que atendem a todas as quatro linhas de

produção (linha a quente, linha a frio, linha de zincados e linha de folhas metálicas). Destes

graus especiais, 30 são produzidos via forno RH, outros 36 via forno-panela, e os outros 8 via

rota-dupla. Não necessariamente todos os graus especiais devem ser escarfados, nem que os

graus comuns podem ser resfriados à água, ou seja, não há relação nenhuma entre os aços e os

fatores de influência do lead time de produção. Existem graus comuns que podem atender a

todas as quatro linhas de produção, bem como aços de rota via forno RH. Uma das únicas

exceções fica para os aços de rota FP (“5XXX”) e de rota-dupla (“6XXX”), que atendem

exclusivamente a linha a quente.

Os graus comuns não possuem limites de vazamento nas MCC´s durante a semana (o

limite é imposto pela capacidade dos distribuidores em número de vazamentos), o que não

ocorre com os graus especiais. Existe a limitação máxima de vazamentos de graus especiais

que é de 90 corridas por semana (devido ao limite de fornecimento da quantidade de matéria-

prima, como fundentes e elementos de liga), além do limite mais restrito de corridas nos

distribuidores dos aços especiais, por possuírem um poder de corrosão maior, em estado

líquido, do que os aços comuns. Este limite de corridas por distribuidor pode ser verificado

com maiores detalhes no apêndice, ao final da dissertação.

Em um levantamento referente à demanda histórica durante os anos de 2005, 2006 e

até o mês de março de 2007, envolvendo todos os graus de aços, foi possível verificar que as

mesmas são muito diversificadas. Pôde-se comprovar a grande concentração de graus nos

vazamentos realizados no período. Enquanto alguns graus possuem demanda certa para

vazamento durante quase todos os dias da semana de produção da Aciaria (como, por

exemplo, o aço 2710, que possui uma média histórica de demanda de quase 35% de todos os

vazamentos), outros graus tiveram demandas muito esporádicas, que envolveram apenas um

ou dois vazamentos durante todo este período estudado. Apenas 23 graus de aços (que

representam pouco mais de 15% de todos aqueles que podem ser “confeccionados”)

corresponderam a 85,54% dos vazamentos realizados nas MCC´s da Aciaria entre janeiro de

2005 a março de 2007. Destes 23 graus mais demandados, 14 são graus comuns (total de
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71,16% da demanda), enquanto que nove deles são graus especiais (total de 14,38% da

demanda).

A grande parte destes 149 tipos de aços sofre influência de alguns fatores de produção,

e que impactam diretamente no lead time de produção particular a cada tipo de aço. Estes

fatores irão reger a prioridade que cada grau de aço deverá ter, conforme é a intenção desta

dissertação. Cada um destes fatores está descrito a seguir:

5.6.1  Ensaio de BAUMMANN

É um ensaio de inspeção de composição química realizada em placas de determinados

graus. É tomada uma amostra das placas (extraída por maçarico), e analisada em laboratório.

Este teste é exigência de alguns clientes, e leva cerca de um ou dois dias até o resultado final,

aumentando o lead time de produção.

Este ensaio é requisitado para as placas de aços de graus 2070, 2270, 2326, 2336,

2340, 2760, 2840 e 5853. A descrição de todos estes aços será exposta em uma tabela contida

no próximo capítulo.

5.6.2  Ensaio de CHARPY

Semelhante ao ensaio anterior, este tem por finalidade atestar as composições

químicas e mecânicas de determinados graus de aços (aços microligados, de final de grau

“XXX3” ou “XXX6”) já laminados a quente. Para tanto, e necessário que a bobina esteja já

resfriada para a tomada da amostra. A mesma é levada para teste em laboratório, e todo este

procedimento sobrecarrega o lead time de produção em cerca de sete dias.

Este ensaio é exigido para as seguintes bobinas a quente de graus químicos de aços:

2326, 2336, 2616, 2626, 2636, 2686, 4033, 5436, 5450, 5516, 5526, 5536, 5540, 5552, 5556,

5576, 5586, 5596, 5616, 5635, 5853, 6463, 6503, 6513, 6523, 6543 e 6593.

5.6.3  Escarfagem

Alguns graus de aços (na maioria microligados), exigem que, antes de serem

laminadas, as placas passem por um acabamento superficial de retirada de carepa (óxido de
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ferro). É um procedimento minucioso onde um escarfador, com o auxílio de um maçarico,

promove uma espécie de finos sulcos em série, ao longo de toda a placa. Como este

procedimento é realizado com o homem muito próximo, ou mesmo em cima da placa, a

mesma deve estar resfriada.

Em algumas siderúrgicas ao redor do mundo esta etapa é realizada por máquinas

especiais, logo após a etapa do lingotamento contínuo, e que não empregam mão-de-obra

humana. Porém, há contestações quanto à qualidade do produto final. Como estes graus de

aços para escarfagem não podem ser resfriadas à água, o tempo para todo este procedimento,

até a inspeção visual final e liberação para programação no LTQ, eleva o lead time de

produção em até oito dias.

Figura 14 – Escarfagem de placa de aço.

Fonte: Disponível em <http://intranet.facil.csn.com.br/prod-oficinas-servicos/sim/Imagens/media_plan.jpg>, no
dia 09 de agosto de 2007.

A escarfagem é comum para as placas de aço de graus 2070, 2290, 2326, 2336, 2630,

2720, 4023, 4053, 4063, 4073, 4083, 4093, 4140, 4210, 4220, 5405, 5520, 5526, 5530, 5536,

5540, 5546, 5552, 5556, 5560, 5576, 5596, 6503, 6513, 6523 e 6593.

5.6.4  Aços Resfriados à água

Para que as bobinas de aço, após a laminação a quente, possam passar na linha de

decapagem (para casos de aços de linha a frio, zincados e folhas metálicas) ou serem

embalados para expedição (caso dos aços de linha a quente), é necessário que os mesmos

estejam resfriados à temperatura ambiente, para que não prejudique os equipamentos. Alguns

aços comuns aceitam o resfriamento através de água, sem que tenham suas propriedades

particulares afetadas, reduzindo o lead time de produção em cerca de três dias.
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O resfriamento à água é possível para uma boa parte das bobinas a quente compostas

por graus comuns, além de algumas bobinas de graus especiais, entre eles o 5410, 5430, 5440,

4018, 4020, 4028, 4038, 4220 e 4250. Cabe ressaltar que o resfriamento à água não é possível

para nenhum grau que atenda exclusivamente demanda de materiais de linha a quente.

5.6.5  Enfornamento a Quente

Alguns graus especiais (com alta concentração de carbono) apresentam a necessidade

de “enfornamento a quente”, ou seja, logo após o corte das placas ainda na esteira de

lingotamento, as mesmas placas devem ser encaminhadas num prazo máximo de 14 a 15

horas para o forno de laminação, pois caso sejam resfriadas abaixo de um certo limite

calórico, perdem suas propriedades químicas e mecânicas, e não podem mais serem

processadas, virando desvios de produção. Esta característica de alguns graus exige um

sincronismo muito aguçado entre a programação da Aciaria e a do LTQ, porém resulta em

uma redução do lead time de produção, já que as placas produzidas não ficam aguardando

montagem de seqüenciamento no pátio de placas, enquanto resfriam no tempo.

Como já descrito no item 2.1 desta dissertação, Gorni (1996) provou que a prática

constante do enfornamento a quente não só reduz o tempo de produção dos aços, como

também reduz consideravelmente o consumo de combustíveis nos fornos de pré-aquecimento

do LTQ.

O enfornamento a quente é requisitado para placas de graus 4028, 4038, 4910, 4920,

4940, 4950, 5830, 5853, 6540, 6543 e 6930.

5.6.6 Linha de Produção

Os graus responsáveis por atender as linhas a frio, de zincagem e de folhas metálicas

possuem um lead time de produção maior que os graus de linha a quente também. Os graus

que atendem estas linhas devem ser considerados também prioritários, uma vez que estas

linhas de produção são mais extensas. A linha a frio possui sete equipamentos a mais que a

linha a quente; a linha de zincagem outros quatro a mais, e a linha de folhas metálicas, outros

23 equipamentos a mais, estendendo o lead time de produção dos graus químicos de aços que

atendem a estas três linhas produtivas.
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Alguns graus de aço, comuns ou especiais, podem atender a todas as quatro linhas de

produção ao mesmo tempo (exemplo: graus 2710 e 4130), enquanto que outros graus podem

atender simultaneamente a três linhas produtivas (por exemplo, os graus 2610, 2680, 2280 e

4013, entre outros), outros a duas linhas de produção (por exemplo, os graus 2290, 2380 e

4133, entre outros), mas a maioria dos graus atende a uma única linha de produção, como por

exemplo: 2580, 4920, 5425, 6540, entre muitos outros.

O tempo estimado de extensão do lead time de produção desses graus que atendem as

linhas a frio, de zincagem e folhas metálicas, em comparação aos materiais de linha a quente,

de acordo com os supervisores de programação dessas linhas de produção, é de 3 dias.

5.6.7  Exemplos e outros Fatores de Influência no Seqüenciamento da Produção

Como é possível verificar na descrição dos fatores de influência no lead time dos

graus acima, alguns graus possuem mais de uma característica de influência no lead time de

produção (exemplo: grau 4038, que é enfornado a quente no estado de placa, e após a

laminação a quente, pode ser resfriado à água). Outros graus, entretanto, não possuem

qualquer característica particular de aceleração ou extensão de lead time de produção

(materiais que não fazem qualquer ensaio, não são escarfados nem enfornados a quente, e

ainda são resfriados a seco, com o tempo, pois a água prejudica as características mecânicas

desses materiais). São exemplos os graus 2010, 2520, 2874, 4230, 5420, 5630, entre muitos

outros.

A importância do estudo destes fatores de influência pode ser explicada pelo seguinte

exemplo, que também é considerado um fato sempre decorrente na programação da produção

da usina, e que determina o lead time de produção dos aços: certos graus de aço são vazados

na Aciaria no domingo (considerado o primeiro dia da semana para produção na Aciaria).

Estes aços têm como características poderem ser resfriados a água após a laminação a quente,

sem que tenham suas propriedades mecânicas e físicas afetadas. Esse procedimento de

resfriamento reduz o lead time de produção dos aços em pelo menos três dias. Entretanto,

estes aços vazados no domingo, “empurraram” a programação de outros aços mais para o

meio da semana, ou até para o fim da semana, dependendo das regras de programação que

determinados aços têm. Caso um destes aços que tiveram seu vazamento “empurrado” precise

de escarfagem da placa (o que leva por volta de sete a oito dias), e além disso também

necessite de ensaio de Charpy – o que é comum a todos os aços microligados (graus “XXX3”
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ou “XXX6”) – o que leva mais sete dias (desde o resfriamento da  bobina de aço até o

resultado do teste), logo o lead time de produção é prolongado em até 15 dias. Ou seja, além

de possuir um lead time de produção muito maior, o segundo grau de aço descrito ainda

sofreu um atraso ainda maior por não ter sido vazado logo no primeiro dia (ou nos primeiros

dias) da semana de produção, enquanto que o primeiro grau de aço descrito, que possui um

lead time de produção muito menor, ainda foi auxiliado por ter sido vazado logo no domingo,

“tomando espaço” de um grau que teoricamente possui prioridade de produção maior.

Este fato ocorre várias vezes durante a semana, porém o programador de produção não

tem a noção exata do quanto sua decisão de postergar ou antecipar um vazamento de

determinado grau de aço pode impactar no lead time de produção do mesmo, até porque a

gama de produtos diferentes, aliado às inúmeras regras de programação que o programador

tem que observar antes de programar as máquinas fazem desta tarefa uma missão quase

impossível para o cérebro humano.

Apesar deste estudo ser baseado na conveniência de lingotar graus comuns na terceira

MCC, além de mais uma das outras duas MCC´s, e deixar para lingotar os graus especiais na

outra MCC disponível, outra característica particular que influi no lead time de produção dos

aços é que, certos aços especiais só podem ser lingotados na terceira, e mais moderna, MCC.

São eles: 4023, 4038, 4053, 4063, 4073, 4083, 4093, 4140, 4150, 4910, 4920, 4940, 4950,

5830, 5853, 6540, 6543 e 6930.

De uma forma geral, esta regra de programação pode auxiliar o lead time de produção

destes aços especiais, já que por serem lingotados na terceira MCC, estes aços chegam a

ganhar alguns minutos de lead time. Em razão disto também, os aços comuns que deveriam

ser lingotados na terceira MCC, passam a ser lingotados em uma das outras duas MCC (mais

antigas e menos velozes) durante este período (a preferência para lingotamento é sempre dos

aços especiais), e portanto tem seu lead time de produção “atrasado” em alguns minutos.

Existem ainda características particulares de influência no lead time de produção dos

graus dos aços como, por exemplo, o próprio fato da produção dos graus especiais que podem

levar de uma a três horas a mais de produção que os graus comuns.

Porém, estes dois fatores citados nestes parágrafos, não são fatores de tamanha

influência no lead time de produção dos graus quanto a escarfagem, os ensaios de Baummann

e Charpy, o enfornamento a quente e o resfriamento a água são, e, portanto, valem mais como

observações pontuais e não serão levados a fio para a modelagem deste estudo.

A questão do atraso da produção em alguns minutos não é relevante nem para esta

dissertação, nem para a usina siderúrgica em si, uma vez que o prazo para a produção das
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encomendas é estimado em semana, ou até em dias. Os clientes possuem controle de seus

estoques de aço e sabem, de acordo com suas demandas, o período em que precisarão de mais

bobinas ou chapas de aço para reposição de seus estoques. Eles não se programam (nem

devem programar) para receber seus novos lotes de aço às 14 horas do dia 15 de determinado

mês, por exemplo. Os pedidos devem ser recebidos por eles nos dias 13 ou 14 do mesmo mês,

independente do horário (porém dentro do horário comercial de funcionamento). Por isso não

é relevante considerar atrasos ou antecipações de produção de intervalos de minutos ou até

algumas horas, contanto que a produção não seja atrasada um dia inteiro.



6  A PROPOSTA DO SISTEMA

6.1  DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

Tendo já esclarecidos a composição química, as características, o modelo de produção

e os fins dos mais diversos tipos de aços que esta usina siderúrgica pode produzir, a intenção

foi a de desenvolver um algoritmo para auxiliar os programadores de produção desta Aciaria

na decisão da ordem de vazamento dos graus de acordo com a demanda semanal dos aços.

