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RESUMO 

Dentro da indústria siderurgia, após a transformação do minério em ferro gusa e do 

ferro gusa em aço, o processo de fabricação de aços planos é realizado por meio da 

laminação. A transformação da placa de aço em bobina é feita por meio da laminação 

a quente. Após o processo de alta temperatura o produto pode seguir para a 

laminação a frio, que tem como função reduzir ainda mais a espessura do material por 

meio de esforços mecânico de compressão e tração. Para que este processo ocorra, 

é indispensável a utilização de um componente químico refrigerante e lubrificante. 

Para isto, um óleo de laminação é utilizado como uma emulsão diluída. A qualidade 

desta emulsão influencia na limpeza superficial do produto, o aço laminado a frio. 

Contaminantes como hidrocarbonetos, ésteres e outros componentes do próprio óleo, 

além de partículas finas de ferro provenientes do atrito dos cilindros de trabalho de 

laminação, são encontrados no aço após o processo. Quanto melhor a qualidade 

desta emulsão, menor o número de contaminantes arrastados para o processo 

seguinte (recozimento) e mais fácil será também, a remoção destes resíduos neste 

processo posterior. Neste trabalho foi realizada a caracterização das propriedades 

desta emulsão. Um planejamento de experimentos foi elaborado modificando fatores 

que podem ser controlados, visando uma redução de sujeira no produto. O trabalho 

se baseia em testes de composição química, saponificação, concentração, 

viscosidade, lubrificação, dentre outros parâmetros que podem beneficiar a 

propriedade de lubrificação e uma consequente limpeza do material. O estudo 

também caracteriza o tipo de resíduo presente na superfície do aço. Os testes finais 

de avaliação da limpeza são caracterizados por meio da reflectância da bobina, 

partindo do chamado teste da fita, onde se utiliza o equipamento medidor de 

opacidade. A saponificação da emulsão testada em 135mgKOH/g e o teor de finos de 

ferro de 65mg/g presentes na emulsão auxiliam beneficamente na limpeza do 

material. Parâmetros como estabilidade e viscosidade da emulsão não resultaram em 

grandes diferenças na qualidade do material. 

Palavras Chaves: Emulsão. Óleo de laminação. Limpeza Superficial. Laminação a frio. 

Saponificação.  



 

 

ABSTRACT 

In the steel companies, after the transformations of ore to cast iron and iron into steel, 

the process of making steel planes is carried out through rolling. The transformation of 

the steel plate into the coil is done through hot rolling. After the hot rolling process, the 

product can proceed to cold rolling, which has the function of reducing the thickness of 

the material through a mechanical stress of compression and tension. For this process 

works, it is indispensable to use a chemical refrigerant and lubricant component. So a 

rolling oil is used in by emulsion form water and oil. The quality of this emulsion 

influences the surface cleaning of the final product. Contaminants such as 

hydrocarbons, esters and other components of the oil itself, as well as iron fines from 

the friction of the rolling work rolls, are found in the steel after the process. The better 

the quality of this emulsion, the lower the number of contaminants entrained to the next 

process (annealing) and the easier it will be to remove these residues in the 

subsequent process. The study has done an elaboration of characterization of the 

properties and components of this emulsion, willing a better surface cleaning result of 

the laminated coil. The evaluation of the characteristics of the oil shows which 

parameters are beneficial for a lower surface contamination and which parameters 

would facilitate the distillation of these residues from the mill during the annealing 

process. Experiment planning (DOE) is done by modifying factors that can be 

controlled to reduce the amount of dirt in the product. The work is based on tests of 

chemical composition, saponification, concentration, viscosity, lubrication, among 

other parameters that can benefit the property of lubrication and a consequent cleaning 

of the material. The final cleaning evaluation tests is characterized by the reflectance 

of the coil, starting from the so called test tape, where the opacity metering equipment 

is used. In this way, a better control of the dirt of the rolled material can occur, 

increasing the surface quality of flat steels. The saponification of the tested emulsion 

at 135mgKOH/g and the iron fine content of 65mg/g present in the emulsion help to 

clean the material. Parameters such as stability and viscosity of the emulsion did not 

result in large differences in the quality of the material. 

Keywords:  Emulsion. Rolling Oil. Surface Cleaning. Cold Mill. Saponification. 
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1 INTRODUÇÃO 

A cadeia de fabricação do aço inicia-se na mineração de ferro. O minério é 

extraído para se transformar em matéria-prima para os altos-fornos, equipamentos 

responsáveis pela redução do composto mineral e transformação em ferro gusa. Junto 

ao minério, é necessária a adição de combustíveis para o processo de produção do 

gusa, geralmente é utilizado o coque como combustível necessário (MOURÃO et al., 

2007). 

Por sua vez, o ferro gusa é a principal matéria-prima na fabricação dos 

aços. É na aciaria que o processo de refino do ferro gusa é realizado. A partir de 

adições de elementos de liga, são obtidas as composições químicas de cada aço. O 

produto da aciaria de aços planos é a chamada placa de aço (MOURÃO et al., 2007). 

A placa passa por um processo de conformação em temperaturas elevadas 

denominada de laminação a quente. A transformação da placa em uma bobina é o 

início do beneficiamento dos aços planos. A bobina resultante da laminação a quente, 

pode ser usada em aplicações finais como longarinas automotivas ou ser direcionada 

para linha de produtos a frio, com aplicações que exigem propriedades com menores 

dispersões em seus resultados (MOURÃO et al., 2007). 

O processo de laminação de aços planos a frio consiste na passagem do 

material entre dois cilindros, exercendo uma força de compressão e tração sobre eles. 

Para isso, a função da laminação a frio, além de reduzir a espessura do aço, é produzir 

um material com uma menor variação das características superficiais, incluindo 

rugosidade, planicidade e limpeza de resíduos quando comparado à laminação a 

quente (DIETER, 1981). 

Para que este processo ocorra, é indispensável a utilização de um 

componente químico refrigerante e lubrificante que, geralmente, se apresenta em 

forma diluída de óleo em água, a emulsão. Porém, este elemento lubrificante é 

arrastado para a superfície do material tornando-se um elemento não desejado na 

superfície do aço. A característica de limpeza do material consiste em avaliar a 
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quantidade de resíduos carbonosos provenientes da emulsão ou a quantidade de 

finos de ferro na superfície da chapa que, geralmente, são provenientes do atrito entre 

os cilindros de laminação e o aço laminado. Devido a estas exigências de limpeza, 

uma das alternativas usadas por algumas usinas siderúrgicas é utilizar uma linha de 

desengraxe eletrolítico após o laminador a frio para auxiliar na qualidade do produto 

final. A desvantagem desta solução é que ela aumenta o custo de transformação dos 

materiais laminados (FERREIRA FILHO e BIELSKS, 2008). 

Por outro lado, também é possível utilizar de estratégias de remoção por 

destilação do óleo, uma vez que, o aço necessariamente irá passar por um processo 

de tratamento térmico a altas temperaturas. Geralmente, o tratamento térmico dado a 

aços laminados a frio é o chamado Recozimento (LEROY, V.; BOUQUEGNEAU, D., 

1996). 

