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Resumo: A proposta deste projeto é automatizar o laminador existente no laboratório de 
conformação do IFES e desenvolver um modelo matemático que calcula a carga de laminação e 
fazer a validação do modelo e da instrumentação. Para automatizar o laminador será preciso fixar um 
motor de passo e fazer uma estrutura de transmissão de movimento para este motor mover um 
volante que é responsável pelo controle do GAP (distância entre os cilindros), implementar o  controle 
deste motor,  e um inversor de frequência para controlar a velocidade de um motor de indução que 
gira os cilindros. A carga de laminação será obtida através de uma estimativa a partir do torque do 
motor de indução. 
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laminação. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
O laminador é uma máquina utilizada na 
conformação mecânica de materiais 
(laminação), que consiste em modificar a 
seção transversal de um metal através da 
passagem entre dois cilindros com superfície 
retilínea (laminação plana) ou com canais 
(laminação não plana), sendo a distância entre 
os dois cilindros menor do que a espessura 
inicial da peça. 
O material é submetido a elevadas tensões, 
resultantes da compressão exercida por 
roletes, e a tensões cisalhantes superficiais, 
resultante do atrito entre os rolos e o material. 
Mesmo atrito este que “puxa” o material para 
dentro dos cilindros. Além de modificar a 
espessura do material, pode-se também 
mudar sua dureza (ductilidade), de acordo 
com o grau de laminação. 
Na literatura especializada, pode-se encontrar 
modelos matemáticos que calcula a tensão de 
escoamento média (TEM) e carga de 
laminação em aços C-Mn durante a laminação 
de tiras à quente. 
Portanto, com uma adequada instrumentação 
do laminador existente no IFES, será possível 
testar várias equações matemáticas e validá-
las no laminador, tendo em vista que o 
equipamento estava sub-utilizado, e após a 
instrumentação poderá ser largamente 
utilizado em pesquisas e simulações de 
laminações de diversos metais. 

A Figura 1 mostra o diagrama de blocos do 
projeto. 
  

 
 
Figura 1 - Diagrama de blocos do projeto 

 
A Figura 2 mostra o laminador que foi 
trabalhado no projeto. 
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Figura 2 – Laminador didático 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O volante, mostrado na figura 2, é responsável 
pela abertura entre os cilindros e será 
controlado por um motor de passo unipolar. 
A geração de passos para controlar este motor 
foi feita pelo microcontrolador  PIC16f873A. O 
circuito de controle é mostrado na Figura 3. O 
controle foi feito em malha aberta, porém, há a 
possibilidade do uso de um encoder para 
fechar a malha de controle. 
Foi implementado uma comunicação serial 
RS-232 entre o microcontrolador e um 
computador para supervisão e acionamento 
do motor de passo, e para estimar a carga de 
laminação do processo. 
Os cilindros são girados por um motor de 
indução, e para controlar a velocidade deste 
motor será usado um inversor de frequência. 
O inversor possui uma saída analógica que 
pode ser programada para enviar o valor do 
torque do motor de indução e a partir desta 
variável, podemos estimar a carga de 
laminação que uma tira de metal, quando 
laminada, exerce sobre os cilindros. 
Os valores do torque serão lidos pelo 
microcontrolador por meio de uma conversão 
A/D (analógico digital) e enviados para o 
microcomputador que fará a estimativa da 
carga de laminação e colocará os valores num 
gráfico. 
  

 
 
Figura 3 – Circuito controlador do motor de 
passo 
 
CONCLUSÃO 
 
Foi possível perceber as vantagens de se 
trabalhar com motores de passo devido ao 
fato de proporcionarem um controle preciso 
sem ajuda de sensores, a dificuldade 
mecânica em automatizar um equipamento 
que não foi projetado para ser automatizado, e 
a dificuldade em fazer peças mecânicas para 
fazer a transmissão de movimento do motor de 
passo para o volante do laminador.  
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