O cálculo levará em consideração os seguintes fatores para a classificação das

prioridades de vazamentos dos graus químicos de aços: a escarfagem (que aumenta em até

oito dias o lead time de produção), o ensaio de Charpy (aumenta em sete dias), o ensaio de

Baummann (aumenta em até dois dias), o enfornamento a quente (reduz em até um dia de

lead time de produção), o resfriamento à água (reduz em até três dias o lead time de produção)

e a linha de produção que o grau atende (deve haver três dias de compensação para materiais

que atenderão as linhas a frio, de zincagem e de folhas metálicas).

Fatores como o vazamento de graus especiais (que possuem um lead time de produção

um pouco maior), ou ainda graus especiais que só podem ser vazados na terceira MCC, por

não representarem tanta influência no lead time de produção, serão considerados fatores de

desempate na decisão de prioridade de vazamento dos graus.

Todos estes fatores ponderados fornecerão a ordem de prioridade de vazamento de

todos os aços, conforme escala de produção. O protótipo do programa foi desenvolvido para

um uso simples e de fácil entendimento e manipulação, e foi elaborado em linguagem de

programação Visual Basic (VB), com o desenvolvimento do raciocínio em Excel.

O programa também deverá ser capaz de restringir os números de corridas (máximo e

mínimo) de cada grau, facilitando a programação dos vazamentos, assim como indicar ao

programador a hora ideal de troca do distribuidor, otimizando a produtividade de toda a
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Aciaria. O programa levará em consideração apenas as programações de vazamentos que

ainda deverão ocorrer durante a semana e, portanto, se um certo grau com uma certa demanda

já possuir alguma(s) placa(s) em estoque, este volume estocado deverá ser excluído do

volume que ainda será vazado nas MCC´s.

O algoritmo proposto também deverá ser capaz de descrever, para cada grau

programado para vazamento (conforme a demanda semanal de cada grau de aço), quais são os

graus compatíveis daqueles “titulares” para também serem programados para vazamento,

gerando assim o menor percentual possível de PSIL, indesejáveis durante o lingotamento por

representarem graus de desvio de produção, sem utilização na indústria, e que ocupam grande

espaço no pátio de estocagem, além de reduzir a eficiência dos equipamentos. O número de

corridas de graus compatíveis também estará à disposição de complemento por parte do

operador, o que também será contado para o preenchimento da capacidade de corridas dos

distribuidores.

6.2  ABORDAGEM E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

O sistema de seqüenciamento desenvolvido nesta dissertação tem o objetivo de servir

de auxílio para seqüenciamento diário de corridas na Aciaria. O protótipo do sistema, feito em

ambiente Visual Basic (com auxílio do Excel), e serve para o melhor entendimento dos

problemas críticos do seqüenciamento, a fim de reduzir o número de atrasos de produção dos

aços. A elaboração de um sistema para uso industrial envolveria muito mais detalhes, além do

desenvolvimento de um sistema de informações, contemplando interfaces mais apropriadas

para os usuários, controle de segurança, proteção, detecção e retificação de erros, emissões de

relatórios mais elaborados, gráficos comparativos de desempenho, etc.

Para início de abordagem, e como já citado anteriormente, os principais fatores que

interferem no lead time de produção dos aços, entre os processos produtivos de refino

(Aciaria), a laminação a quente, e o beneficiamento do aço nas linhas de decapagem contínua

(equipamentos comuns a quase todos os tipos de aços produzidos por esta usina em questão)

são: a escarfagem manual de algumas placas; o ensaio de Baummann (também realizado em

algumas placas); o enfornamento a quente, exigido para placas de certos graus; o resfriamento

a água de bobinas a quente (realizado após a laminação a quente, e que acelera o lead time de

produção de alguns graus de aços); o ensaio de Charpy (exigido para algumas bobinas a

quente de composição microligadas); e a(s) linha(s) de produção que o grau atenderá (graus
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de linha a quente possuem menos equipamentos de acabamento do que graus da linhas a frio,

zincagem e folhas metálicas).

Fatores como a natureza dos aços como sendo graus especiais, além de certos graus

especiais que devem ser lingotados na terceira, e mais moderna, MCC, ou ainda a demanda

histórica do aço, não serão contados para a formulação, uma vez que o lead time de produção

é pouco afetado com estes fatores, mas após a ordenação dos aços, estes critérios servirão

como “critérios de desempate” a respeito da priorização de vazamentos.

6.3  O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PROTÓTIPO

Para o início do desenvolvimento do sistema foi necessário primeiramente definir qual

grau de aço teria necessidade de prioridade sobre outro grau de aço. Somente com esta

ordenação de prioridade de produção dos graus é que se tornaria possível o desenvolvimento

do modelo protótipo do programa para auxílio dos programadores de Aciaria.

Porém, houve a necessidade de se ponderar todos os fatores de influência

considerados, uma vez que não se pode considerar que todos os fatores de influência do lead

time de produção têm o mesmo valor de importância para definição dos graus prioritários, o

que inviabilizaria o desenvolvimento da tabela de ordenação de prioridade de vazamento,

tomando como base o modelo matemático apresentado anteriormente.

Por exemplo, a escarfagem toma oito dias de lead time de produção (equivalente à

soma dos tempos necessários para o resfriamento “a seco” da placa – seis dias – mais o tempo

de escarfagem propriamente dita, da placa – um dia – mais o tempo para encaminhamento

novamente à linha de produção, no caso, para a sua programação no LTQ – um dia).

Enquanto isso, o ensaio de Baummann, realizado em uma amostra da placa logo após seu

lingotamento, não leva mais do que dois dias entre a extração da amostra, o teste em

laboratório e o resultado da amostragem.

Definido então que cada fator de influência no lead time de produção dos aços teria

uma ponderação distinta, partiu-se então para a definição de cada uma dessas ponderações. E

nada mais justo do que a ponderação dos fatores ser proporcional ao tempo de processamento

de cada fator.

Por exemplo, como a escarfagem toma oito dias de lead time de produção, todos os

graus que necessitam de escarfagem seriam pontuados em 8 pontos. Para o ensaio de Charpy,



75

como já descrito, são necessários sete dias e, portanto, 7 pontos. Para o ensaio de Baummann,

dois dias, e conseqüentemente, 2 pontos.

Para graus que atendem a linha a frio e/ou a linha de zincagem e/ou a linha de folhas

metálicas, determinou-se que a ponderação seria equivalente a 3 pontos, considerando

portanto que estas linhas teriam três dias de prioridade em relação aos materiais de linha a

quente. Este tempo foi considerado suficiente para o beneficiamento dos aços até o final das

linhas, principalmente as linhas a frio e de zincagem. A linha de folhas metálicas, que por si

só já tem um lead time de produção maior, também tem seus pedidos planejados com uma

semana a mais de antecipação que os materiais de linha a quente, e por essa razão não

necessitam de ponderação maior.

A respeito dos fatores de influência negativos (que aceleram o lead time de produção),

é fato que o resfriamento à água das bobinas a quente reduz o lead time de produção dos aços

em três dias, se comparado ao resfriamento convencional a seco, recebendo ponderação

equivalente a 3 pontos. Já o enfornamento a quente de alguns aços, é capaz de acelerar a

programação de produção dos mesmos em até um dia, porque não necessitam de aguardar

programação para a fase de laminação a quente, já que estas placas não podem ser resfriadas.

Por isso sua ponderação foi considerada como sendo equivalente a 1 ponto.

Consideradas todas estas ponderações dos fatores, a metodologia aplicada para

determinação das prioridades foi a de que, os aços que obtiveram a maior pontuação, deverão

necessariamente ter prioridade de programação frente a outros aços com menor pontuação, ou

seja, os aços mais bem ranqueados deverão ser obviamente vazados primeiramente que os

aços com menor pontuação, que deverão ser vazados somente após os primeiros.

Como forma de desempate entre graus distintos, porém que obtiveram a mesma

pontuação, serão usados os fatores de graus especiais: vazamento na terceira MCC e o volume

histórico de demanda.

O desenvolvimento de todo este sistema protótipo, além de objetivar auxiliar o

programador da Aciaria na confecção das seqüências de vazamento, visando a redução do

lead time de produção dos aços, também vai de encontro às regras de programação e

particularidades exigidas em cada um dos equipamentos da Aciaria, conforme descrito

sucintamente nos capítulos 4 e 5 desta dissertação.

As tabelas 3 e 4 a seguir retratam cada uma das particularidades dos variados tipos de

aços comuns que podem ser produzidos na planta desta usina, como por exemplo a linha de

atendimento, a demanda histórica, os fatores de influência do lead time de produção a que
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cada grau está sujeito, e a ponderação final, conforme o modelo matemático adotado,

contabilizada na coluna “função objetivo” (FO), à extrema direita.

A mesma descrição ocorre para as tabelas 5 e 6, porém estas estão voltadas para o

detalhamento das particularidades dos graus especiais.

Tabela 3 – Características particulares dos graus comuns com a pontuação de priorização.

Demanda histórica
GRAU LQ LF LZ FM média (%) Baumman Charpy Escarfagem Enf.quente
2010 x 0,06
2020 x < 0,01
2070 x 0,56 x x
2110 x < 0,01
2120 x < 0,01
2130 x < 0,01
2140 x < 0,01
2150 x < 0,01
2160 x < 0,01
2170 x < 0,01
2250 x 0,06
2260 x < 0,01
2270 x 0,54 x
2280 x x x 6,60
2287 x x 0,30
2290 x x 0,34 x
2300 x 0,63
2310 x x x 2,39
2326 x 0,24 x x x
2330 x < 0,01
2336 x < 0,01 x x x
2340 x 0,61 x
2350 x x 1,70
2354 x 0,15
2360 x 0,07
2380 x x 2,97
2387 x 0,71
2440 x 0,01
2450 x 0,07
2460 x < 0,01
2500 x < 0,01
2510 x x x 1,75

Linhas de produção que atendem

G
   

R
   

A
   

U
   

S
   

   
   

 C
   

O
   

M
   

U
   

N
   

S

Resf.água FO
0
0

x 7
0

x -3
0
0
0
0
0

x -3
x -3

2
3

x 0
x 8

0
x 0

17
0

17
x -1
x 0
x 0

3
x 0
x 0
x 0
x 0

0
0

x 0
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Tabela 4 – Características particulares dos graus comuns com a pontuação de priorização (continuação).

Tabela 5 – Características particulares dos graus especiais com a pontuação de priorização.

Demanda histórica
GRAU LQ LF LZ FM média (%) Baumman Charpy Escarfagem Enf.quente
2520 x x 1,32
2530 x < 0,01
2540 x < 0,01
2550 x < 0,01
2560 x < 0,01
2570 x < 0,01
2580 x < 0,01
2590 x < 0,01
2600 x 1,00
2610 x x x 8,82
2616 x x x 0,83 x
2620 x 0,71
2626 x x 0,06 x
2630 x x x 1,54 x
2636 x 0,26 x
2640 x 0,19
2650 x x < 0,01
2660 x < 0,01
2670 x < 0,01
2680 x x x 3,59
2686 x 0,20 x
2690 x x 0,52
2700 x 2,46
2710 x x x x 34,98
2720 x < 0,01 x
2730 x x 1,04
2740 x < 0,01
2750 x < 0,01
2757 x x 1,00
2760 x < 0,01 x
2770 x < 0,01
2780 x 0,12
2790 x x 0,15
2800 x 0,30
2820 x < 0,01
2830 x < 0,01
2840 x 0,57 x
2850 x < 0,01
2860 x x < 0,01
2864 x x < 0,01
2874 x x < 0,01
2884 x x x < 0,01
2890 x 0,36

Linhas de produção que atendem

G
   

R
   

A
   

U
   

S
   

   
   

 C
   

O
   

M
   

U
   

N
   

S

Resf.água FO
3
0
0
0
0

x -3
0
0
0

x 0
10

x -3
10
11
7
0

x 0
x -3
x -3
x 0

10
x 0
x 0
x 0

8
x 0

0
0
3

x -1
0
0

x 0
x -3

3
0
2
0

x 0
3
3

x 0
0

Demanda histórica
GRAU LQ LF LZ FM média (%) Baumman Charpy Escarfagem Enf.quente
4007 x x < 0,01
4013 x x x 1,77
4018 x 0,18
4020 x 0,56
4023 x 1,21 x
4028 x < 0,01 x
4033 x 0,15 x
4038 x < 0,01 x
4043 x < 0,01
4053 x 0,58 x
4063 x < 0,01 x
4073 x 1,73 x
4083 x < 0,01 x
4093 x < 0,01 x
4100 x 0,33
4130 x x x x 1,46
4133 x x < 0,01
4140 x < 0,01 x
4150 x 0,09
4153 x 0,09
4180 x < 0,01
4210 x 1,68 x
4220 x < 0,01 x
4230 x 2,84
4240 x 0,04
4250 x < 0,01
4910 x < 0,01 x
4920 x < 0,01 x
4940 x 0,04 x
4950 x < 0,01 x

Linhas de produção que atendem

G
   

R
   

A
   

U
   

S
   

   
   

 E
   

S
   

P
   

E
   

C
   

I  
 A

   
I  

 S
 

Resf.água FO
3
3

x 0
x 0

11
x -1

10
x -1

3
11
11
11
11
11
3
3
3

11
3
3
0

11
x 8

3
3

x 0
-1
-1
-1
-1
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Tabela 6 – Características particulares dos graus especiais com a pontuação de priorização (continuação).

Estas ponderações foram obtidas somando-se as ponderações dos diversos fatores de

influência do lead time de produção (que estão marcadas com um “x” em cada um dos graus,

comuns e especiais), todas elas citadas anteriormente. A respeito da demanda histórica média

(%), é possível reparar uma grande concentração de vazamentos em um pequeno número de

graus, enquanto que um grande número de graus possui demanda histórica quase desprezível

(< 0,01% dos vazamentos, de janeiro de 2005 a março de 2007). Os graus com demanda mais

relevante (> 1,00 %), estão grifados em azul.