Fornecedores de elementos lubrificantes buscam trocar a base dos seus 

componentes de origem mineral para componentes de origem sintética, assim, um 

maior controle da qualidade dos óleos pode ser realizado durante a fabricação da 

emulsão (DOLMATOV et al., 2015). 

O mercado de aço busca por reduções de custos, principalmente em 

situações onde não se agrega valor ao produto. Quando é realizada uma comparação 

de consumo de energia elétrica entre os setores industriais, a indústria siderúrgica é 

líder no consumo. Métodos mais eficientes de limpeza do material são estudados e 

testados constantemente, como uma esteira rotativa de limpeza na superfície do aço 

para eliminar os resíduos superficiais. Na transformação dos laminados planos, a 

melhoria na qualidade superficial de aços laminados a frio pode eliminar reprocessos 

para limpeza da superfície em diversas aplicações. A redução da disponibilidade de 

recursos naturais aumenta a pressão sobre as indústrias, especialmente a do aço 

(LAUGIER et al., 2011; CONEJO et al., 2020). 

O presente trabalho visa caracterizar a emulsão de laminação e seus 

resíduos, de forma a estudar algumas variáveis e encontrar um ponto ótimo para o 

processo de laminação a frio de aços planos, quando se trata de limpeza superficial. 

O estudo propõe melhorias nas propriedades e características da emulsão como a 
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quantidade máxima de elementos contaminantes, níveis de propriedades lubrificantes 

como a saponificação, viscosidade. A partir de experimentos realizados, em escala 

industrial, o ponto ótimo deste componente lubrificante foi identificado, reduzindo ao 

máximo o arraste de materiais indesejados na superfície do produto. 

A metodologia utilizada para avaliação dos resultados foram testes já 

consolidados na maioria das indústrias siderúrgicas. Foram utilizadas as 

características de saponificação, viscosidade, estabilidade, concentração e finos de 

ferro para avaliação dos parâmetros da emulsão. Os métodos utilizados para análise 

foram realizados nos laboratórios de uma grande empresa siderúrgica. Para os 

resultados de limpeza foi utilizado o medidor de opacidade para o teste da fita e 

quantificação do peso destes resíduos por meio de balanças de precisão e ensaios 

termogravimétricos como o plate-out.  

O estudo trouxe conhecimentos sobre os impactos dos compostos físico-

químicos do óleo de laminação com relação à limpeza superficial dos aços laminados 

a frio. É possível identificar qual a influência da qualidade da emulsão sobre estes 

produtos metálicos planos dentro dos parâmetros avaliados.  
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2 OBJETIVOS 

O objetivo deste presente trabalho é avaliar as propriedades da emulsão 

de laminação a frio de aços planos, quanto aos seus resultados no que diz respeito à 

qualidade superficial ou à limpeza superficial dos aços laminados. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar a emulsão de laminação e avaliar as propriedades 

específicas do óleo de laminação, sendo elas: 

▪ Saponificação 

▪ Finos de Ferro 

▪ Estabilidade 

▪ Viscosidade 

• Caracterizar os tipos de resíduos presentes no produto laminado a frio, 

quantificando o nível de resíduos carbonosos e resíduos de ferro. 

• Desenvolver planejamento de experimentos para fatores controlados da 

emulsão, com o objetivo de identificar o ponto ótimo destas propriedades 

em função da limpeza superficial. 
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3 JUSTIFICATIVA 

O presente estudo se justifica para aumentar o nível de conhecimentos 

sobre os impactos do óleo de laminação na superfície do aço plano no que tange à 

resposta para limpeza superficial. Reduzir a quantidade de resíduos gerados durante 

o processo de laminação a frio de aços planos, a fim de propor a eliminação de 

retrabalhos de limpeza para aplicações menos críticas de aço.  
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A indústria do aço se inicia fora da usina siderúrgica, com suas matérias-

primas essenciais. É necessário a seleção, compra e transporte dos materiais 

necessários para a produção de aço. O primeiro passo é dispor, dentro da planta 

siderúrgica, de minério de ferro e carvões (combustível para o processo). Os minérios 

de ferro podem se apresentar de diversas formas, sendo Fe2O3 (hematítico), Fe3O4 

(magnetítico) ou em formas hidratadas. De acordo com sua concentração de ferro e 

volume de rejeito (chamado de ganga pelos siderurgistas), é necessário ou não um 

processo de concentração deste minério para utilização na produção do aço 

(MOURÃO et al., 2007). 

O minério, de acordo com sua concentração, em forma natural ou 

beneficiado em pelotas de minério de ferro ou sínter de minério de ferro, entra na 

cadeia do aço, como principal matéria-prima para os altos-fornos. Junto com o 

combustível, o minério é inserido nos altos-fornos com o objetivo de elevar a 

concentração de ferro, transformando-o em um produto chamado gusa. O gusa é uma 

solução de elevada temperatura contendo ferro e carbono (MOURÃO et al., 2007). 

O carvão é utilizado como elemento combustível para a produção do aço. 

A forma mais comum, que o carvão, é utilizado é na forma de coque, produto de 

resistência mecânica suficiente para suportar manuseios e o peso da carga metálica 

durante utilização nos altos-fornos. Alguns altos-fornos, de menor porte, possuem 

como combustível o carvão vegetal (ZHAO et al., 2019). 

O alto-forno, em resumo, é um reator cilíndrico vertical de dimensões da 

ordem de 60m a 70m de altura e diâmetro de 10m a 15m. O equipamento trabalha em 

contracorrente onde a carga a ser reduzida entra pelo topo e os gases redutores, como 

oxigênio, sobem da base para o topo. Essencialmente seu produto é o gusa e seu 

rejeito é a escória, que atualmente é utilizada como matéria-prima na indústria 

cimenteira. O gusa é considerado um produto de ferro de ordem primária. O ferro 

gusa, ao sair dos altos fornos, é um sistema líquido, de elevada temperatura que 

contém essencialmente ferro e carbono em solução. Sua temperatura gira na ordem 
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de 1500°C. A Figura 1 mostra o fluxograma, de forma resumida, de um alto forno 

(ZHAO et al., 2019). 

Figura 1 – Fluxograma resumido de um alto-forno. 

 
Fonte: ZHAO et al., 2019, p.298 

As usinas siderúrgicas que possuem os altos-fornos podem ser 

classificadas como usinas integradas. Por outro lado, é possível partir para a 

fabricação do aço sem possuir o ferro gusa. São definidas como aciarias elétricas, os 

locais onde se produz o aço por meio da reciclagem de sucatas. Neste último exemplo 

a usina é chamada de usina semi-integrada (MOURÃO et al., 2007). 

A aciaria recebe o gusa ou a sucata de aço com a função de refiná-lo e 

transformar em aço. Dentro da aciaria existe uma flexibilidade de refinos do produto, 

variando de acordo com a finalidade de cada aço produzido. É possível produzir aços 

com altos níveis de limpeza (isento de inclusões, com baixo nível de carbono), a aços 

com elevadas exigências de propriedades metalúrgicas (CONEJO et al., 2020). 

