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RESUMO

Placas de aço são inicialmente laminadas a quente até obterem espessuras de chapas mais finas, estas chapas possuem acabamento grosseiro e 
baixa resistência mecânica, havendo assim necessidade de uma posterior laminação a frio. Objetivo Geral: Projetar e dimensionar um laminador 
de chapas a frio industrial para aço SAE 1045 do tipo Duo de quadro aberto. Metodologia: Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizada 
bibliografia específica para determinar as forças envolvidas na laminação de chapas, os outros elementos envolvidos, como engrenagens, 
chavetas, mancais e parafusos foram determinados através de tabelas e catálogos de fabricantes. Conclusão: O desenvolvimento do projeto de 
uma máquina é composto por diversas etapas iniciando no levantamento teórico sobre o assunto, onde são determinados possíveis problemas e 
soluções encontradas pelos autores, assim como meios para estimar as forças envolvidas no projeto através de equações pré-estabelecidas ou 
tabelas as quais direcionam para um caminho mais conciso, tendo em vista que em um projeto muitas informações são arbitradas inicialmente e 
em seu decorrer alguns desses parâmetros iniciais precisam ser ajustados para que o projeto possa ter continuidade. O embasamento teórico não 
se restringe a função principal do equipamento, pois o mesmo é composto por diversos mecanismos e peças as quais trabalham em conjunto, 
sendo assim novas equações tabelas e gráficos precisam ser analisados de acordo com os resultados obtidos na fase inicial, mesmo assim a 
qualquer momento existe a necessidade de refazer algumas etapas.  Foi desenvolvido nesse trabalho um laminador de chapas a frio Duo não 
reversível que utiliza como matéria prima metais os quais foram laminados a quente e resfriados, realizando assim a primeira etapa de laminação 
a frio. A limitação deste equipamento se encontra na obtenção de chapas de espessuras muito finas, pois ele possui um limite de trabalho, onde 
após esse limite as forças de laminação envolvidas estariam flexionando os cilindros e não causariam deformações às chapas, havendo assim a 
necessidade de uma segunda etapa de laminação realizada por um laminador do tipo Quadruo o qual complementa o processo de laminação a 
frio realizado.  O projeto de um laminador de chapas a frio parte do princípio de que metais laminados a frio são utilizados em larga escala pelas 
indústrias nacionais, sendo que grande parte desse material não é produzido aqui, desta forma este projeto foi desenvolvido com o intuito de 
tentar melhorar quadro para o futuro, buscando incentivar o desenvolvimento de projetos, equipamentos e tecnologias para que o país possa 
crescer econômica e culturalmente.
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