Após a ponderação de todos os graus, procurou-se distinguir os valores máximo e

mínimo para a determinação da classificação de prioridades dos graus de aços. O maior valor

observado foi 17 pontos (graus nos quais são exigidos escarfagem e ensaios de Baummann e

Charpy), e o menor valor observado foi de –3 pontos, para os graus que não necessitam de

Demanda histórica
GRAU LQ LF LZ FM média (%) Baumman Charpy Escarfagem Enf.quente
5317 x < 0,01
5400 x 0,14
5403 x < 0,01
5405 x 1,42
5410 x 0,48 x
5415 x < 0,01
5420 x < 0,01
5425 x 0,19
5430 x < 0,01
5436 x < 0,01 x
5440 x < 0,01
5450 x 0,11
5466 x 0,09 x
5500 x 0,27
5510 x < 0,01
5516 x < 0,01 x
5520 x < 0,01 x
5526 x < 0,01 x x
5530 x 1,05 x
5536 x < 0,01 x x
5540 x < 0,01 x
5546 x 0,94 x x
5552 x < 0,01 x x
5556 x 0,26 x x
5560 x 0,13 x
5576 x 1,22 x x
5586 x < 0,01 x
5596 x 0,05 x x
5610 x 0,17
5616 x < 0,01 x
5620 x < 0,01
5630 x 0,05
5635 x < 0,01 x
5640 x < 0,01
5830 x < 0,01 x
5853 x 0,41 x x x
6463 x 0,09 x
6503 x 0,13 x x
6513 x < 0,01 x x
6523 x 0,08 x x
6540 x < 0,01 x
6543 x < 0,01 x x
6593 x 0,16 x x
6930 x < 0,01 x

G
   

R
   

A
   

U
   

S
   

   
   

 E
   

S
   

P
   

E
   

C
   

I  
 A

   
I  

 S
 

Linhas de produção que atendem
Resf.água FO

0
0
0
0

x 5
0
0
0

x -3
7

x -3
0
7
0
0
7
8

15
8

15
8

15
15
15
8

15
7

15
0
7
0
0
7
0
-1
8
7

15
15
15
-1
6

15
-1
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nenhum ensaio de análise nem escarfagem, e, além disso, ainda podem ser resfriados com

água.

Foi possível obter então uma escala de prioridades, dividida em intervalos de pontos.

Por exemplo: graus entre 14 e 17 pontos foram considerados críticos (células da coluna FO

pintadas de vermelho) para vazamento, e devem ter prioridade diante de qualquer outro grau,

pois, um pequeno atraso no vazamento desses aços acarreta em um atraso ainda maior para o

resto da produção, tendo em vista todos os fatores que influenciam no seu lead time de

produção.

Graus classificados entre 10 e 13 pontos (pintados em laranja) foram considerados de

lead time muito grande, e também possuem prioridade de vazamento. Os graus classificados

entre 5 e 9 pontos (pintados em amarelo) foram considerados de lead time de produção

grande. Graus entre 1 e 4 pontos (pintados em verde) representam os graus que possuem lead

time de produção médio, enquanto que os graus classificados entre –3 e zero pontos são graus

de lead time de produção considerados pequenos (pintados em azul), e portanto, em qualquer

decisão de prioridade de vazamento com outros graus de outras classificações, devem ser

vazados por último.

Porém, é possível perceber que, a maior demanda histórica dos principais graus é para

graus comuns, e a maioria deles possui lead time de produção pequena (azul) ou média

(verde). Isto quer dizer que, apesar do sistema que está sendo desenvolvido auxiliar o

programador na decisão da ordem de vazamento dos graus de aços na Aciaria, existem graus

comuns de grande demanda e que precisam ser vazados constantemente durante toda a

semana para que o número de vazamentos consiga atender a toda a demanda semanal. São

exemplos os graus 2710, 2610 e 2280, que possuem demanda maior do que 6%,

historicamente.

Desta forma, pôde-se desenvolver uma ordem de priorização de graus, conforme a

classificação de cada um deles, frente aos fatores de influência do lead time de produção a que

estão sujeitos. A descrição da classificação a seguir também está considerando fatores como

graus especiais que são vazados na terceira MCC (vide tabela de graus no Apêndice), e a

demanda histórica dos graus como regras de desempate para priorização de vazamentos. A

ordem de priorização de vazamento dos graus descrita a seguir deve ser obedecida o quanto

mais possível.

• Graus de lead time de produção crítico:

17 pontos: 2326 / 2336
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15 pontos: 6593 / 6503 / 6523 / 6513 / 5576 / 5546 / 5556 / 5592 / 5526 / 5536 /

5552

Para estes graus de lead time “crítico”, nenhum dos graus descritos é de vazamento

exclusivo da terceira MCC. Os graus com 15 pontos, de rota-dupla (“6XXX”), foram

classificados na frente dos graus de rota FP (“5XXX”) justamente por também terem que ser

processados no RH. Para os graus classificados com 17 pontos, o grau 2326 foi classificado

com maior prioridade por possuir demanda histórica maior que o grau 2336. A mesma regra

foi seguida para a ordenação dos graus com 15 pontos.

• Graus de lead time de produção muito grande:

11 pontos: 4073 / 4210 / 4023 / 4053 / 4063 / 4083 / 4093 / 4140 / 2630

10 pontos: 4033 / 2616 / 2686 / 2626

• Graus de lead time de produção grande:

8 pontos: 5530 / 5853 / 5560 / 5520 / 5540 / 4220 / 2290 / 2720

7 pontos: 6463 / 5466 / 5635 / 5616 / 5516 / 5586 / 5436 / 2070 / 2636

6 pontos: 6543

5 pontos: 5410

Para estes graus de lead time “grande”, os graus de rota FP com 8 pontos foram

classificados na frente do grau 4220 (rota RH) porque por vezes é necessário que o aço de rota

FP faça mais de uma seção de eletro-beneficiamento, até atingir a temperatura e a liga

adequadas para a continuação da produção. Em razão deste “risco” de produção, estes graus

foram classificados com maior prioridade do que outros com os mesmos 8 pontos.

• Graus de lead time de produção médio:

3 pontos: 4230 / 4013 / 4130 / 4100 / 4153 / 4150 / 4240 / 4133 / 4043 / 4007 /

2280 / 2520 / 2757 / 2360 / 2874 / 2864 / 2820

2 pontos: 2840 / 2270

• Graus de lead time de produção pequeno:

0 ponto: 5405 / 5500 / 5425 / 5610 / 5400 / 5450 / 5630 / 5640 / 5620 / 5510 /

5420 / 5415 / 5403 / 5317 / 4020 / 4018 / 4250 / 4180 / 2450 / 2440 / 2710 / 2610
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/ 2680 / 2380 / 2700 / 2310 / 2510 / 2350 / 2730 / 2600 / 2387 / 2300 / 2690 /

2890 / 2287 / 2640 / 2354 / 2790 / 2780 / 2010 / 2460 / 2020 / 2110 / 2130 / 2140

/ 2150 / 2160 / 2170 / 2330 / 2500 / 2530 / 2540 / 2550 / 2560 / 2580 / 2590 /

2650 / 2740 / 2750 / 2770 / 2830 / 2850 / 2860 / 2884

-1 ponto: 6930 / 6540 / 5830 / 4940 / 4950 / 4920 / 4910 / 4038 / 4028 / 2340 /

2760

-3 pontos: 5440 / 5430 / 2620 / 2800 / 2250 / 2670 / 2660 / 2570 / 2260 / 2120

Muitos graus constam na classificação de lead time pequeno de produção,

principalmente com pontuação de zero ponto, em razão destes graus atenderem às linhas de

fundo de produção (frio, zincados e folhas metálicas) o que lhes pontuou em 3 pontos, mas

que também possuem a propriedade de serem resfriados a água, -3 pontos. A soma dos pontos

explica a pontuação zerada. Foi dada prioridade aos graus de rota via FP, e depois para os de

rota via forno RH. A classificação dos graus comuns priorizou o vazamento dos graus 2450 e

2440 em razão de um pequeno detalhe: estes são os dois únicos graus comuns que têm um

limite inferior e superior de corridas suportadas pelo distribuidor, distintos dos demais.

Enquanto os graus comuns têm limites de 1 a 15 corridas por distribuidor, estes dois possuem

limites de apenas 1 a 6 corridas por distribuidor, e por esta razão foram considerados

prioritários frente aos demais graus comuns de mesma classificação.

A maioria dos graus classificados com –1 ponto (exceto os graus 4038, 4028, 2340 e

2760) é lingotado via terceira MCC e, por isto, também foram considerados como prioritários

sobre os demais graus com a mesma classificação.

Uma vez ordenados os graus em relação à prioridade na decisão dos vazamentos, é

possível agora desenvolver o algoritmo que será a base para o sistema protótipo, que utiliza

linguagem Visual Basic.

6.4  O ALGORITMO

Conforme já exposto, a intenção da elaboração deste sistema protótipo é a de facilitar

o programador de produção da Aciaria na decisão de ordem de vazamento dos diversos aços

que são solicitados na demanda do pacote semanal, que é feito pelo Departamento de

Planejamento da Produção. Esta decisão sobre a ordem de vazamento dos aços é baseada no

lead time de produção que cada um possui, entre os processos de lingotamento nas MCC´s, a
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laminação a quente, que transforma as placas em bobinas de aço, o resfriamento das bobinas

(que pode ser a seco ou à água), até a entrada dos materiais nas linhas de decapagem contínua.

Durante todos estes processos, os aços podem sofrer várias influências de fatores

como ensaios mecânicos de qualidade e sanidade interna e superficial (ensaios de Baummann

e Charpy), retirada de impurezas da superfície (escarfagem), enfornamento a quente das

placas, além do resfriamento a seco (obrigatório para certos tipos de materiais) ou com auxílio

de água (que através de um sistema de captação de água corrente jorra diretamente nas

bobinas após a laminação a quente, pois os materiais, antes de passarem pelas linhas de

decapagem contínua, devem estar resfriados à temperatura ambiente). Além desses fatores

que determinam o lead time mínimo de produção, há também a(s) linha(s) de produção que

cada um dos graus atendem.

O programa deverá ser capaz não só de ordenar os graus prioritários para vazamento,

mas também possibilitar ao programador enumerar o número de corridas de panelas que será

necessário até que a demanda total semanal seja atendida, e possibilitar ao mesmo a

programação em seqüência de aços compatíveis com o primeiro, para serem vazados no

mesmo distribuidor, diminuindo assim a porcentagem de PSIL, evitando a elevação dos

custos de produção e de estocagem de materiais de desvio de produção.

Através do sistema será possível programar a hora ideal para se realizar a troca do

distribuidor, o que ocorre depois de 12 a 15 corridas no distribuidor da terceira MCC, e após 7

a 10 corridas nos distribuidores das outras duas MCC´s.

No final do programa, um relatório emitido permite prever o número de corridas

consumidas entre os aços para vazamento preferencial e também de seus aços compatíveis,

otimizando a utilização dos distribuidores e também reduzindo os desperdícios e,

conseqüentemente, os custos de produção.

O sistema também deve ser munido de um artifício que evite erros, como por exemplo

a confirmação da programação dos aços selecionados, ou ainda a confirmação de recusa de

vazamento de aços não programados, que tenham lead time de produção maiores.

O programador deverá realizar a programação manual no sistema protótipo dos aços

comuns em separado aos aços especiais, e conciliá-los durante cada dia da semana, ou seja,

enquanto duas MCC´s (de preferência a terceira MCC, juntamente com uma das outras duas

MCC´s mais antigas) vazam graus comuns, a outra MCC disponível, vaza grau especial.

Esta condição só não é perfeitamente satisfeita quando ocorre demanda para aços

especiais cujo vazamento só pode ser realizado na terceira MCC. Mas isto nada afeta uma

programação eficaz, voltada para a redução do lead time de produção, como foca este estudo.
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Ao final da programação manual dos aços, o programa será capaz de emitir um

relatório enumerando todos os graus programados para vazamento durante a semana, bem

como seus respectivos números de corridas.

Como já mostrado, os aços especiais têm normalmente um lead time de produção

maior que os aços comuns. Porém, como também já descrito, não é possível o vazamento

contínuo dos aços especiais logo nos primeiros dias da semana de produção. O protótipo do

sistema foi desenvolvido em sistema de programação Visual Basic, e seu algoritmo possui

algumas rotinas que serão descritas a partir de agora, passo a passo.

A figura 15 a seguir é a tela inicial do programa, a primeira tela que será exibida ao

programador, contendo duas opções para o início da programação da produção semanal de

vazamento dos aços.

Figura 15 – Tela inicial do programa protótipo.

1º Passo – Ao abrir o programa, o usuário programador terá duas opções para programação

do seqüenciamento: aços comuns ou aços especiais. Não existe nenhuma restrição quanto à

escolha para ordem de planejamento da programação destes tipos de aços. A idéia é que, no

relatório final, fique mais claro para o programador quais os aços comuns que devem ser

vazados primeiramente quando os mesmos forem programados, e também quais os aços

especiais que primeiramente devem ser vazados ao se programar aços especiais, visando a

redução do lead time de produção.

A seqüência com que as telas aparecem e possibilitam a programação se refere a

seqüência decrescente de lead time de produção dos aços que a siderúrgica em questão é

capaz de produzir, conforme a ponderação obtida por cada grau de aço.

Após escolher qual tipo de aço iniciará a programação, a próxima tela mostrará os

aços primordiais para vazamento, conforme ordem indicada no item 6.3 deste trabalho. Esta

tela está referenciada na figura 16, a seguir.
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2º Passo – A segunda tela do programa mostra os graus (tanto comuns quanto especiais) mais

críticos para vazamento, ou seja, aqueles que devem ser vazados logo no início da semana de

produção da Aciaria por representarem os graus de aços com maior lead time de produção.

Figura 16 – Tela para programação da produção de aços comuns de lead time de produção
crítico, muito grande e grande.

A partir desta tela, o programador poderá transcrever todo o pacote semanal produtivo

para vazamento, de acordo com que os graus solicitados no pacote aparecem na seqüência da

tela. Ao encontrar um grau químico de aço que conste no pacote de encomendas da semana na

tela do programa, o programador selecionará a “checkbox” do respectivo grau, e o mesmo

abrirá a “Box” do lado, referente ao número de corridas demandadas pelo pacote semanal para

aquele grau de aço selecionado. O número de corridas dos graus comuns é limitado entre uma

a 15 corridas, para a maioria deles (conforme regra de programação da Aciaria e também em

razão do limite de produção dos distribuidores das MCC´s), com exceção dos graus 2440 e

2450, limitados entre uma a seis corridas. Para os graus especiais os limites máximo e mínimo

de corridas são bem distintos, como se pode verificar nas regras de programação da Aciaria,

constante no Apêndice. Porém, por serem mais corrosivos do que os aços comuns, os aços

especiais possuem um limite de vazamentos inferior aos primeiros.

Caso o programador selecione um número de corridas incompatível com os limites de

corridas dos graus de aços, é mostrado um aviso sobre a faixa de corridas permitida, e então a
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programação daquele grau é reiniciada, até que o programador entre com um número de

vazamentos pertinente, conforme indicado na figura 17, a seguir.

Figura 17 – Tela que avisa o programador sobre a incompatibilidade de corridas selecionadas.