Como citado anteriormente, as usinas siderúrgicas atuais podem ser 

divididas em dois grandes blocos, classificados por linha de produto, basicamente, 

definidos como aços planos ou aços não planos. Além disso, uma usina siderúrgica 

pode ser integrada ou semi-integrada. Usina integrada é aquela que tem seu produto 
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a partir da matéria-prima primária, o minério de ferro. A usina semi-integrada é a planta 

que fabrica seu produto a partir de um ferro secundário, como a utilização de sucatas 

de aço (MOURÃO et al., 2007).  

Para as usinas integradas as matérias-primas são os minérios de ferro, os 

agentes redutores, dessulfurantes, os combustíveis e a energia elétrica. Para usinas 

semi-intergradas as matérias-primas são sucatas, fundentes, combustíveis e um 

grande consumo de energia elétrica, quando comparada a integrada (DIETER, 1981). 

O produto da aciaria também possui uma variação de acordo com as 

aplicações. Para laminados planos, o produto da aciaria é transformado em forma de 

placas, por meio de lingotamentos contínuos. – moldes com abastecimento de aço 

ininterruptos formando uma placa de aço de aproximadamente 20t. Para laminados 

longos, o produto da aciaria são os lingotes ou tarugos, feitos para produção de 

materiais como vergalhões, fio máquinas, dentre outros produtos (DIETER, 1981).  

São laminados planos, assim denominados, quando uma das dimensões 

(espessura) é muito menor que as demais (largura e comprimento). Os produtos são 

gerados em forma de bobinas, chapas ou placas, de espessuras variadas, conforme 

solicitado pelo cliente (ABNT NBR 5915-1, 2013). 

O aço denominado aço longo é proveniente de lingotes e tarugos e 

geralmente é produzido por processos de conformação mecânica, como trefilação, 

extrusão e laminação. É denominado aço longo, aquele material cuja seção 

transversal tem formato poligonal e seu comprimento é extremamente superior a 

qualquer dimensão da seção (ABNT NBR 5915-1, 2013). 

Nos capítulos seguintes serão aprofundados os processos produtivos de 

aços planos, uma vez que o foco do trabalho está na limpeza superficial de aços 

planos durante a laminação a frio. 
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4.1 FLUXOGRAMA PRODUTIVO DE AÇOS PLANOS 

Os aços planos são obtidos por quatro macro etapas necessárias: Redução, 

Refino, Laminação a Quente e Laminação a frio. A laminação a frio pode apresentar 

uma sequência de processos complexa e diversificada dentro de uma usina 

siderúrgica. A Figura 2 mostra o fluxograma de produção de uma usina siderúrgica 

integrada, situada em Cubatão - SP. 

Figura 2 - Fluxograma de produção de aços planos de uma usina integrada. 

 

  Fonte: USIMINAS, 2018, p.2 
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As áreas de redução e refino da siderúrgica paulista apresentam produção 

de ferro gusa a partir do minério de ferro. É notado que o produto da aciaria desta 

usina é a placa bruta. A placa bruta de aço é a principal matéria-prima para a produção 

de bobinas. A placa passa por um processo de aquecimento em um forno de esteira, 

até atingir a temperatura ideal para laminação a quente. A temperatura média de saída 

do forno é aproximadamente 1200°C e ao final da laminação a quente, na saída do 

laminador, que é também chamado de trem acabador, a temperatura é de 800°C. A 

função do trem acabador é reduzir a espessura da placa e transformá-la em uma 

bobina a quente (DIETER, 1981). 

Na laminação a quente, não é possível atingir uma limpeza superficial 

diretamente no processo, devido à geração de óxidos de ferro na superfície do 

material. A carepa, nome assim dado para óxido de ferro, é gerada pelas altas 

temperaturas de laminação que aceleram o processo de oxidação no aço. Por esse 

motivo, quando se exige um material laminado a quente com limpeza superficial, é 

necessário submeter o material a um novo processo de remoção do óxido ferroso 

(DOHDA et al., 2015).  

Desta forma, a etapa posterior à laminação de tiras a quente é denominada 

decapagem e possui basicamente a função de retirar a camada de óxido formada na 

superfície metálica durante a conformação a quente. Trata-se de um processo 

necessário para as etapas posteriores, pois estas requerem superfícies limpas e livres 

de qualquer contaminação. O material é submetido a um banho de uma solução ácida, 

onde, na maioria das vezes, é composta por Água e Ácido Clorídrico, para dissolver 

toda esta estrutura não requerida do material (ALMEIDA, 2008). 

Inserido no processo de transformação do aço, a laminação a frio pode ser 

usada para produzir chapas, folhas ou tiras de aço com um melhor acabamento 

superficial, uma menor espessura do material ou um material com uma exigência de 

qualidade mais refinada (CALLISTER, 1999).  

O Laminador de Tiras a Frio (LTF) tem como sua principal função reduzir 

ainda mais a espessura do material. Suas dimensões variam de acordo com as 

dimensões de entrada da sua matéria-prima laminada a quente e decapada. Sua 
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espessura é reduzida de 60% a 90% da espessura inicial do material laminado a 

quente (DIETER, 1981). 

A partit de esforços mecânicos de compressão e tração, o processo 

consiste na passagem de um material entre dois cilindros, que giram de forma a 

reduzir a espessura deste material a uma temperatura próxima à temperatura 

ambiente. Esses laminadores ou trens de laminação são, normalmente, de alta 

velocidade, garantindo uma produtividade elevada, um baixo custo de produção e uma 

homogeneidade do material ao longo da tira (DIETER, 1981). 

Uma das características importantes do processo de laminação a frio é a 

limpeza superficial do material. Essa característica consiste em avaliar o número de 

resíduos na superfície do material que, geralmente, são oriundos do processo do LTF. 

Para a superfície isenta sujeira na laminação a frio, o nível de resíduos presentes no 

aço estão abaixo de 50mg/m² de partículas livres, de qualquer natureza (ANDRADE, 

2010).  

Com níveis de exigência cada vez maiores, o desenvolvimento por padrões 

qualitativos mais restritos no aço é uma tendência natural para a produção deste tipo 

de material. A qualidade superficial de limpeza tornou-se, portanto, uma exigência 

comum entre os usuários finais do produto (PATHAK et al., 2012).  

Na saída do equipamento de laminação a frio, os níveis de sujeira típicos 

giram em torno de 200mg/m² a 400mg/m², somando os resíduos carbonosos com os 

resíduos provenientes da abrasão durante a laminação. Por isso, para garantir a 

exigência do mercado, muitas usinas siderúrgicas adotaram, após o laminador de tiras 

a frio, linhas de desengraxe eletrolítico, facilitando a remoção destes resíduos. A 

indústria automobilística permite no máximo de 7mg/m² de resíduo carbonoso 

(PATHAK et al., 2012).  

A sequência do processo é indispensável para revitalização das 

propriedades mecânicas e metalúrgicas do aço, as quais são alteradas devido ao 

processo de laminação a frio. A partir da análise metalográfica do aço, é possível 

identificar que a estrutura cristalina do metal, após a laminação a frio, é 
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completamente deformada, onde os grãos encontram-se totalmente encruados ou 

achatados. Para que o material recupere e volte às propriedades e características 

originais é utilizado um tratamento térmico subcrítico, com temperaturas próximas a 

700°C, denominado recozimento (DIETER, 1981).  