3º Passo - Ao se programar o número de corridas do grau selecionado corretamente, é

habilitada uma caixa na coluna ao lado sobre os graus compatíveis para vazamento em relação

ao grau selecionado na primeira coluna. Esta seleção é fundamental para o melhor

planejamento de utilização dos distribuidores das MCC´s, permitindo a produção de graus

compatíveis no mesmo distribuidor, gerando placas sem desvios de produção, reduzindo

assim os índices de PSIL, que elevam os custos de produção por representarem graus de aço

com desvio de composição química.

Caso exista algum grau compatível ao grau da primeira coluna que também deve ser

vazado durante a semana, o programador poderá também selecionar o número de corridas

deste de acordo com a demanda semanal, e programá-los juntos, no botão “Programar”. Ao

fazer isso, uma janela confirmando a programação é mostrada ao programador, segundo

ilustra a figura 18.

Para dar início a um novo seqüencial de aços, basta clicar no botão “Novo”, e o

programa volta à tela anterior, com os graus já programados cadastrados.
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Figura 18 – Janela confirmando a programação do grau de aço, seu grau compatível e seus
respectivos  números de corridas, conforme demanda do pacote semanal.

O sistema reduz a ameaça de erro do programador caso o mesmo passe para a próxima

tela de programação (com graus de lead time menor que a tela anterior) por engano, sem antes

ter acabado de programar todos os graus de aços referentes àquela tela. Para isto, o sistema é

provido de uma janela que solicita uma confirmação do programador se realmente não há

demanda alguma dos aços listados na tela no pacote semanal, conforme a figura 19, a seguir.

Figura 19 – Janela que solicita confirmação de passagem para a próxima tela de programação.
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4º Passo – Após a programação de todos os graus demandados para a semana de produção da

Aciaria, conforme o pacote semanal planejado, o programador se depara, na última tela do

programa com a possibilidade de passar para a programação dos aços especiais (caso ele

tenha optado inicialmente por programar aços comuns) ou dos aços comuns (caso ele tenha

optado inicialmente por programar aços especiais), no botão “Aços Especiais” ou “Aços

Comuns”.

Ainda na mesma tela, caso a programação de graus comuns e especiais já esteja

completamente concluída, ele terá a opção de finalizar a programação para a geração do

relatório final de graus programados para aquela semana de produção, através do botão

“Finalizar”, no canto direito da tela (vide figura 20).

A figura 21 mostra a tela do relatório final do programa após um clique no botão

“Gerar”, onde estão contidos todos os resultados da programação. Ela é composta de quatro

colunas, que descrevem toda a programação realizada. A primeira coluna enumera os aços

comuns selecionados e programados. A segunda coluna se refere ao número de corridas dos

aços constantes na primeira coluna. As duas últimas colunas são semelhantes, e descrevem os

aços especiais programados, bem como o número de corridas programadas para cada grau

especial.

Figura 20 – Tela final de programação, que permite ao programador passar para programação dos aços
 especiais (ou comuns), ou finalizar a programação e visualizar o relatório final.
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Figura 21 – Tela que mostra o relatório final com os graus programados para a semana de produção,
bem como o número total de corridas de aços comuns e especiais.

6.5  TESTE DO SISTEMA

A melhor forma de comprovar a eficiência do sistema de programação proposto é

confrontar o passado de produção com a resposta que o sistema daria, caso fosse produzir o

mesmo pacote semanal solicitado no passado.

Partiu-se da idéia, portanto, de comparar uma pequena amostra de pacotes semanais de

produção realizados no início deste ano, conferir seus resultados, e confrontá-los com os

resultados que seriam obtidos caso o programa fosse utilizado para planejar a programação

dos mesmos pacotes semanais de produção realizados.
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6.5.1  Análise Histórica

Foram colhidos, aleatoriamente, quatro pacotes semanais de produção distintos –

semana de produção número 6, ocorrido no mês de fevereiro, semana 10, no mês de março,

semana 19, no mês de maio, e semana 24, no mês de junho – todos os meses referentes ao ano

de 2007.

Os graus constituintes de cada um desses pacotes semanais, bem como o número de

corridas demandadas para estas semanas – entre parênteses (já descontados os volumes de

materiais nos pátios de estocagem) – estão descritos a seguir. Esta descrição segue a ordem

decrescente de lead time dos graus, conforme verificado no item 6.3 deste trabalho.

- Semana 6:

Aços comuns: 2630 (4) / 2280 (5) / 2520 (8) / 2757 (3) / 2270 (3) / 2710 (183) / 2610 (37) /

2680 (4) / 2380 (12) / 2700 (31) / 2310 (2) / 2510 (3) / 2350 (15) / 2730 (6) / 2600 (2) / 2690

(17) / 2287 (4) / 2354 (2) / 2010 (3) / 2460 (18) / 2110 (2) / 2750 (4) / 2650 (2) / 2670 (2);

Aços especiais: 5546 (3) / 4073 (3) / 4023 (7) / 4210 (6) / 4053 (4) / 4230 (4) / 4013 (20) /

4130 (4).

- Semana 10:

Aços comuns: 2630 (2) / 2626 (3) / 2290 (3) / 2280 (18) / 2520 (8) / 2757 (5) / 2450 (1) /

2710 (201) / 2610 (19) / 2680 (7) / 2380 (10) / 2700 (23) / 2310 (4) / 2510 (7) / 2350 (10) /

2730 (5) / 2300 (3) / 2690 (17) / 2650 (3) / 2340 (12) / 2620 (4) / 2800 (3);

Aços especiais: 4073 (3) / 4210 (3) / 4023 (5) / 4053 (4) / 4033 (3) / 5560 (2) / 6463 (3) / 5466

(3) / 4230 (14) / 4013 (12) / 4130 (4) / 4020 (3).

- Semana 19:

Aços comuns: 2630 (2) / 2616 (11) / 2280 (35) / 2520 (2) / 2757 (4) / 2840 (3) / 2270 (4) /

2710 (156) / 2610 (44) / 2680 (15) / 2380 (4) / 2700 (23) / 2310 (8) / 2510 (36) / 2350 (3) /

2730 (4) / 2600 (3) / 2387 (4) / 2640 (3) / 2354 (2) / 2340 (4) / 2620 (4) / 2800 (3) / 2250 (3);

Aços especiais: 4210 (3) / 5530 (2) / 5853 (3) / 5466 (3) / 4230 (14) / 4013 (8) / 4130 (8) /

5405 (4) / 5500 (2) / 4020 (3).
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- Semana 24:

Aços comuns: 2280 (38) / 2520 (3) / 2757 (2) / 2710 (164) / 2610 (40) / 2680 (9) / 2380 (3) /

2700 (20) / 2310 (9) / 2510 (20) / 2350 (14) / 2730 (5) / 2600 (9) / 2300 (6) / 2287 (4) / 2650

(3) / 2620 (2) / 2800 (3);

Aços especiais: 6503 (2) / 5576 (5) / 4210 (3) / 4023 (8) / 4053 (8) / 5530 (5) / 5853 (3) / 4230

(5) / 4130 (4) / 4007 (3) / 5405 (6) / 5400 (3) / 5450 (2).

Tendo descrito os pacotes semanais amostrais das quatro semanas de produção acima,

foi verificado como estes pacotes semanais foram produzidos, ou seja, como cada um dos

graus foram programados ao longo destas semanas, e posteriormente, a sugestão de

programação desenvolvida pelo programa protótipo.

6.5.2  Resultados e Comprovação

Serão descritos a seguir os pacotes de produção realizados nas semanas citadas acima,

e como os vazamentos para produção dos aços ocorreram durante a semana de produção da

Aciaria. Cada pacote semanal de produção mostrado será logo depois colocado a prova no

programa protótipo desenvolvido, e resultado proposto terá alguns índices comparados ao

programa real daquela semana, sendo possível assim atestar a eficiência ou não do programa

protótipo.

Cada tabela representa um dia da semana de produção, que tem início nos domingos,

sendo o último dia para produção completa das encomendas semanais, os sábados. A primeira

coluna logo abaixo a descrição do dia da semana representa os graus dos aços vazados

naquele dia (não necessariamente na ordem descrita). A segunda coluna indica o número de

corridas programadas e vazadas para cada um dos graus da primeira coluna. Considerando

que um distribuidor tenha capacidade de lingotamento de até 15 corridas para a grande

maioria dos de aços comuns, as linhas pontilhadas em cada dia da semana representam as

trocas de distribuidor nas máquinas de corrida contínua.

A terceira coluna indica o tempo restante para produção de cada grau, após o mesmo

ser lingotado até o processo de decapagem contínua (para as linhas a frio, de zincagem e de

folhas metálica) ou de preparação de bobinas a quente (como último processo da linha a

quente). Para todos os aços foi considerado um tempo de dois dias, desde o vazamento até o

dia em que as placas foram programadas para serem processadas no LTQ, com exceção das
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placas que necessitam de enfornamento a quente, na qual não foram acrescidos nenhum dia

adicional para programação, uma vez que esta é feita direta e simultaneamente entre a Aciaria

e o Laminador de Tiras a Quente. Este tempo adicional é considerado razoável e de consenso

entre os programadores e supervisores das áreas envolvidas.

Por exemplo, para o grau 2280, vazado no domingo da semana 6 conforme a tabela 7

(localizada nas próximas páginas), ainda restam oito dias de produção até a etapa da

decapagem contínua. Ou seja, estes oito dias são compostos por um dia para o vazamento na

Aciaria, dois dias até a programação no LTQ (não é um grau enfornado a quente), mais cinco

dias para o resfriamento a seco da bobina a quente, antes de entrar na linha de decapagem

contínua. Essa metodologia foi empregada para todos os graus durante toda a semana.

Tomando outro exemplo: o grau 4073 (verificado também na tabela número 7) vazado

no sábado, contendo 22 dias para produção, ou seja, foram necessários sete dias para vazar na

Aciaria, mais oito dias para escarfar a placa, mais dois dias para programar no LTQ (este grau

não é enfornado a quente), e mais cinco dias para resfriar a seco a bobina a quente após a

laminação a quente (não se pode resfriar este grau à água), antes da mesma entrar na linha de

decapagem contínua.

Na última linha de cada tabela de vazamento diário tem o total de distribuidores

utilizados naquele determinado dia da semana. Há também o total de corridas realizadas

naquele dia da semana, bem como o tempo total de produção somado de cada grau vazado no

mesmo dia, para se tomar uma média diária.

Este tempo total de produção somado de cada grau vazado não tem nenhum valor

físico representativo, mas foi utilizado como forma de ajudar no desenvolvimento do critério

de rendimento do programa protótipo.

Pela lógica, se o objetivo é minimizar o tempo de produção através da identificação

dos graus que possuem os maiores lead times de produção e programá-los para serem vazados

no início da semana, logo o ideal é que haja uma maior concentração de tempos de produção

no início da semana, evitando que haja excesso de tempos nas proximidades do final se

semana, que indicam possíveis atrasos futuros na produção.

Em uma tendência sem critérios de vazamento, é normal que o somatório dos tempos

de produção se elevem com o passar da semana, já que cada dia corrido que os graus não

foram vazados na Aciaria conta para elevar esse número. Porém, com o critério de redução do

lead time de produção, deverá haver, na medida do possível uma maior concentração de graus

com grande lead time de produção no início da semana, deixando graus com menor lead time
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para o final da semana (quintas, sextas e sábados), equilibrando o saldo final de tempo diário

de produção.

Os índices para se comparar o praticado com o proposto pelo programa protótipo serão

contabilizados ao final das semanas de produção. Vale lembrar que toda a programação

descrita abaixo segue as regras de programação da Aciaria, conforme citações neste trabalho

durante o capítulo 5.

Os vazamentos de graus especiais são limitados a 90 corridas por semana, e são

aconselháveis no máximo três tipos diferentes de graus especiais por dia, para que a

produtividade das MCC´s não caia muito.

Segue, portanto, o pacote semanal produzido na semana 6.

Tabela 7 – Vazamentos ocorridos na semana 6 de produção da Aciaria.

Fonte: Relatório de produção da usina siderúrgica em questão, em 11 de fevereiro de 2007.

Índices apurados:

Total de distribuidores: 43 Maior tempo de produção verificado: 22 dias

Total de corridas: 423 Menor tempo de produção verificado: 5 dias

Corridas de aços comuns: 372 Tempo total do programa semanal: 638 dias

Corridas de aços especiais: 51 Média de tempo/dia da semana: 91,1 dias/dia

grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t
2280 5 8 5546 3 19 4210 3 18 2610 14 8 2610 13 9 4210 3 21 4013 4 14
2520 8 8 4053 4 12 4230 4 10 2700 14 8 2710 13 9 4023 3 21 4073 3 22
4130 4 8 4013 6 9 4013 3 10 2630 4 19 Total 26 18 2690 10 10 2460 6 14
4013 4 8 2010 3 9 2380 12 7 2350 7 8 2 2110 2 13 2600 2 14
2610 10 5 2270 3 11 2757 3 10 4023 4 19 2460 6 13 2310 2 11
2710 4 5 2680 4 6 2460 6 10 4013 3 11 2710 5 10 2510 3 11
2350 8 5 2700 12 6 2730 6 7 2287 4 8 2710 12 10 2670 2 11
2690 5 5 2354 2 6 2710 10 7 2710 6 8 2710 12 10 2650 2 11
2690 2 5 2710 13 6 2750 4 10 2710 12 8 2710 12 10 2700 5 11
2710 4 5 2710 14 6 2710 14 7 Total 68 97 Total 65 118 2710 8 11
2710 14 5 Total 64 90 Total 65 96 7 7 2710 15 11
Total 68 67 7 6 2710 15 11

7 Total 67 152
7

Domingo

distrib.

Segunda

distrib.

Terça

distrib.

Quarta

distrib. distrib.

Sábado

distrib.

Quinta

distrib.

Sexta
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Agora, este mesmo pacote semanal foi tratado no programa protótipo, gerando um

resultado de priorizações que pode ser descrito a seguir, conforme a tabela 8.

Tabela 8 – Programação de vazamentos na semana 6 conforme programa protótipo.

Índices apurados:

Total de distribuidores: 40 Maior tempo de produção verificado: 18 dias

Total de corridas: 423 Menor tempo de produção verificado: 5 dias

Corridas de aços comuns: 372 Tempo total do programa semanal: 599 dias

Corridas de aços especiais: 51 Média de tempo/dia da semana: 85,6 dias/dia

Confrontando os dados obtidos nesta semana de produção, é possível perceber uma

redução do lead time geral de produção dos aços claramente comparando o maior tempo de

produção (reduziu e 22 para 18 dias), o tempo total de produção (que significa uma produção

mais concentrada em um número menor de dias), e uma queda na média geral da soma dos

dias totais de produção para cada dia de produção (de 91,1 para 85,6 dias/dias), que significa

uma redução média no lead time de produção dos aços.