A partir de um empilhamento das bobinas de aço em uma base rígida, com 

um sistema de vedação para troca dos gases ou recirculação da própria atmosfera 

interna e acoplada a um forno, é possível realizar o tratamento térmico do material em 

escala industrial. A Figura 3 exemplifica um recozimento de bobinas em caixa, muito 

comum em usinas siderúrgicas. 

 

 

Fonte: USIMINAS, 2018, p.6 

Figura 3 - Esquema de um recozimento em caixa de bobinas de aços planos 
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O recozimento tem a função de recristalizar os grãos e eliminar todas as 

substâncias voláteis ou livres presentes na superfície do aço, como os resíduos 

carbonosos provenientes da laminação a frio. Neste tratamento térmico são 

restauradas as propriedades mecânicas do aço laminado. Quanto maior for a redução 

na laminação a frio, maior é a deformação da estrutura do aço. Porém, mais energia 

interna nos grãos do aço é armazenada e maior a facilidade de recristalização durante 

o recozimento (LEROY, V.; BOUQUEGNEAU, D., 1996). 

O recozimento reduz a resistência mecânica do aço, aumentando a 

ductilidade do material. Assim, é possível mudar a dureza e ductilidade de um mesmo 

aço, variando o tempo de residência do material durante o recozimento. Quanto maior 

a temperatura do recozimento, maiores as chances de remoção de resíduos voláteis 

presentes na superfície das bobinas durante o tratamento térmico (LEROY, V.; 

BOUQUEGNEAU, D., 1996). 

Após o tratamento térmico, o aço ainda passa por um leve processo de 

encruamento da bobina para eliminar o chamado patamar de escoamento, fenômeno 

metalúrgico que pode apresentar marcas (defeitos) na superfície do material durante 

o manuseio do produto para qualquer aplicação. Operações de ajuste de planicidade, 

rugosidade, inserção de camada protetora à oxidação, como óleo, pode ser inseridas 

após este processo. A produção do laminado a frio é, então, finalizada e direcionada 

conforme cada aplicação (FERREIRA FILHO e BIELSKS, 2008). 

4.2 O LAMINADOR A FRIO 

A laminação é um processo de transformação mecânica realizada em 

metais ou ligas que, por meio da força exercida por dois cilindros (ferramentas), 

girando a uma mesma velocidade periférica em sentidos contrários, deformam o 

material plasticamente. Deformação plástica é um regime de deformação onde ocorre 

uma mudança dimensional permanente (DIETER, 1981). 

A passagem da bobina de aço entre os cilindros ocorre devido ao fenômeno 

de atrito exercido entre os rolos e o material, podendo variar de acordo com o seu 
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coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é diretamente proporcional aos tipos de 

materiais usados e técnicas de redução de atrito, como lubrificação dos cilindros 

(DELTOMBE et al., 2003). 

De uma maneira geral, e seguindo a norma ABNT NBR 5903 para aços 

planos, o processo no laminador a frio tem como principais finalidades: 

• Obter tiras com espessuras menores e com faixa de tolerância mais 

restrita que os laminadores a quente. 

• Alcançar acabamento superficial de alta qualidade, superior ao dos 

produtos laminados a quente. 

• Imprimir rugosidade definida, principalmente, para os processos de 

recozimento. 

• Obter tiras com alto grau de planicidade. 

Existem várias configurações para um laminador, podendo ser 

classificados de acordo com sua direção, função, posição ou número de cilindros em 

cada cadeira do equipamento (DIETER, 1981). Os principais laminadores são os duo, 

trio e quádruo, como mostrados na Figura 4. 
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Figura 4 – Tipos de Laminadores 

 

Fonte: DIETER, 1981, p.520 

 

4.2.1 Laminador de tiras a frio Quádruo de Quatro Cadeiras 

A Figura 5 exemplifica um laminador de tiras a frio do tipo quádruo, com 4 

cadeiras, não reversível e contínuo. Como no exemplo da Figura 5, são 4 pares de 

cilindros de trabalho, assim denominados os cilindros que estão em contato direto com 

o material laminado. Para dar sustentação e apoio aos cilindros de trabalho, são 

configurados cilindros de apoio para compensar a força exercida na laminação. Essas 

ferramentas de apoio são denominadas de cilindros de encosto. Cada conjunto de par 

de cilindro de trabalho, somado aos seus respectivos cilindros de encosto, denomina-

se de cadeira de laminação (FERREIRA, 2004). 

Desta forma, um laminador tipo quádruo possui quatro cadeiras. Cada 

cadeira é responsável por reduzir a espessura do material homogeneamente. Para 

determinar o grau de redução do material é realizado uma proporção entre a 

espessura de entrada e a espessura de saída em cada cadeira (FERREIRA, 2004).   
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Figura 5 - Esquema do Laminador de Tiras a Frio Quádruo. 

     Fonte: FERREIRA, 2004, p.16 

A Tabela 1 apresenta dados de configurações usuais para um laminador 

desta configuração. Os dados apresentados na Tabela 1 são as configurações 

fornecidas por uma siderúrgica integrada situada no estado de São Paulo (USIMINAS, 

2018). 

Tabela 1 - Especificação do Laminador de tiras a Frio 

Tipo  Laminação  Bobina  Tipos de aço  

4 cadeiras  Espessura = 

0,38mm ~ 

3,10mm  

Peso: Max. 30t : 

Média: 22t  

Baixa, média e alta 

resistência  

Quádruo Largura = 

690mm ~ 

1600mm  

Ø interno: 

610mm  

HSLA, IF, SI Steel 

(Grãos não 

orientados)  

Vel. máx.: 

1049mpm  

Produção  1,2Mt 

/ano 

Ø Externo: 

1938mm  

Aços elétricos  

Fonte: USIMINAS, 2018, p.4 

Como citado anteriormente, o processo de laminação é um processo 

mecânico onde a tira passa entre os cilindros sofrendo uma compressão e estiramento 



26 

 

até atingir a espessura desejada. Para que este processo de compressão e tração da 

matéria-prima decapada ocorra, os cilindros necessitam de um acabamento 

superficial adequado. O material, geralmente, passa uma única vez em cada cadeira 

de laminação, denominamos esse processo de laminação não reversível, de um único 

passe (HASHIMOTO et al., 2002).  

Segundo Hashimoto et al. (2002), a qualidade e rugosidade dos cilindros 

estão diretamente ligadas à qualidade final do material e capacidade operacional do 

equipamento. Eles afirmam que para laminação a frio, os cilindros mais utilizados são 

do tipo forjado, com 5% de cromo em sua massa, o que garante uma homogeneidade 

da estrutura da ferramenta. Outros cilindros, como cilindros de aço rápido também são 

uma alternativa para a produção de laminados a frio. 

De acordo com Gonçalves Jr. (2011), para otimizar o atrito entre a chapa e 

os cilindros podem ser utilizadas técnicas como modificações superficiais do cilindro. 

Tais modificações podem ser um revestimento de cromo e titânio ou uma texturização 

na superfície dos cilindros. 

Os contatos do material com os cilindros juntamente com os esforços para 

redução de espessura resultam em uma geração de calor no processo, por isso é 

comumente utilizado um elemento refrigerante no sistema. Uma das práticas mais 

comum é o uso de emulsão água e óleo neste processo de laminação. A estratégia 

de utilização da emulsão permite aumentar a velocidade de processo 

significativamente, pois a mistura garante uma lubrificação e refrigeração ao mesmo 

tempo (FERREIRA e BIELSKS, 2008). 

Porém, a aplicação da emulsão pode provocar defeitos superficiais no 

material que podem surgir em processos posteriores. É necessário que o produto seja 

removido completamente após a laminação ou removido durante a etapa posterior de 

tratamento térmico, pois, caso contrário o material pode se tornar inadequado para 

determinadas aplicações (FERREIRA e BIELSKS, 2008). 

Para o sistema de lubrificação, em geral, é utilizado um sistema de emulsão 

em todas as cadeiras de laminação e uma limpeza eletrolítica após o processo de 
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redução de espessura. O desengraxe eletrolítico possui o objetivo de remover todos 

os resíduos superficiais presentes no produto. O processo de limpeza eletrolítica 

possui a função de obter um produto com a superfície limpa, por meio da remoção 

dos resíduos oleosos e ferrosos por uma solução de desengraxe alcalino, eletrolítico 

e mecânico (HASSEL et al., 2011). 

Dentre os processos tradicionais, a limpeza eletrolítica é a que possui maior 

eficiência. Porém, outros processos como uma remoção por meio de ar comprimido, 

uma esteira (vassoura) rotativa e outras soluções têm sido testadas no mundo 

siderúrgico. Ainda não se tem evidências de um processo mais eficiente que a limpeza 

eletrolítica em escala industrial (HASSEL et al., 2011). 

O processo de refrigeração e lubrificação permite laminar o aço sem gerar 

defeitos superficiais, mas é necessário o processo de limpeza eletrolítica para remover 

as impurezas deixadas pela emulsão de laminação. Por isso, um desenvolvimento da 

emulsão de laminação permitiria reduzir os níveis de resíduos deixados na superfície 

do material. Para que não seja inevitável o uso da limpeza eletrolítica, é de 

fundamental importância que a emulsão de laminação tenha características 

autolimpantes, deixando o mínimo possível de sujeira na superfície do material 

(HASSEL et al., 2011). 

4.2.2 Sistema de Refrigeração e Lubrificação de um LTF 

É possível encontrar no mercado, usinas que ofereçam produtos sem a 

limpeza eletrolítica e com qualidade superficial similar aos aços que foram 

processados por uma linha de desengraxe.  De acordo com Amorim et al. (2015) 

durante a última etapa de laminação, utilizando um sistema de emulsão alcalino, com 

baixa concentração de detergente, é possível manter os níveis de lubrificação e 

refrigeração necessários e obter uma limpeza suficiente para algumas aplicações. O 

resultado é obtido com uma mudança conjunta com processo recozimento (etapa 

posterior de tratamento térmico), onde o ciclo tem a sua velocidade de aquecimento 

da carga alterada. 
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A Figura 6 ilustra melhor como é feita a distribuição estratégica de 

refrigeração. A Figura 6 é um exemplo de equipamento, em escala industrial, onde é 

possível conhecer o sistema de lubrificação e limpeza de um laminador do tipo 4 

cadeiras. 

Figura 6 – Sistema de Lubrificação e refrigeração alternativos a limpeza eletrolítica 

 

Fonte: USIMINAS, 2018, p.20 

Antes e após cada cadeira de laminação, o aço passa por um sistema de 

bicos sopradores de emulsão que ajudam na lubrificação e refrigeração do material, 

respectivamente. Este sistema também auxilia na limpeza do aço. Na primeira cadeira 

é utilizado um sistema abastecido por água e o óleo residual presente na matéria-

prima. Este óleo residual é aplicado puro, após o processo de decapagem, na 

superfície do material para aumentar o tempo máximo de espera de uma bobina em 

trânsito, ou seja, tempo entre o fim do processo de decapagem e início do processo 

do LTF. Para a segunda e terceira cadeiras tem-se o método tradicional de 

refrigeração e lubrificação. O sistema B, assim chamado, durante estes dois passes, 

utiliza um óleo de laminação com uma concentração aproximada de 2,0% (AMORIM 

et al., 2015). 

A patente apresentada por Amorim et al. (2015) é descrita como Sistema 

C, onde o óleo foi substituído por uma solução alcalina, auxiliando na remoção dos 

CADEIRA 4 

CADEIRA 3 

CADEIRA 2 

CADEIRA 1 

Sistema C 

(Água + Detergente 1%) 

110.000L 

Sistema A 

(Água + óleo residual) 

80.000L 

Sistema B 

(Água + Óleo 2%) 

200.000L 
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resíduos superficiais gerados nos passes anteriores. Segundo os autores, essa 

emulsão alcalina possui uma maior afinidade com os resíduos carbonosos presentes 

na superfície, facilitando a retirada das partículas indesejadas. O sistema de 

lubrificação é de fundamental importância para que o processo de conservação dos 

cilindros mantenha as características internas e externas, podendo influenciar, 

diretamente, na qualidade superficial do material. 

4.3 QUALIDADE SUPERFICIAL DO MATERIAL 

Para a avaliação da limpeza superficial dos aços laminados, geralmente, é 

utilizado o método do teste da fita. Este é o método mais comum no meio siderúrgico. 

É de fácil aplicação e aceito pelos clientes. O método se baseia em, após a laminação 

a frio, aplicar uma fita adesiva transparente sob a superfície do aço e depois retirá-la 

e anexar a um papel branco. Um equipamento, Opacímetro, medirá a reflectância ou 

a opacidade da fita adesiva sobre o fundo branco do papel. Para resultados excelentes 

com a tira limpa o equipamento apresentará uma reflectância de 100%, se os 

resultados apontarem para 0% significa que a tira está com alto nível de resíduos 

superficiais (JACOBS et al., 2011). 

Jacobs et al. (2011) ainda afirmam que existe outro método que pode ser 

utilizado, denominado de Plate-out de ferro e óleo. O ensaio tem como objetivo medir 

a gramatura de elementos residuais na matriz do aço. Este método consiste na 

utilização de um papel ou adesivo, com dimensões e gramaturas conhecidas, para 

remover todo o resíduo superficial de uma amostra. Após a aplicação no material este 

adesivo é queimado e o que restará são apenas os resíduos de finos de ferro (resíduos 

não voláteis), que logo, serão mensuráveis. Os voláteis, são os resíduos carbonosos 

e são medidos a partir do controle de exaustão desta atmosfera durante a queima. 

Este método apresenta o resultado em mg/m² e quanto menor o valor de ferro, menor 

é a abrasão entre os passes de laminação. 

Para o processo de laminação a frio, como comentado anteriormente, 

torna-se então indispensável a utilização de um elemento químico refrigerante para 

garantir a qualidade do material laminado.  Desse modo, o teste da fita avalia, de 
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forma genérica, a soma dos resíduos provenientes da emulsão de laminação mais os 

finos de ferros provenientes do atrito entre o material e os cilindros de trabalho (REICH 

e URBANSKI, 2004). 