Outro detalhe significativo foi a redução do número de distribuidores utilizados na

produção do mesmo pacote semanal (reduziu de 43 para 40 distribuidores), o que indica outro

ponto forte do programa protótipo que é o de se planejar melhor as trocas dos distribuidores,

otimizando o uso dos mesmos, e reduzindo os custos de produção dos aços.

Observa-se agora o pacote semanal produzido na semana 10 de produção da Aciaria,

conforme detalhado na tabela 9, a seguir:

grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t
4073 3 16 4210 3 17 4210 3 18 4053 4 14 2287 4 9 4013 5 13 4013 5 14
5546 3 18 4230 4 9 4023 4 18 4013 5 11 2354 2 9 4013 5 13 4130 4 14
2520 8 8 4023 3 17 2710 15 7 2350 15 8 2710 7 9 2010 3 13 2750 4 14
2630 4 16 2380 12 6 2610 10 7 2690 15 8 2710 15 9 2110 2 13 2650 2 11
2280 5 8 2710 10 6 2700 2 7 2690 2 8 Total 28 36 2460 7 13 2670 2 11
2710 8 5 2680 4 6 2510 3 7 2600 2 11 2 2460 11 13 2710 2 11
2270 3 10 2757 3 9 2700 8 7 2710 9 8 2710 3 10 2710 15 11
2710 8 5 2610 12 6 2700 11 7 2730 6 8 2710 15 10 2710 15 11
2710 12 5 2610 15 6 2700 11 7 2710 8 8 2710 15 10 2710 15 11
2710 12 5 Total 66 82 Total 67 85 Total 66 84 Total 66 108 Total 64 108
Total 66 96 6 7 6 6 6

7

Domingo

distrib.

Segunda

distrib.

Terça

distrib.

Quarta

distrib. distrib.

Sábado

distrib.

Quinta

distrib.

Sexta
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Tabela 9 – Vazamentos ocorridos na semana 10 de produção da Aciaria.

Fonte: Relatório de produção da usina siderúrgica em questão, em 18 de março de 2007.

Índices apurados:

Total de distribuidores: 44 Maior tempo de produção verificado: 22 dias

Total de corridas: 428 Menor tempo de produção verificado: 5 dias

Corridas de aços comuns: 369 Tempo total do programa semanal: 663 dias

Corridas de aços especiais: 59 Média de tempo/dia da semana: 94,7 dias/dia

Agora, este mesmo pacote semanal foi tratado no programa protótipo, sugerindo um

resultado de priorizações e programação conforme a tabela 10, descrita a seguir.

grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t
4073 3 16 4033 3 17 4020 3 7 4013 4 11 2700 11 9 4013 4 13 5560 2 22
4023 5 16 4013 4 9 4230 5 10 6463 3 18 2630 2 20 4210 3 21 4053 4 22
4130 4 8 4230 5 9 2280 9 10 5466 3 18 2610 9 9 4230 4 13 2626 3 21
2380 10 5 2700 12 6 2650 3 7 2710 15 8 2757 5 12 2690 9 10 2290 3 19
2310 4 5 2350 10 6 2450 2 7 2710 15 8 Total 27 50 2620 4 10 2710 3 11
2280 9 8 2610 4 6 2510 7 7 2710 2 8 2 2710 15 10 2340 6 13
2710 5 5 2610 6 6 2710 4 7 2680 7 8 2710 15 10 2710 6 11
2710 14 5 2710 4 6 2690 8 7 2800 3 8 2710 4 10 2710 14 11
2710 14 5 2710 10 6 2710 3 7 2520 8 11 2340 6 12 2710 13 11
Total 68 73 2710 10 6 2710 11 7 2730 5 8 2300 3 13 2710 13 11

7 Total 68 77 2710 11 7 Total 65 106 Total 67 122 Total 67 152
8 Total 66 83 7 6 7

7 distrib.

QuartaDomingo

distrib.

Segunda Sábado

distrib. distrib. distrib. distrib.

Quinta

distrib.

SextaTerça
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Tabela 10 – Programação de vazamentos na semana 10 conforme programa protótipo.

Índices apurados:

Total de distribuidores: 44 Maior tempo de produção verificado: 18 dias

Total de corridas: 428 Menor tempo de produção verificado: 5 dias

Corridas de aços comuns: 369 Tempo total do programa semanal: 595 dias

Corridas de aços especiais: 59 Média de tempo/dia da semana: 85,0 dias/dia

Observa-se novamente uma melhora significativa em todos os índices de

produtividade e redução do tempo de produção.

Tomando-se como exemplo agora a amostra aleatória de produção da semana 19.

Conforme mostra a tabela 11 abaixo, segue a programação realizada.

Tabela 11 – Vazamentos ocorridos na semana 19 de produção da Aciaria.

Fonte: Relatório de produção da usina siderúrgica em questão, em 20 de maio de 2007.

grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t
4073 3 16 2280 3 9 4053 4 18 5466 3 18 2510 7 9 4230 4 13 4130 4 14
4210 3 16 2757 5 9 6463 3 17 4230 5 11 2350 10 9 4013 4 13 4020 3 11
4230 5 8 2450 1 6 4013 4 10 4013 4 11 2710 12 9 2710 15 10 2710 15 11
2630 2 16 4023 5 17 2300 3 10 2710 14 8 Total 29 27 2710 15 10 2710 15 11
2290 3 13 4033 3 17 2380 10 7 2710 14 8 3 2710 5 10 2710 11 11
2626 3 15 5560 2 17 2710 9 7 2310 4 8 2690 3 10 2340 12 13
2710 15 5 2680 7 6 2610 4 7 2700 8 8 2690 14 10 2620 4 11
2710 6 5 2710 14 6 2710 15 7 2700 15 8 2650 3 10 2800 3 11
2520 8 8 2710 14 6 2610 15 7 Total 67 80 2730 5 10 Total 67 93
2280 15 8 2710 13 6 Total 67 90 7 Total 68 96 7
Total 63 110 Total 67 99 7 7

6 7distrib.

Terça

distrib.

QuartaDomingo Segunda Sábado

distrib.

distrib.
distrib.

distrib.

Quinta

distrib.

Sexta

grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t
5405 3 8 5500 2 9 4230 5 10 5530 2 19 2710 13 9 4013 4 13 5466 3 21
4130 5 8 4230 5 9 4210 3 18 4130 3 11 2610 12 9 4230 4 13 4020 3 11
2680 15 5 2710 14 6 2610 8 7 4013 4 11 2610 2 9 5853 3 18 2757 4 14
2710 13 5 2710 14 6 2510 3 7 2520 2 11 2710 6 9 2620 4 10 2630 2 22
2710 4 5 2710 6 6 2510 15 7 2600 3 11 Total 33 36 2270 4 15 2800 3 11
2610 7 5 2280 7 9 2616 11 17 2387 4 8 3 2840 3 15 2340 4 13
2280 9 8 2310 8 6 2710 10 7 2710 14 8 2710 14 10 2640 3 14
2280 9 8 2730 4 6 2700 13 7 2710 14 8 2710 14 10 2380 4 11
Total 65 52 2350 3 6 Total 68 80 2710 13 8 2510 9 10 2700 10 11

7 2250 3 6 6 2710 7 8 2510 9 10 2280 10 14
Total 66 69 2354 2 8 Total 68 124 2610 15 11

7 Total 68 111 8 Total 61 153
8 7

Sábado

distrib.
distrib. distrib.

Quinta Sexta

distrib.

distrib.

distrib.

Terça

distrib.

QuartaDomingo Segunda
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Índices apurados:

Total de distribuidores: 46 Maior tempo de produção verificado: 22 dias

Total de corridas: 429 Menor tempo de produção verificado: 5 dias

Corridas de aços comuns: 380 Tempo total do programa semanal: 625 dias

Corridas de aços especiais: 49 Média de tempo/dia da semana: 89,3 dias/dia

Agora, este mesmo pacote semanal foi tratado no programa protótipo, gerando um

resultado de priorizações que pode ser descrito a seguir, conforme a tabela número 12.

Tabela 12 – Programação de vazamentos na semana 19 conforme programa protótipo

Índices apurados:

Total de distribuidores: 42 Maior tempo de produção verificado: 17 dias

Total de corridas: 429 Menor tempo de produção verificado: 5 dias

Corridas de aços comuns: 380 Tempo total do programa semanal: 585 dias

Corridas de aços especiais: 49 Média de tempo/dia da semana: 83,6 dias/dia

Mais uma vez o programa mostrou-se eficiente no cumprimento do seu principal

objetivo que é a redução do lead time de produção dos diversos aços do pacote semanal, além

também de reduzir os custos de produção através da redução da utilização de quatro

distribuidores apenas neste pacote de produção da semana 19.

Como última amostra, agora será testado o programa da semana 24. Segue a

programação da produção realizada, conforme tabela número 13.

grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t
2630 2 16 4230 5 9 4230 4 10 4130 4 11 2700 14 9 4130 4 13 5500 2 14
2616 11 15 5853 3 14 4013 4 10 4013 4 11 2350 3 9 5405 3 13 4020 3 11
2280 15 8 2710 13 6 5466 3 17 2680 15 8 2310 8 9 2510 15 10 2710 14 11
2280 15 8 2710 13 6 2710 15 7 2710 15 8 2700 9 9 2510 15 10 2710 14 11
4210 3 16 2710 13 6 2710 15 7 2710 5 8 Total 34 36 2510 6 10 2710 13 11
4230 5 8 2710 6 6 2610 15 7 2610 7 8 3 2387 4 10 2354 2 11
5530 2 16 2757 4 9 2610 7 7 2610 15 8 2600 3 13 2340 4 13
2710 10 5 2840 3 11 2380 4 7 Total 65 62 2710 10 10 2620 4 11
2280 5 8 2520 2 9 Total 67 72 6 2730 4 10 2640 3 14
Total 68 100 2270 4 11 7 Total 64 99 2800 3 11

6 Total 66 87 6 2250 3 11
7 Total 65 129

7 distrib.

Quinta Sexta

distrib.

distrib.distrib.

Sábado

distrib.

distrib.

Terça

distrib.

QuartaDomingo Segunda
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Tabela 13 – Vazamentos ocorridos na semana 24 de produção da Aciaria.

Fonte: Relatório de produção da usina siderúrgica em questão, em 24 de junho de 2007.

Índices apurados:

Total de distribuidores: 43 Maior tempo de produção verificado: 23 dias

Total de corridas: 409 Menor tempo de produção verificado: 5 dias

Corridas de aços comuns: 352 Tempo total do programa semanal: 584 dias

Corridas de aços especiais: 57 Média de tempo/dia da semana: 83,4 dias/dia

Agora, este mesmo pacote semanal foi tratado no programa protótipo, sugerindo um

resultado de priorizações, descrito a seguir na tabela 14.

Tabela 14 – Programação de vazamentos na semana 24 conforme programa protótipo.

grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t
5530 5 16 6503 2 19 4053 4 13 5576 3 21 2280 15 12 5853 3 18 4053 4 17
4130 4 8 5400 3 9 5405 6 10 4210 3 19 2610 7 9 4023 4 21 4007 3 14
2710 12 5 4023 4 17 2710 15 7 4230 5 11 Total 22 21 2710 15 10 5450 2 14
2710 12 5 2610 15 6 2710 14 7 2280 14 11 2 2710 14 10 5576 2 23
2700 8 5 2710 15 6 2710 2 7 2710 15 8 2710 5 10 2710 14 11
2300 6 8 2710 2 6 2700 12 7 2710 4 8 2610 4 10 2710 15 11
2600 9 8 2510 10 6 2620 2 7 2510 10 8 2610 14 10 2710 8 11
2680 9 5 2730 5 6 2287 4 7 2350 8 8 2380 3 10 2350 6 11
Total 65 60 2310 9 6 2650 3 7 2520 3 11 2757 2 13 2280 9 14

7 Total 65 81 2800 3 7 Total 65 105 Total 64 112 Total 63 126
7 Total 65 79 6 7 8

6 distrib.

QuartaDomingo Segunda

distrib.

Sábado

distrib. distrib.

Terça

distrib.

Quinta Sexta

distrib.

distrib.

grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t grau c t
6503 2 18 5576 2 18 4023 4 18 5853 3 16 2510 11 9 4130 4 13 4007 3 14
5576 3 17 4210 3 17 4053 4 13 4053 4 14 2350 14 9 5405 6 13 5400 3 14
4023 4 16 4230 5 9 5530 5 18 2710 15 8 Total 25 18 2710 15 10 5450 2 14
2280 15 8 2610 15 6 2710 13 7 2710 15 8 2 2710 15 10 2710 15 11
2280 15 8 2610 10 6 2700 14 7 2310 9 8 2710 5 10 2710 15 11
2280 8 8 2757 2 9 2700 7 7 2730 5 8 2600 9 13 2710 15 11
2520 3 8 2710 15 6 2380 3 7 2510 10 8 2300 6 13 2710 2 11
2710 15 5 2710 5 6 2610 15 7 Total 61 70 2287 4 10 2650 3 11
Total 65 88 2680 9 6 Total 65 84 6 Total 64 92 2620 2 11

7 Total 66 83 7 6 2800 3 11
6 Total 63 119

6

distrib.

Sábado

distrib.

distrib.

Terça

distrib.

QuartaDomingo Segunda

distrib.

Quinta Sexta

distrib.

distrib.
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Índices apurados:

Total de distribuidores: 40 Maior tempo de produção verificado: 18 dias

Total de corridas: 409 Menor tempo de produção verificado: 5 dias

Corridas de aços comuns: 352 Tempo total do programa semanal: 554 dias

Corridas de aços especiais: 57 Média de tempo/dia da semana: 79,1 dias/dia

Ou seja, esta última amostra revelou novamente a eficiência em relação ao seu

objetivo principal, reduzindo não apenas os tempos de produção dos aços solicitados nos

pacotes semanais amostrados, mas também reduzindo os custos de produção dos aços, através

de um melhor planejamento na utilização dos distribuidores das máquinas de corrida contínua.



7  CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1  CONCLUSÃO

A proposta desta dissertação foi a de desenvolver um método que ajude a solucionar o

problema de atrasos de produção de encomendas para os clientes de uma grande usina

siderúrgica integrada. Foi verificado que o principal empecilho para isto é a falta de um bom

planejamento semanal de ordenação dos vazamentos de aços ainda na etapa de metalurgia do

aço.