Pode-se afirmar que quanto melhor as características de lubrificação deste 

óleo, menor será a contaminação arrastada pelo material para a linha seguinte 

(Recozimento) e mais fácil será também a remoção destes resíduos neste processo 

posterior. Durante a exaustão da atmosfera inerte do tratamento térmico de 

recozimento das bobinas, podem ser encontrados hidrocarbonetos, dióxidos e 

monóxidos de carbono, além de pequenas quantidades de finos de ferro (LEROY, V.; 

BOUQUEGNEAU, D., 1996). 

4.3.1 Parâmetros de Laminação com influência na qualidade superficial 

A limpeza superficial é, então, diretamente governada pelos parâmetros de 

laminação a frio relacionados ao atrito, fricção, rugosidade ou qualquer outra interação 

de superfícies que o sistema possui, chamado também de tribologia. Alguns exemplos 

são os cilindros de laminação, os parâmetros de laminação e a lubrificação (JACOBS 

et al., 2011). 

O atrito, uma das principais influências nos resultados de laminação, é 

afetado pela velocidade dos cilindros, tipo de material sendo laminado, acabamento 

superficial dos cilindros e da tira (ROBERTS, 1978). 

Deltombe et al. (2003) afirmam, por exemplo, que se a diferença de 

velocidade entre o material e os cilindros de trabalho ultrapassar 10%, é gerada uma 

grande quantidade de finos de ferro. Essa característica de diferença entre 

velocidades é denominada de escorregamento avante. O fenômeno de 

escorregamento avante, gera uma miscigenação de métodos de conformação 

mecânica no material, parte sendo laminada e parte sendo extrudada.  

A Figura 7 mostra a densidade de massa perdida dos cilindros com a 

variação do escorregamento avante. Tem-se que para valores menores que 10%, o 
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valor de perda de massa se mantém constante, tanto para taxas de redução de 20% 

e 40%. Define-se 10% como ponto crítico do escorregamento. Acima deste valor a 

perda de massa é acentuada (DELTOMBE et al., 2003). 

Figura 7 - Escorregamento avante x Perda de massa de ferro 

 

                  Fonte: DELTOMBE, 2003, p.218 

Outra afirmação comprovada por Jacobs et al. (2011) foi que quanto menor 

a rugosidade dos cilindros de laminação, melhor é o resultado da limpeza superficial 

do produto. Os autores ainda afirmam que a primeira bobina laminada após uma troca 

de cilindros, ou seja, a primeira bobina do início de um cone de laminação, possui 

significativamente resultados piores que as demais bobinas.  

O resultado ruim da primeira bobina laminada, está ligado à texturização 

inicial resultante do processo de retificação dos cilindros. Retificar um cilindro é um 

método de preparação por meio de usinagem para os tornarem aptos a laminação. 

Neste método são realizados desbastes de modo a homogeneizar a forma, diâmetro 

e rugosidade dos cilindros. A textura inicial dos cilindros possui picos e vales de 

rugosidade, essas variações são suscetíveis a “quebras” durante as primeiras 

laminações, gerando essa sujeira não desejada no material. Técnicas de inserir um 

revestimento de cromo ou cromo-titânio ao longo de toda a superfície dos cilindros 
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aumentam a dureza da textura dos cilindros e reduzem o tamanho dos picos e vales 

da rugosidade, reduzindo as “quebras” nos primeiros instantes de laminação (DE 

MELLO et al., 2012). 

A diferença de perda de rugosidade nos momentos iniciais foi evidenciada 

no experimento realizado por Li et al. (2010). A experiência foi realizada com um 

método de lubrificação por meio de emulsão, a qual mostra que para a superfície da 

amostra contendo 4% Cr + Ti houve pouca alteração na rugosidade durante o período 

do teste, que foi de 8 horas. A Figura 8 mostra a degradação da rugosidade ao longo 

de todo o teste. 

Figura 8 - Teste de degradação da rugosidade na superfície do aço 

 

Fonte: LI, et al.,(2010) 

Labiapari et al. (2007) submeteram diferentes tipos de aços a reduções de 

espessuras diferentes e avaliaram a quantidade de massa desprendida das amostras. 

É de fácil percepção, a partir da Figura 9, que quanto maior a redução da espessura, 

maior a quantidade de finos de ferro gerados. 
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Figura 9 - Redução de laminação (%)  x Perda de massa (%) 

 

                Fonte: LABIAPARI et al., 2007, p.79 

Gonçalves Jr. (2011) também observou que, para os cilindros, o 

desprendimento de massa varia conforme sua superfície revestida. Para os cilindros 

sem revestimento, chamados em seu experimento de H13, a perda de massa 

aumentou exponencialmente com a pressão de contato. Para os cilindros com 

revestimento de cromo duro, foi observado apenas um ligeiro incremento desta perda 

de massa quando se aumenta a pressão de contato. A Figura 10 ilustra a afirmação 

do autor. 

Figura 10 - Pressão de contato de laminação x Perda de massa 
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                Fonte: GONÇALVES Jr., 2011, p.14 

O revestimento de cromo é capaz de fornecer à superfície do cilindro uma 

cobertura lisa, cobrindo os defeitos de retífica dos cilindros. Os dentes de serra, típicos 

de uma rugosidade encontrada pós-retífica dos cilindros, provavelmente são os 

grandes responsáveis pela geração de finos de ferro e o revestimento ameniza esta 

variação (MONTMITONNET et al., 2018). 

De acordo com Jacobs et.al. (2011) e evidenciado na Figura 11, é possível 

constatar que para os cilindros com revestimento de cromo, a aderência do óleo na 

superfície da ferramenta aumenta em 300% aproximadamente quando se compara 

esses cilindros com os cilindros sem revestimento de cromo. A constatação pode ser 

útil na influência da emulsão durante a laminação. Quanto melhor a formação de filme 

de óleo, menos atrito será gerado no contato entre os cilindros e a tira laminada. Na 

Figura 11 é realizado dois experimentos, o primeiro 1% de óleo em água e o segundo 

com 3% de óleo em água. 

Figura 11 - Filme de óleo formado nos cilindros de laminação cromados e sem revestimento 

 
   Fonte: JACOBS et al., 2011, p.962 

Porém, Jacobs et al. (2011) também concluiram que óleos de laminação 

não teriam influência na limpeza do material. Os autores afirmam que nenhuma 

relação pode ser observada entre a concentração, composição química do óleo e a 

limpeza superficial do material. Durante a avaliação dos resultados, os autores 
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confirmam que foi um resultado inesperado e que pode ter sido influenciado por outros 

parâmetros não controlados no experimento, como velocidade de laminação. 

Com outro ponto de vista, Dubey et al., (2005) afirmam que características 

como viscosidade do óleo de laminação são significantes para qualidade superficial 

do aço. Os autores ainda citam que óleos com valores de Saponificação elevados e 

maiores tamanhos de partículas ajudam na redução do coeficiente de laminação. 

Estes parâmetros são apresentados no capítulo seguinte. 

4.3.2 Características da emulsão água e óleo de laminação 

Citado por Amorim et al. (2015), a emulsão água e óleo tem a dupla 

capacidade de proporcionar a refrigeração e lubrificação do sistema de laminação. 

Embora tenha sido usado a décadas nos laminadores, os resultados de lubrificação e 

destilação da emulsão ainda são poucos compreendidos, no que se diz respeito à 

limpeza final dos laminados. Atualmente, a estratégia de desengraxe eletrolítico pode 

ocultar os resultados que uma emulsão pode atingir, no que diz respeito à limpeza da 

superfície. 

Para uma boa emulsão de laminação são utilizados agentes 

emulsificadores que possuem a função de emulsificar o óleo e a água. A partir de duas 

finalidades distintas de ligação, o emulsificador é capaz de interagir com ligações 

hidrofílicas e lipofílicas. Uma emulsão com bons parâmetros químicos possui um nível 

de destilação completo, dentro da faixa de temperatura do recozimento. Destilar é 

definido, neste caso, como a capacidade de “craquear” o óleo, transformando 

substâncias líquidas em substâncias gasosas, sem deixar resíduos na superfície do 

material (DUBEY et al., 2005). 

Além disso, em alguns sistemas de laminação é utilizado o sistema de 

lubrificação híbrido. Anterior ao jato de emulsão lubrificante é colocado um sistema de 

aspersão de óleo puro diretamente na chapa laminada, auxiliando a formação do filme 

de lubrificação. A estratégia aumenta a concentração de óleo durante a laminação, 

mas não dispensa a utilização da emulsão. Para laminadores, o elemento 
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indispensável para utilização da emulsão é o poder de refrigeração em conjunto com 

o poder de lubrificação (LAUGIER et al., 2011). 

O filme de óleo é a camada formada para lubrificação no momento da 

mordida da laminação. Há a existência de um fenômeno que separa a água do óleo 

presente na emulsão instantes antes de ocorrer a laminação. O acontecimento é 

explicado pela teoria da concentração, onde o tamanho da partícula de óleo supera o 

tamanho do filme de óleo. Devido à redução de área entre os cilindros e o material, o 

óleo preso ao sistema entra em contato com as duas superfícies, cilindro e a tira 

laminada (REICH e URBANSKI, 2004). 

Louaisil et al. (2009) explica que, devido à maior viscosidade do óleo, as forças 

tangenciais exercidas, no momento que antecede a laminação, são maiores nas gotas 

de óleo do que na água. Elas são arrastadas para a entrada da área de contato, onde 

a emulsão de óleo em água se torna uma emulsão de água em óleo. Na Figura 9, é 

possível notar que, quando as gotículas atingem o ponto em que seu diâmetro é igual 

à distância da faixa entre o cilindro e o material laminado, elas ficam 

irremediavelmente presas. Como consequência, quase nenhuma água ou uma 

pequena quantidade de água entra na mordida de laminação, esse fenômeno 

denomina-se de teoria da concentração. 

Figura 12 - Visão lateral da teoria da concentração de óleo 

 
Fonte: REICH e URBANSKI, 2004, p.491 
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A Figura 13 exemplifica como é possível ter a aderência das partículas de 

óleo com a superfície do metal. As gotas de óleo ficam presas entre os picos e vales 

das rugosidades do material. Esta teoria também pode ser chamada de formação de 

filme, ou mesmo, Plate-out (HAJSHIRMOHAMMADI et al., 2019). 

Figura 13 - Formação do filme de lubrificação 

 

Fonte: HAJSHIRMOHAMMADI et al., 2019, p.550  

Laugier et al. (2011) afirmam que com o sistema de lubrificação híbrido é 

possível reduzir o coeficiente de atrito de laminação e, com isso, prolongar a vida útil 

dos cilindros. Os autores não citam o resultado do sistema híbrido em função da 

qualidade superficial do aço, mas o coeficiente de atrito pode estar diretamente ligado 

ao desprendimento de finos de ferro, característica que gera problemas de limpeza 

superficial. 

4.3.2.1 Composição química da emulsão 

Pathak et al. (2012) comentam que a espessura do filme de óleo está 

diretamente ligada à limpeza superficial e que óleos de origem sintética possuem 

maior eficiência que óleos de origem mineral. 
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Os óleos de origem mineral, por serem extraídos do meio ambiente, 

possuem uma maior dificuldade de manter uma homogeneidade em sua composição 

química, sua variação de componentes é naturalmente maior que um produto 

sinterizado em uma fábrica. Além disso, os óleos minerais possuem componentes 

químicos pouco voláteis, o que pode influenciar na destilação do óleo durante o 

recozimento. Esses elementos estampam na superfície do material durante a sua 

queima no tratamento térmico, criando defeitos não desejáveis no aço (CHEN, et al., 

2020). 

Os principais componentes que geram defeitos superficiais, como 

depósitos de resíduos carbonosos, são os triglicérios do óleo. Por isso, é necessário 

também incluir doses adequadas de antioxidantes para minimizar a degradação 

oxidativa dos lubrificantes. Isto minimiza a formação de lodos e a corrosão metálica 

(PATHAK et al., 2012). 

Para controle da composição química, considerando se as substâncias 

presentes no óleo são voláteis ou não, é realizado um monitoramento, por meio de 

testes, em atmosfera controlada e sob temperatura em condições parametrizadas. A 

termogravimetria é uma técnica que possibilita analisar as variações químicas, 

facilidade de craqueamento e qual óleo pode gerar massa residual durante a etapa 

posterior à laminação a frio, no recozimento. Esse método será descrito no capítulo 

sobre métodos experimentais (AUFIERO e NARAHASHI, 1986). 

Ensaios como o método de Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) 

são capazes de identificar, na superfície dos aços, os componentes químicos 

residuais que não foram craqueados durante o recozimento e se estamparam como 

um defeito. 

4.3.2.2 Concentração 

O parâmetro concentração refere-se à quantidade de óleo presente na 

emulsão. A concentração, mesmo que em escala muito baixa, como já citado 

anteriormente, torna-se um óleo puro no ângulo da mordida. A Figura 14 exemplifica 

o fato da teoria da concentração de óleo, instantes antes da mordida. Na chamada 
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zona de entrada, a concentração de óleo é incrementada linearmente partindo da 

concentração inicial da emulsão (C0), exemplificado com o ponto de partida X3, até a 

concentração de 100%, exemplificado com o ponto X2. A pressão de trabalho exercida 

durante a deformação do material, apenas se inicia ao final da teoria da concentração, 

evidenciados com o ponto de partida X2. A mordida é efetuada no início da 

estabilização dos valores de pressão, mostrado com o ponto X1 (AZUSHIMA et al., 

2011). 

Figura 14 – Teoria da concentração em momentos antes da mordida de laminação 

 
Fonte: AZUSHIMA et al., 2011, p. 276 

Recentemente Kimura et al. (2014) afirmaram que o motivo do uso do 

sistema híbrido, em aplicações de laminação de alta velocidade, se deve à 

instabilidade da emulsão em formar um filme de óleo efetivo e, por isso, aumenta-se 

a contração de óleo no momento da mordida.  