Foi então desenvolvido um programa computacional protótipo para auxiliar o

programador de produção da Aciaria desta usina siderúrgica de grande porte a elaborar este

planejamento do seqüenciamento diário dos vazamentos de aço líquido nas máquinas de

corrida contínua (MCC´s).

Academicamente, o propósito foi buscar um maior entendimento dos problemas de

programação da produção envolvidos na siderurgia. Logo no início do estudo, foi mostrada a

importância do planejamento da produção para o melhor aproveitamento da capacidade das

empresas, além de ser diagnosticado que grande parte das empresas siderúrgicas não possui

sistemas especializados para otimização ou auxílio do seqüenciamento da produção para os

mais diversos equipamentos de planta industrial, cabendo ao programador a complicada tarefa

de formar manualmente as seqüências, e quando os possuem, as empresas siderúrgicas não

têm conhecimento das heurísticas utilizadas nestes sistemas, ficando totalmente a mercê das

empresas que os implantam sempre que necessitam alterações.

O modelo matemático apresentado por Araújo (2003) é o que pesquisa indicou como

mais próximo à realidade enfrentada pelo programador, que deve confrontar a demanda

semanal por cada tipo de grau de aço, descontar o número de placas existentes em estoque

(caso exista) e programar o volume ideal de corridas de panelas de aço nas MCC´s, de forma
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a formar o menor número possível de placas sem itens de laminação (PSIL), o menor índice

de placas cônicas e o melhor aproveitamento dos distribuidores. Todos estes indicadores, se

utilizados de maneira descompromissada e inexperiente, favorecem a elevação dos custos de

produção de toda a usina siderúrgica, o que vai contra os interesses desta siderúrgica,

conhecida mundialmente por possuir um dos menores custos de produção entre todas as

siderúrgicas ao redor do globo. A elaboração de um modelo matemático que levasse em conta

todas as inúmeras variáveis que influenciam a produção na Aciaria se tornaria muitíssimo

trabalhoso, e possivelmente não seria possível processá-lo em computadores convencionais.

O algoritmo para a elaboração do protótipo do sistema foi elaborado visando à

otimização da programação da produção da Aciaria, baseado em programação linear inteira

binária (PLIBIN), levando em consideração todos os fatores influentes no lead time de

produção dos aços que esta siderúrgica pode produzir.

Os fatores levados em consideração para elaboração do raciocínio foram a(s) linha(s)

de atendimento dos graus (linha a frio, e/ou zincagem, e/ou linha de folhas metálicas), o

ensaio de Baummann, o ensaio de Charpy, o resfriamento a água das bobinas pós-laminação a

quente, o enfornamento a quente e a escarfagem. Todos estes fatores foram ponderados de

acordo com a sua influência no lead time de produção dos aços.

Os aços por sua vez foram ponderados de acordo com os fatores que influenciam nos

seus respectivos lead times de produção, e  então classificados em ordem decrescente de

tempo de produção. Ou seja, quanto maior a pontuação do grau, maior sua prioridade de

vazamento (seqüenciamento) frente a outros graus com menor pontuação.

Graus de grande pontuação, ou seja, aqueles que detêm um lead time de produção

crítico, muito grande ou grande segundo suas ponderações, devem ser vazados o quanto antes

durante a semana de produção da Aciaria, enquanto que aços de menor pontuação (lead time

médio e pequeno de produção) não necessitam de tanta urgência de vazamento, podendo ser

programados mais para o meio e no final de semana de produção.

Desta forma, é possível reduzir o número de atrasos de produção dos aços ao longo de

toda a linha de produção, uma vez que um determinado equipamento de uma linha de

produção não precisa ficar “esperando” o vazamento de um grau especial, por exemplo,

porque no lugar dele foi vazado outro grau que não tinha a urgência de vazamento que este

tem. Conforme mostrado, o atraso nos vazamentos dos aços na Aciaria (principalmente de

graus especiais) está entre as principais causas de atraso no lead time de produção dos aços

produzidos nesta usina siderúrgica.
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O protótipo do programa mostrou-se, dentro das suas limitações e objetivos, eficiente

para a solução do problema de seqüenciamento da produção na Aciaria, pois possui uma

linguagem de fácil interpretação e entendimento para quem estiver programando os

equipamentos, e de grande agilidade e rápida resposta para o programador.

Desta forma, o trabalho descrito nesta dissertação é mais um exemplo de que uma

análise detalhada das condições particulares de uma situação industrial pode ser bem mais útil

do que um método de solução elaborado.

7.2  VANTAGENS OBTIDAS

O estudo para redução dos lead times de produção tem-se mostrado essencial para a

sobrevivência das empresas de manufatura atuais, devido ao cenário de acirrada concorrência

a que estão inseridas (CORRÊA; GIANESI; CAON, 2001). Algumas vantagens competitivas

que uma organização pode obter ao se conseguir reduzir o lead time de produção para seus

clientes, conforme, são:

• Possível redução dos estoques intermediários (maior capital de giro);

• Redução dos custos operacionais;

• Maior flexibilidade e competitividade da empresa;

• Respostas mais rápidas em relação às variações de demanda do mercado;

• Melhor visibilidade do processo;

• Maior facilidade de rastreabilidade dos processos;

• Melhora dos níveis de serviço;

• Maior tranqüilidade e confiança aos clientes;

• Maior estabilidade dos processos produtivos;

• Aliciamento de novos clientes e fortalecimento das relações com os atuais;

• Aumento do faturamento e valor aos acionistas.

7.3  SUGESTÃO PARA PESQUISAS FUTURAS

Conforme se pode verificar nesta dissertação, há uma grande quantidade de aços

(graus químicos) diferentes, o que pode atrapalhar a programação da produção, e de certa
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forma até encarecer os custos de produção, uma vez que, são necessários vários set-ups nos

equipamentos a cada mudança de programação de vazamento de corrida.

Como sugestão para futuros trabalhos, e também de considerada pertinência, fica a

realização de um estudo aprofundado sobre a metodologia de desenvolvimento e criação de

“graus prime”, englobando seus respectivos benefícios e custos para a empresa e para os

clientes.

Os “graus prime” são aqueles graus químicos mais nobres, que podem ser vazados no

lugar de um grau menos nobre solicitado pelo cliente, mas que são capazes de atender a uma

gama muito maior de pedidos, o que aumenta os custos de produção a princípio, mas reduz

significativamente o número de set-ups nas máquinas. De uma maneira mais simplificada, se,

por exemplo, um grau químico de aço hoje possui um teor de “x %” de alumínio em sua

composição, como “grau prime” ele passará a conter “(x+y) %”, (com x, y>0), encarecendo a

produção, porém o cliente que solicitou o material, receberá um outro, com qualidade

superior, sem que ele tenha que pagar mais por isso.

O emprego desta metodologia pode também reduzir o lead time de produção, uma vez

que esta será muito mais concentrada em poucos graus químicos e muito mais uniforme, além

da possível grande redução dos estoques de placas que este estudo poderá proporcionar, visto

que a aplicabilidade das placas poderá ser muito maior, representando conseqüentemente um

aumento do capital de giro da empresa.
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APÊNDICE A – Regras de seqüenciamento de vazamento dos aços para programação.

Regras de programação para vazamentos de graus de aços comuns.

 Graus 
comuns Mistura Troca de 

largura 
Enforn. a 

quente 
Nº  máx. de 
corridas  por 

distrib. 

Nº  mín. de 
corridas 

por  distrib. 
Exclusivo 
3ª MCC 

2010 - Sim Não 15 1 Não 
2020 - Sim Não 15 1 Não 
2070 2270 / 2280 / 2290 Sim Não 15 1 Não 
2110 - Sim Não 15 1 Não 
2120 2660 / 2670 Sim Não 15 1 Não 
2130 2460 / 2354 / 2790 Sim Não 15 1 Não 
2140 - Sim Não 15 1 Não 
2150 - Sim Não 15 1 Não 
2160 - Sim Não 15 1 Não 
2170 - Sim Não 15 1 Não 
2250 - Sim Não 15 1 Não 
2260 2640 / 2340 Sim Não 15 1 Não 
2270 2280 Sim Não 15 1 Não 
2280 2070 / 2270 / 2290 Sim Não 15 1 Não 
2287 2354 / 2460 / 2790 Sim Não 15 1 Não 
2290 2070 / 2720 / 2270 / 2280 Sim Não 15 1 Não 
2300 2600 / 2610 Sim Não 15 1 Não 
2310 2510 / 2350 / 2730 / 2690 Sim Não 15 1 Não 
2326 2616 / 2626 Sim Não 15 1 Não 
2330 - Sim Não 15 1 Não 
2336 - Sim Não 15 1 Não 
2340 2260 / 2640 Sim Não 15 1 Não 
2350 2730 / 2690 Sim Não 15 1 Não 
2354 2287 / 2460 / 2790 Sim Não 15 1 Não 
2360 - Sim Não 15 1 Não 
2380 2700 / 2310 / 2510 / 2350 / 

2730 / 2690 Sim Não 15 1 Não 
2387 - Sim Não 15 1 Não 

2440 
2450 / 2710 / 2680 / 2380 / 
2700 / 2310 / 2510 / 2350 / 

2730 / 2690 
Sim Não 6 1 Não 

2450 
2310 / 2350 / 2380 / 2440 / 
2510 / 2680 / 2690 / 2700 / 

2710 / 2730 
Sim Não 6 1 Não 

2460 2354 / 2287 / 2790 Sim Não 15 1 Não 
2500 - Sim Não 15 1 Não 
2510 2350 / 2730 / 2690 Sim Não 15 1 Não 
2520 2440 / 2450 / 2820 Sim Não 15 1 Não 
2530 - Sim Não 15 1 Não 
2540 - Sim Não 15 1 Não 
2550 - Sim Não 15 1 Não 
2560 - Sim Não 15 1 Não 
2570 - Sim Não 15 1 Não 
2580 2590 / 2860 Sim Não 15 1 Não 
2590 2860 / 2580 Sim Não 15 1 Não 
2600 2300 Sim Não 15 1 Não 
2610 2300 Sim Não 15 1 Não 
2616 2626 Sim Não 15 1 Não 
2620 - Sim Não 15 1 Não 
2626 2616 Sim Não 15 1 Não 
2630 2290 / 2720 Sim Não 15 1 Não 
2636 - Sim Não 15 1 Não 
2640 2580 / 2590 Sim Não 15 1 Não 
2650 2740 / 2770 / 2850 / 2884 Sim Não 15 1 Não 
2660 2120 / 2670 Sim Não 15 1 Não 
2670 2120 / 2660 Sim Não 15 1 Não 
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Regras de programação para vazamentos de graus de aços comuns (continuação).

Regras de programação para vazamentos de graus de aços especiais.

 Graus  
comuns Mistura Troca de  

largura 
Enforn. a  
quente 

Nº máx. de  
corridas por  

distrib. 

Nº mín. de  
corridas  

por distrib. 

Exclusivo  
3ª MCC 

2680 2380 / 2700 / 2310 / 2510 /  
2350 / 2730 / 2690 Sim Não 15 1 Não 

2686 - Sim Não 15 1 Não 
2690 2730 / 2350 Sim Não 15 1 Não 

2700 2310 / 2510 / 2350 / 2730 /  
2690 Sim Não 15 1 Não 

2710 2680 / 2380 / 2700 / 2310 /  
2510 / 2350 / 2730 / 2690 Sim Não 15 1 Não 

2720 2290 Sim Não 15 1 Não 
2730 2690 / 2350 Sim Não 15 1 Não 
2740 2650 / 2770 / 2850 / 2884 Sim Não 15 1 Não 
2750 - Sim Não 15 1 Não 
2757 - Sim Não 15 1 Não 
2760 - Sim Não 15 1 Não 
2770 2650 / 2740 / 2850 / 2884 Sim Não 15 1 Não 
2780 - Sim Não 15 1 Não 
2790 2354 / 2287 / 2460 Sim Não 15 1 Não 
2800 2120 Sim Não 15 1 Não 

2820 2440 / 2450 / 2520 / 2864 /  
2874 Sim Não 15 1 Não 

2830 2840 Sim Não 15 1 Não 
2840 2830 Sim Não 15 1 Não 
2850 2770 / 2650 / 2740 / 2884 Sim Não 15 1 Não 
2860 2580 / 2590 Sim Não 15 1 Não 
2864 2440 / 2450 / 2820 / 2874 Sim Não 15 1 Não 
2874 2440 / 2450 / 2820 / 2864 Sim Não 15 1 Não 
2884 2740 / 2650 / 2770 / 2850 Sim Não 15 1 Não 
2890 - Sim Não 15 1 Não 

 Graus  
especiais Mistura Troca de  

largura 
Enforn. a  

quente 
Nº máx. de  
corridas por  

distrib. 

Nº mín. de  
corridas por  

distrib. 
Exclusivo  
3ª MCC 

4007 - Sim Não 4 3 Não 
4013 - Sim Não 5 4 Não 
4018 - Sim Não 4 3 Não 
4020 - Sim Não 4 3 Não 
4023 4033 Sim Não 5 3 Sim 
4028 - Sim Sim 4 3 Não 
4033 4023 Sim Não 5 3 Não 
4038 - Sim Sim 2 2 Sim 
4043 4063 Sim Não 5 3 Não 
4053 - Sim Não 4 3 Sim 
4063 4043 Sim Não 5 3 Sim 
4073 - Sim Não 5 3 Sim 
4083 - Sim Não 4 3 Sim 
4093 - Sim Não 4 3 Sim 
4100 - Sim Não 5 3 Não 
4130 - Sim Não 5 4 Não 
4133 - Sim Não 5 3 Não 
4140 - Sim Não 3 3 Sim 
4150 - Sim Não 5 3 Sim 
4153 - Sim Não 5 3 Não 
4180 - Sim Não 5 3 Não 
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Regras de programação para vazamentos de graus de aços especiais (continuação).

 Graus  
especiais Mistura Troca de  

largura 
Enforn. a  

quente 
Nº máx. de  
corridas por  

distrib. 

Nº mín. de  
corridas por  

distrib. 
Exclusivo  
3ª MCC 

4210 4220 / 4230 / 4240 / 4250 Sim Não 3 3 Sim 
4220 4210 / 4230 / 4240 / 4250 Sim Não 6 1 Não 
4230 4220 / 4210 / 4240 / 4250 Sim Não 9 1 Não 
4240 4220 / 4230 / 4210 / 4250 Sim Não 6 1 Não 
4250 4220 / 4230 / 4240 / 4210 Sim Não 4 1 Não 
4910 6930 Não Sim 4 2 Sim 

4920 - Não Sim 4 2 Sim 

4940 - Não Sim 4 2 Sim 

4950 - Não Sim 4 2 Sim 
5317 - Sim Não 5 3 Não 
5400 5450 / 5500 Sim Não 5 3 Não 
5403 - Sim Não 6 3 Não 
5405 - Sim Não 6 4 Não 
5410 - Sim Não 6 3 Não 
5415 - Sim Não 6 3 Não 
5420 - Sim Não 6 3 Não 
5425 - Sim Não 6 3 Não 
5430 - Sim Não 6 3 Não 
5436 - Sim Não 5 3 Não 
5440 - Sim Não 6 3 Não 
5450 5400 / 5500 Sim Não 6 3 Não 
5466 - Sim Não 5 3 Não 
5500 5400 / 5450 Sim Não 5 2 Não 
5510 - Sim Não 5 2 Não 
5516 - Sim Não 4 2 Não 
5520 - Sim Não 5 2 Não 
5526 5536 Sim Não 4 2 Não 
5530 - Sim Não 5 2 Não 
5536 - Sim Não 4 2 Não 
5540 - Sim Não 5 2 Não 
5546 5576 Sim Não 4 2 Não 
5552 - Sim Não 3 2 Não 
5556 - Sim Não 4 2 Não 
5560 - Sim Não 5 2 Não 

5576 5546 Sim Não 4 2 Não 

5586 - Sim Não 4 2 Não 
5596 - Sim Não 4 2 Não 
5610 - Sim Não 8 3 Não 
5616 - Sim Não 8 3 Não 
5620 - Sim Não 8 3 Não 
5630 - Sim Não 8 3 Não 
5635 - Sim Não 8 3 Não 
5640 - Sim Não 8 3 Não 
5830 - Não Sim 4 2 Sim 
5853 - Não Sim 3 2 Sim 
6463 - Sim Não 4 2 Não 
6503 - Sim Não 4 2 Não 
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APÊNDICE B – Faixas de composição química aceitáveis para cada grau de aço produzido
na usina siderúrgica em questão

GRAU C_MIN C_MAX Mn_MIN Mn_MAX P_MIN P_MAX S_MIN S_MAX Si_MIN Si_MAX Cu_MIN Cu_MAX Ni_MIN Ni_MAX Cr_MIN Cr_MAX Mo_MIN Mo_MAX Sn_MIN
2010 0,120 0,150 0,400 0,550 0,000 0,025 0,000 0,025 0,150 0,300 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000
2020 0,030 0,060 0,300 0,450 0,000 0,020 0,000 0,020 0,200 0,350 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000
2070 0,130 0,160 0,400 0,600 0,000 0,025 0,000 0,012 0,000 0,030 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000
2110 0,080 0,130 0,300 0,600 0,000 0,025 0,000 0,025 0,150 0,350 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000
2120 0,030 0,060 0,180 0,280 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,030 0,000 0,100 0,000 0,080 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000
2130 0,050 0,090 0,300 0,500 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,030 0,000 0,100 0,000 0,080 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000
2260 0,130 0,160 0,650 0,800 0,000 0,020 0,000 0,010 0,100 0,200 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,010 0,000
2270 0,130 0,160 0,400 0,600 0,000 0,025 0,000 0,020 0,000 0,030 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
2280 0,110 0,150 0,400 0,600 0,000 0,025 0,000 0,020 0,000 0,030 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000
2287 0,030 0,050 0,100 0,200 0,015 0,025 0,000 0,015 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
2290 0,100 0,130 0,400 0,600 0,000 0,025 0,000 0,015 0,000 0,030 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000
2300 0,100 0,130 0,400 0,600 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,030 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
2310 0,030 0,060 0,250 0,350 0,000 0,020 0,000 0,025 0,000 0,025 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
2326 0,070 0,100 0,400 0,600 0,000 0,020 0,000 0,010 0,000 0,030 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,050 0,000 0,080 0,000
2330 0,090 0,120 0,300 0,400 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,030 0,000 0,100 0,000 0,080 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000
2336 0,050 0,080 0,450 0,600 0,000 0,020 0,000 0,010 0,000 0,100 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,050 0,000 0,010 0,000
2340 0,130 0,160 0,600 0,900 0,000 0,020 0,000 0,010 0,000 0,030 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
2350 0,020 0,050 0,100 0,250 0,000 0,020 0,000 0,015 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
2354 0,030 0,060 0,200 0,300 0,000 0,020 0,000 0,025 0,000 0,030 0,050 0,100 0,020 0,050 0,050 0,100 0,000 0,020 0,000
2360 0,030 0,070 0,500 0,700 0,000 0,030 0,000 0,010 0,000 0,025 0,000 0,050 0,000 0,050 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000
2380 0,030 0,050 0,100 0,200 0,000 0,020 0,000 0,015 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,010 0,000
2387 0,030 0,050 0,100 0,200 0,035 0,065 0,000 0,015 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
2410 0,020 0,060 0,250 0,350 0,000 0,020 0,000 0,015 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,030 0,070 0,000 0,020 0,000
2440 0,030 0,060 0,250 0,350 0,000 0,020 0,000 0,015 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,030 0,070 0,000 0,020 0,000
2450 0,020 0,060 0,100 0,200 0,000 0,020 0,000 0,015 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,030 0,070 0,000 0,020 0,000
2460 0,030 0,060 0,200 0,300 0,000 0,020 0,000 0,015 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
2500 0,030 0,050 0,250 0,350 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
2510 0,030 0,060 0,200 0,300 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
2520 0,020 0,050 0,150 0,250 0,000 0,020 0,000 0,018 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,010 0,000
2580 0,110 0,150 0,350 0,550 0,000 0,025 0,000 0,020 0,000 0,040 0,000 0,120 0,000 0,100 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000
2590 0,120 0,170 0,300 0,500 0,000 0,025 0,000 0,015 0,000 0,030 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,030 0,000
2600 0,150 0,180 0,400 0,600 0,000 0,025 0,000 0,015 0,000 0,030 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000
2610 0,080 0,120 0,350 0,500 0,000 0,020 0,000 0,025 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
2616 0,070 0,100 0,400 0,600 0,000 0,020 0,000 0,025 0,000 0,030 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000
2620 0,080 0,120 0,350 0,500 0,000 0,020 0,000 0,010 0,000 0,030 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
2626 0,070 0,100 0,400 0,600 0,000 0,020 0,000 0,025 0,000 0,030 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000
2630 0,080 0,110 0,350 0,500 0,000 0,020 0,000 0,010 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
2636 0,070 0,100 0,400 0,600 0,000 0,020 0,000 0,020 0,150 0,250 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000
2640 0,150 0,180 0,600 0,900 0,000 0,020 0,000 0,015 0,000 0,030 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
2650 0,050 0,090 0,350 0,500 0,000 0,020 0,000 0,025 0,030 0,080 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
2660 0,060 0,090 0,350 0,500 0,000 0,015 0,000 0,015 0,030 0,070 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
2670 0,050 0,080 0,200 0,400 0,000 0,020 0,000 0,015 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
2680 0,050 0,080 0,250 0,400 0,000 0,020 0,000 0,025 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
2686 0,070 0,100 0,400 0,600 0,000 0,020 0,000 0,025 0,000 0,030 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000
2690 0,061 0,090 0,300 0,450 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
2700 0,030 0,050 0,250 0,370 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
2710 0,030 0,060 0,250 0,350 0,000 0,020 0,000 0,025 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000
2720 0,080 0,110 0,300 0,400 0,000 0,020 0,000 0,010 0,000 0,020 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
2730 0,020 0,060 0,250 0,350 0,000 0,020 0,000 0,025 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
2740 0,050 0,080 0,150 0,450 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,030 0,000
2750 0,120 0,150 0,400 0,600 0,000 0,025 0,000 0,025 0,030 0,080 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000
2757 0,110 0,150 0,400 0,600 0,075 0,095 0,000 0,025 0,010 0,080 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000
2760 0,070 0,100 0,250 0,400 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,030 0,000
2780 0,120 0,150 0,400 0,600 0,000 0,025 0,000 0,025 0,100 0,200 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000
2790 0,030 0,060 0,150 0,300 0,000 0,020 0,000 0,015 0,000 0,025 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000
2800 0,030 0,060 0,100 0,250 0,000 0,020 0,000 0,015 0,000 0,030 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000
2820 0,030 0,060 0,250 0,400 0,000 0,020 0,000 0,015 0,000 0,025 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,050 0,000
2830 0,190 0,230 0,300 0,500 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,030 0,000
2840 0,180 0,220 0,300 0,600 0,000 0,025 0,000 0,015 0,100 0,200 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000
2850 0,060 0,090 0,200 0,300 0,000 0,020 0,000 0,010 0,000 0,020 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
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GRAU C_MIN C_MAX Mn_MIN Mn_MAX P_MIN P_MAX S_MIN S_MAX Si_MIN Si_MAX Cu_MIN Cu_MAX Ni_MIN Ni_MAX Cr_MIN Cr_MAX Mo_MIN Mo_MAX Sn_MIN

4007 0,005 0,011 0,200 0,300 0,060 0,070 0,000 0,015 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000
4013 0,001 0,005 0,100 0,200 0,000 0,020 0,000 0,010 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000

4018 0,000 0,006 0,300 0,400 0,080 0,100 0,000 0,012 0,300 0,400 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000
4020 0,000 0,005 0,100 0,200 0,000 0,015 0,000 0,010 0,200 0,300 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000

4023 0,001 0,003 0,080 0,150 0,000 0,012 0,000 0,012 0,060 0,100 0,000 0,080 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,010 0,000

4028 0,000 0,006 0,300 0,400 0,080 0,100 0,000 0,012 0,400 0,500 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000
4033 0,001 0,005 0,080 0,150 0,000 0,015 0,000 0,012 0,060 0,100 0,000 0,080 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,010 0,000

4043 0,000 0,003 0,080 0,150 0,000 0,012 0,000 0,012 0,060 0,100 0,000 0,080 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,010 0,000

4053 0,000 0,003 0,100 0,200 0,000 0,018 0,000 0,010 0,000 0,020 0,000 0,080 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,010 0,000
4063 0,001 0,003 0,080 0,150 0,000 0,012 0,000 0,012 0,060 0,100 0,000 0,080 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,010 0,000

4073 0,000 0,004 0,200 0,260 0,000 0,020 0,000 0,020 0,040 0,080 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,010 0,000

4083 0,000 0,004 0,080 0,150 0,010 0,015 0,000 0,010 0,140 0,180 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,010 0,000
4093 0,002 0,005 0,250 0,400 0,035 0,045 0,000 0,010 0,080 0,120 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,010 0,000

4100 0,018 0,024 0,100 0,200 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000

4130 0,018 0,024 0,100 0,200 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000
4133 0,018 0,024 0,160 0,260 0,030 0,040 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000

4140 0,018 0,026 0,100 0,200 0,000 0,020 0,010 0,020 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000

4150 0,018 0,023 0,100 0,250 0,000 0,020 0,000 0,020 0,030 0,060 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000
4153 0,018 0,024 0,100 0,200 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000

4160 0,020 0,035 0,180 0,240 0,000 0,017 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,100 0,000 0,080 0,000 0,060 0,000 0,010 0,000

4170 0,020 0,045 0,180 0,280 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,025 0,000 0,100 0,000 0,080 0,000 0,060 0,000 0,010 0,000
4180 0,015 0,034 0,180 0,300 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,030 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,030 0,000

4184 0,016 0,024 0,200 0,300 0,000 0,020 0,000 0,015 0,000 0,020 0,050 0,100 0,020 0,050 0,050 0,100 0,000 0,020 0,000
4200 0,060 0,090 0,250 0,400 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,070 0,000 0,050 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000

4210 0,040 0,070 0,250 0,370 0,000 0,015 0,010 0,020 0,000 0,025 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000

4220 0,030 0,060 0,250 0,350 0,000 0,020 0,000 0,025 0,000 0,025 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
4230 0,050 0,080 0,250 0,400 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000

4240 0,050 0,080 0,250 0,400 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000

4250 0,060 0,090 0,250 0,400 0,000 0,015 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,070 0,000 0,050 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000
4910 0,450 0,500 0,600 0,900 0,000 0,025 0,000 0,008 0,150 0,300 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000

4920 0,690 0,750 0,600 0,800 0,000 0,024 0,000 0,008 0,150 0,300 0,000 0,060 0,000 0,040 0,200 0,300 0,000 0,060 0,000

4940 0,600 0,650 0,750 0,900 0,000 0,024 0,000 0,008 0,150 0,300 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000
4950 0,740 0,800 0,600 0,800 0,000 0,024 0,000 0,010 0,150 0,300 0,000 0,060 0,000 0,040 0,200 0,300 0,000 0,060 0,000

5317 0,060 0,090 0,700 0,900 0,060 0,085 0,000 0,020 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,030 0,000

5400 0,110 0,150 0,700 0,800 0,000 0,020 0,000 0,007 0,150 0,300 0,000 0,100 0,000 0,050 0,000 0,050 0,000 0,050 0,000
5403 0,080 0,120 1,100 1,300 0,000 0,025 0,000 0,015 0,500 0,650 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000

5405 0,100 0,140 0,600 0,700 0,000 0,023 0,000 0,015 0,150 0,300 0,200 0,300 0,000 0,200 0,600 0,700 0,000 0,020 0,000

5410 0,120 0,160 1,200 1,300 0,000 0,020 0,000 0,007 0,100 0,200 0,000 0,200 0,000 0,200 0,000 0,050 0,000 0,080 0,000
5415 0,100 0,140 0,650 0,800 0,000 0,023 0,000 0,015 0,150 0,300 0,200 0,300 0,000 0,200 0,600 0,700 0,000 0,080 0,000

5420 0,120 0,160 0,950 1,150 0,000 0,020 0,000 0,010 0,000 0,030 0,000 0,200 0,000 0,200 0,000 0,050 0,000 0,080 0,000

5425 0,120 0,160 1,100 1,200 0,000 0,023 0,000 0,015 0,150 0,300 0,200 0,400 0,000 0,000 0,600 0,700 0,000 0,000 0,000
5429 0,170 0,210 0,800 1,100 0,000 0,025 0,000 0,015 0,080 0,300 0,000 0,070 0,000 0,060 0,000 0,060 0,000 0,030 0,000

5430 0,070 0,090 0,750 0,850 0,000 0,020 0,000 0,015 0,030 0,070 0,000 0,030 0,000 0,020 0,000 0,030 0,000 0,020 0,000
5436 0,130 0,160 0,900 1,100 0,000 0,020 0,000 0,008 0,100 0,250 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,050 0,000 0,080 0,000

5440 0,120 0,160 1,100 1,200 0,000 0,020 0,000 0,007 0,100 0,200 0,000 0,100 0,000 0,050 0,000 0,050 0,000 0,050 0,000

5450 0,110 0,150 0,600 0,800 0,000 0,020 0,000 0,025 0,150 0,250 0,000 0,250 0,000 0,400 0,000 0,250 0,000 0,080 0,000
5466 0,070 0,100 1,000 1,100 0,000 0,020 0,000 0,007 0,000 0,050 0,000 0,200 0,000 0,200 0,000 0,050 0,000 0,080 0,000

5500 0,110 0,150 0,700 0,900 0,000 0,020 0,000 0,007 0,150 0,300 0,000 0,100 0,000 0,050 0,000 0,050 0,000 0,050 0,000

5510 0,120 0,160 1,000 1,150 0,000 0,020 0,000 0,007 0,000 0,150 0,000 0,100 0,000 0,050 0,000 0,050 0,000 0,050 0,000
5516 0,060 0,100 0,800 1,000 0,000 0,020 0,000 0,007 0,100 0,300 0,000 0,100 0,000 0,050 0,000 0,050 0,000 0,050 0,000

5520 0,120 0,160 1,100 1,300 0,000 0,020 0,000 0,007 0,000 0,100 0,000 0,200 0,000 0,200 0,000 0,050 0,000 0,080 0,000

5526 0,070 0,100 0,800 0,900 0,000 0,025 0,000 0,007 0,040 0,100 0,000 0,055 0,000 0,100 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000
5530 0,140 0,180 0,900 1,100 0,000 0,025 0,000 0,008 0,100 0,200 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000

5540 0,160 0,200 0,900 1,100 0,000 0,025 0,000 0,008 0,100 0,200 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,020 0,000

5546 0,070 0,100 0,900 1,100 0,000 0,020 0,000 0,007 0,000 0,100 0,000 0,060 0,000 0,400 0,000 0,050 0,000 0,080 0,000
5552 0,080 0,120 0,750 0,900 0,000 0,025 0,000 0,008 0,300 0,450 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000

5556 0,070 0,100 1,000 1,200 0,000 0,020 0,000 0,008 0,050 0,150 0,000 0,050 0,000 0,050 0,000 0,050 0,000 0,050 0,000

5560 0,150 0,180 0,400 0,600 0,000 0,025 0,000 0,008 0,000 0,110 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,060 0,000 0,020 0,000
5576 0,070 0,100 0,900 1,100 0,000 0,020 0,000 0,007 0,000 0,150 0,000 0,060 0,000 0,040 0,000 0,050 0,000 0,080 0,000

5586 0,070 0,100 1,200 1,400 0,000 0,025 0,000 0,007 0,200 0,300 0,000 0,100 0,000 0,050 0,000 0,050 0,000 0,050 0,000
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GRAU Al_MIN Al_MAX N_MIN N_MAX Nb_MIN Nb_MAX V_MIN V_MAX Ti_MIN Ti_MAX O_MIN O_MAX As_MIN As_MAX Bo_MIN Bo_MAX
2010 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,030 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2020 0,000 0,030 0,000 0,006 0,000 0,005 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2070 0,020 0,045 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2110 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,030 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2120 0,020 0,070 0,002 0,006 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,001
2130 0,030 0,070 0,000 0,006 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2260 0,030 0,060 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2270 0,015 0,045 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,030 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2280 0,020 0,080 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2287 0,020 0,060 0,003 0,007 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2290 0,020 0,050 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2300 0,020 0,060 0,001 0,008 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2310 0,030 0,080 0,003 0,007 0,000 0,005 0,000 0,008 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2326 0,015 0,045 0,000 0,009 0,015 0,030 0,000 0,070 0,000 0,050 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,001
2330 0,020 0,065 0,000 0,006 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2336 0,015 0,045 0,000 0,009 0,007 0,019 0,000 0,010 0,000 0,010 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,001
2340 0,020 0,050 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,020 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2350 0,020 0,060 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,004
2354 0,020 0,060 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,003
2360 0,045 0,075 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,010 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2380 0,020 0,060 0,003 0,007 0,000 0,005 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2387 0,020 0,060 0,003 0,007 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2410 0,020 0,070 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2440 0,020 0,070 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2450 0,020 0,070 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2460 0,020 0,070 0,000 0,006 0,000 0,005 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2500 0,030 0,080 0,000 0,006 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2510 0,020 0,070 0,000 0,006 0,000 0,005 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2520 0,020 0,060 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,010 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,001
2580 0,020 0,070 0,000 0,006 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2590 0,025 0,055 0,000 0,007 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2600 0,020 0,080 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,030 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2610 0,020 0,055 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2616 0,020 0,070 0,000 0,009 0,015 0,030 0,000 0,030 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2620 0,015 0,045 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,020 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2626 0,020 0,070 0,000 0,009 0,020 0,035 0,000 0,030 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2630 0,015 0,045 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2636 0,020 0,070 0,000 0,009 0,015 0,030 0,000 0,030 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2640 0,020 0,060 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,060 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2650 0,020 0,080 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2660 0,015 0,035 0,000 0,007 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2670 0,015 0,045 0,000 0,007 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2680 0,020 0,080 0,000 0,007 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2686 0,020 0,070 0,000 0,009 0,020 0,035 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2690 0,015 0,045 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,030 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2700 0,030 0,080 0,000 0,006 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2710 0,020 0,060 0,000 0,006 0,000 0,005 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2720 0,015 0,040 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,020 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2730 0,020 0,060 0,000 0,007 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2740 0,020 0,080 0,000 0,007 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2750 0,020 0,080 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2757 0,030 0,070 0,000 0,009 0,000 0,005 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2760 0,020 0,080 0,000 0,007 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2780 0,015 0,065 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,030 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2790 0,060 0,100 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2800 0,020 0,050 0,002 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,003
2820 0,028 0,060 0,000 0,006 0,000 0,005 0,000 0,020 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2830 0,020 0,080 0,000 0,007 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2840 0,015 0,065 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,030 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
2850 0,015 0,045 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,020 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
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GRAU Al_MIN Al_MAX N_MIN N_MAX Nb_MIN Nb_MAX V_MIN V_MAX Ti_MIN Ti_MAX O_MIN O_MAX As_MIN As_MAX Bo_MIN Bo_MAX

4007 0,030 0,060 0,003 0,007 0,000 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
4013 0,030 0,070 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,060 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

4018 0,200 0,250 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000

4020 0,015 0,045 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4023 0,015 0,040 0,000 0,005 0,027 0,034 0,000 0,000 0,030 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4028 0,200 0,250 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000

4033 0,015 0,040 0,000 0,005 0,027 0,042 0,000 0,000 0,030 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4043 0,015 0,040 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,050 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4053 0,030 0,060 0,000 0,005 0,015 0,030 0,000 0,000 0,008 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4063 0,015 0,040 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,050 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4073 0,020 0,045 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,008 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4083 0,020 0,045 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,008 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4093 0,015 0,045 0,000 0,005 0,020 0,035 0,000 0,000 0,030 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,002

4100 0,030 0,070 0,003 0,007 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
4130 0,020 0,060 0,002 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

4133 0,020 0,060 0,002 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,011 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

4140 0,020 0,060 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4150 0,020 0,060 0,002 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4153 0,020 0,060 0,002 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,008 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

4160 0,030 0,060 0,003 0,006 0,000 0,005 0,000 0,010 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,001
4170 0,020 0,060 0,003 0,006 0,000 0,005 0,000 0,010 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,001

4180 0,025 0,055 0,000 0,007 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

4184 0,020 0,055 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
4200 0,030 0,060 0,008 0,012 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4210 0,030 0,070 0,000 0,006 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4220 0,020 0,050 0,000 0,007 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4230 0,020 0,060 0,003 0,008 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4240 0,020 0,060 0,003 0,008 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4250 0,030 0,060 0,008 0,012 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4910 0,015 0,045 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4920 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4940 0,020 0,050 0,000 0,010 0,000 0,005 0,000 0,030 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
4950 0,000 0,010 0,000 0,010 0,000 0,005 0,000 0,030 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

5317 0,020 0,080 0,000 0,007 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

5400 0,015 0,045 0,000 0,009 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
5403 0,010 0,045 0,004 0,009 0,000 0,005 0,000 0,030 0,015 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5405 0,015 0,045 0,000 0,010 0,000 0,005 0,000 0,030 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010

5410 0,015 0,045 0,000 0,010 0,000 0,060 0,000 0,060 0,000 0,050 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,001
5415 0,015 0,045 0,000 0,008 0,000 0,050 0,000 0,050 0,010 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5420 0,020 0,050 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,060 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

5425 0,015 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5429 0,015 0,060 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,020 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

5430 0,020 0,050 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5436 0,020 0,050 0,000 0,010 0,005 0,020 0,000 0,060 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

5440 0,015 0,045 0,000 0,009 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,001
5450 0,020 0,060 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

5466 0,020 0,050 0,000 0,010 0,020 0,035 0,000 0,060 0,000 0,050 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000

5500 0,015 0,045 0,000 0,009 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,001
5510 0,015 0,045 0,000 0,009 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,001

5516 0,015 0,045 0,000 0,009 0,025 0,040 0,000 0,030 0,000 0,020 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,001

5520 0,015 0,045 0,000 0,010 0,000 0,060 0,000 0,060 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
5526 0,015 0,045 0,000 0,009 0,025 0,040 0,000 0,020 0,000 0,030 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,001

5530 0,020 0,050 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,010 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

5540 0,020 0,050 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,010 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
5546 0,020 0,050 0,000 0,011 0,025 0,040 0,000 0,060 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

5552 0,015 0,050 0,004 0,009 0,000 0,005 0,025 0,045 0,013 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

5556 0,020 0,050 0,003 0,009 0,040 0,055 0,000 0,030 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5560 0,020 0,080 0,000 0,008 0,000 0,005 0,000 0,030 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

5576 0,020 0,050 0,000 0,011 0,025 0,040 0,000 0,060 0,000 0,050 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,001

5586 0,015 0,045 0,000 0,009 0,030 0,045 0,000 0,030 0,000 0,050 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,001
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APÊNDICE C – Funcionamento geral do algoritmo proposto.

Fase de planejamento do algoritmo

Início;

Descrever todos os graus de aços que deverão constar no programa;

Determinar os fatores de influência do lead time de produção;

Determinar a ponderação mais adequada para cada fator de influência do lead time de

produção;

Classificar cada grau de aço de acordo com seu lead time de produção, ponderando-os através

da soma dos pontos dos fatores de influência do seu lead time;

Determinar as faixas de lead time específicas para classificação de cada grau de aço, de

acordo com sua prioridade de vazamento; {

Se (o grau satisfez os critérios de escolha para classificar-se como grau de

determinado lead time de produção).

Inserir grau na faixa de graus de aços com o determinado lead time de produção.

Senão (o grau de aço volta para lista para ser reclassificado para a próxima faixa de

lead time de produção).

Fim do se

}

Fim

Fase de programação

Mostrar tela com opções para programação de vazamentos de aços comuns ou

especiais de acordo com a ordem de prioridade definida anteriormente para os graus de aços;

{

Se (o programador seleciona seqüência de programação de vazamentos de aços

comuns).

Mostrar tela inicial para programação dos aços comuns ordenados por prioridade de

vazamento de acordo com o lead time de produção.

Fim do se

Se (o programador seleciona seqüência de programação de vazamentos de aços

especiais).
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Mostrar tela inicial para programação dos aços especiais ordenados por prioridade de

vazamento de acordo com o lead time de produção.

Fim do se

}

Mostrar tela de início de programação dos aços conforme solicitação da primeira tela;

{

Se (o programador seleciona os graus da tela que sejam exigidos pelo pacote semanal

de encomendas).

Ao marcar determinado grau para programação de vazamento, a janela ao lado,

indicando o número de corridas a serem programadas deve ficar editável.

Senão (a coluna ao lado não se habilita para programação).

Fim do se

}

Ao selecionar um grau para programação do vazamento a segunda coluna é habilitada

para programação do número de corridas necessário do determinado grau {

Se (o programador seleciona o número de corridas necessário para vazamento do grau

de aço determinado, dentro dos limites de vazamento descritos na caixa).

Ao colocar o número de corridas necessário, a caixa da próxima coluna (se existir) que

descreve os graus de aços compatíveis para vazamento no mesmo distribuidor do primeiro

grau escolhido é habilitada.

Senão (ao digitar um número de corridas incompatível, o programa retorna para o

programador uma janela com um aviso de incompatibilidade de corridas no distribuidor, e a

caixa é novamente habilitada para reedição).

Fim do se

}

Ao abrir a caixa da terceira coluna com os graus compatíveis do primeiro aço para

vazamento no mesmo distribuidor {

Se (o programador seleciona o grau compatível, caso o mesmo seja solicitado no

pacote semanal de vazamentos da Aciaria).

Ao selecionar um grau compatível, a próxima coluna a direita habilita uma nova caixa

de programação do número de corridas necessário para o atendimento da demanda do grau

compatível.

Senão (ao não programar graus compatíveis, a caixa é fechada).

Fim do se
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}

Ao selecionar um grau compatível para programação do vazamento a quarta coluna é

habilitada para programação do número de corridas necessário do determinado grau

compatível {

Se (o programador seleciona o número de corridas necessário para vazamento do grau

de aço determinado, dentro dos limites de vazamento descritos na caixa).

A programação do seqüencial é satisfeita e registrada.

Senão (ao digitar um número de corridas incompatível, o programa retorna para o

programador uma janela com um aviso de incompatibilidade de corridas no distribuidor, e a

caixa é novamente habilitada para reedição).

Fim do se

}

Mostrar tela de graus com determinada faixa de lead time de produção com todos os

aços programados {

Se (a programação dos aços com esta faixa de lead time de produção estiver concluída

com toda a programação dos aços disponíveis).

Passar para a próxima tela com uma nova lista de graus de aços pertencentes a faixa

seguinte de prioridade de vazamento durante a semana, para programação.

Senão (voltar para a primeira tela para terminar a programação dos aços que ainda

estão restando).

Fim do se

}

(Realizar o procedimento acima para todas as telas com suas respectivas faixas de lead

time de produção dos aços).

Emitir relatório com todos os graus de aços programados para a semana de Aciaria,

além do número de corridas demandadas para cada um.

Fim