Porém, Ma et al. (2009) mostram um resultado inesperado para a formação 

do filme de óleo. Os autores afirmam que a formação de filme de óleo para baixas 

concentrações (0,005%), comparado a altas concentrações (1,0%), possue 

comportamento bem diferente e que, a partir de uma determinada velocidade, em seu 

experimento, o filme de óleo é mais estável em baixas concentrações.  
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Existem muitos experimentos e estudos correlacionando a concentração da 

emulsão com a formação do filme de óleo, mas poucas evidências foram encontradas 

sobre o efeito da concentração no arraste de impurezas posterior à laminação 

(resíduos de óleo arrastados para o processo seguinte). Jacobs et al. (2011), citado 

anteriormente, afirmam que não houve evidências quanto ao aspecto de limpeza 

superficial quando modificadas as concentrações de composição do óleo, mas que 

em seus testes haviam variado alguns parâmetros, como velocidade de laminação, o 

que possivelmente havia prejudicado suas análises.  

Em sistemas que somente possuem emulsão para lubrificação, é 

necessário que se tenha uma estabilidade para reformulação da emulsão após o uso 

no laminador. Para isso, a emulsão deve possuir uma quantidade suficiente de 

emulsionante para manter as gotas de óleo dispersas homogeneamente no líquido, 

como mostrado na Figura 15. Por outro lado, a estabilidade não pode ser 

demasiadamente alta porque pode dificultaria a formação do filme de laminação, pois 

prejudicaria a expulsão da água na zona de pressurização (KIMURA et al., 2014).  

Figura 15 - Diagrama esquemático comparando os dois tipos de emulsão usados na laminação 

 

     Fonte: KIMURA et al., 2014, p.9 

Essa teoria é afirmada por Kimura et al. (2014), que ainda citam que quanto 

menor a estabilidade da emulsão, maior será a concentração requerida para a 

formação do filme. Segundo Wu et al (2012), a necessidade de uma maior 

concentração em estabilidade da emulsão baixa, se deve a emulsão tornar uma 
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mistura bifásica no próprio tanque de estoque ou preparação e com isso, a emulsão 

enviada ao laminador possuiria concentrações reduzidas. 

Deste modo, a estabilidade é um parâmetro que está intimamente ligado à 

lubrificação e à concentração. Se a estabilidade da emulsão for baixa, há uma fácil 

separação entre água e óleo antes mesmo de ser enviado ao equipamento de 

laminação. Por outro lado, se a estabilidade for alta, gotículas de água entrarão no 

arco de contato, região de contato do cilindro de trabalho com o material, e reduzirá o 

poder de lubrificação, aumentando o coeficiente de atrito e podendo gerar defeitos 

como arranhões no material (WU et al., 2012). 

 

4.3.2.3 Saponificação 

Dubey et al. (2005) afirmam que Saponificação (SAP) é a quantidade de 

gorduras naturais e ésteres presentes no óleo. Os autores afirmam que quanto maior 

o SAP menor o coeficiente de atrito durante a laminação a frio, ou seja, a 

saponificação é diretamente proporcional a capacidade de lubrificação e desempenho 

satisfatório de laminação. 

Os óleos utilizados atualmente, apesar de sua base na maioria sintética, 

possuem aditivos produzidos a partir de gorduras naturais, como óleos de origens 

vegeal e animal. Estes aditivos são capazes de aumentar a lubricidade devido a 

algumas polaridades de seus ácidos graxos. Estes óleos são os óleos responsáveis 

por aumentar a saponificação do composto formador da emulsão de laminação 

(KLEPPE, 2000). 

Aumentando a saponificação, como pode ser observado na Figura 16, a 

resistência à deformação reduz consideravelmente. O poder de lubrificação da 

saponificação, porém, está diretamente ligado à limpeza do material. Para o Wu et al. 

(2012) quando a SAP possui valores menores que 100mgKOH/g a limpeza é muito 

boa, porém a lubrificação é ruim. Quando o valor de SAP é acima de 150mgKOH/g a 

lubrificação é muito boa, porém a limpeza é ruim. Para valores de SAP entre 

100mgKOH/g e 150mgKOH/g a limpeza e a lubrificação são boas. 
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Figura 16 - Variação da Resistência à Deformação em função da Saponificação 

 

      Fonte: WU et al., 2012, p.2855. 

Os valores de saponificação acima de 150mgKOH/g podem ser usados 

para materiais de grande dificuldade de laminação, como os materiais com espessura 

final inferior a 0,30mm. Porém, o nível de resíduo carbonoso adquirido na superfície 

do laminado é considerado alto, quando comparado aos níveis residuais médios de 

laminados a frio (WU et al., 2012). 

Xu et al. (2011) afirmam que em um experimento de laminação de aço 

inoxidável, dentro de um certo range de variação, quanto maior a saponificação e 

viscosidade, melhor é para os parâmetros de lubrificação do aço. Viscosidade é a 

dificuldade de um fluido em escoar por um tubo específico comparado a uma amostra 

padrão. Lin et al. (1991) também afirmaram que a viscosidade do óleo pode interferir 

diretamente nos parâmetros coeficiente de atrito e escorregamento avante. Os 

autores afirmam que quanto maior a viscosidade, menor é o escorregamento e menor 

é o coeficiente de atrito.  
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4.3.2.4 Tamanho da partícula de óleo 

Tamanho de partícula é o tamanho do diâmetro de uma gotícula do óleo 

utilizado na emulsão de laminação. Para partículas com maiores tamanhos a 

formação do filme de laminação é favorecida e, por consequência, reduzem o 

coeficiente de atrito. Filme de laminação ou lubrificação é o nome dado para a 

espessura de óleo encontrada entre o cilindro de laminação e o material laminado 

(DUBEY et al., 2005). 

A espessura do filme de lubrificação pode ser alterada conforme a 

velocidade de laminação. Em baixas velocidade há tempo suficiente para que as gotas 

de óleo grudem na superfície do metal e formem um filme na zona de contato 

(HAJSHIRMOHAMMADI et al., 2019).  

Porém Ma et al. (2009), em contrapartida à citação anterior, afirmam, em 

seus experimentos, que o filme de óleo é mais estável em baixas concentrações e 

que, para altas velocidades é possível criar um filme de óleo grande o suficiente, sem 

ajuda de emulsificantes e ou sistemas híbridos. 

Fujitae Kimura, (2013) comentaram que o tamanho de partícula com maior 

eficiência para formação de um filme de laminação está entre 14µm e 18µm. As gotas 

maiores que 18µm podem formar uma tensão de laminação maior que a desejada, 

dificultando a redução da espessura ou aumentando significativamente a força 

aplicada. 

4.3.2.5 Finos de Ferro 

Os finos de ferro gerados durante a laminação a frio são um dos principais 

fatores que prejudicam a qualidade superficial do aço que, aliado a outros 

contaminantes, geram manchas superficiais. O fino é gerado no atrito do processo, e 

pode ter sua origem no próprio material laminado ou pode ter origem nos cilindros de 

laminação. O fino de ferro é uma partícula de tamanho nanométrico, pode ser 

encontrado em suspensão na emulsão ou pode ser encontrado na superfície do 

material após a laminação (PATHAK et al., 2012). 
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Porém os finos de ferro também atuam de forma benéfica, como agentes 

catalisadores para oxidação e a polimerização dos componentes do óleo residual 

arrastados no processo. Pathak et al. (2012) comentam que 100mg/m² é um excelente 

resultado para a quantidade de finos de ferro livres na superfície do produto. 

Os finos de ferro livres na emulsão servem para determinar a habilidade de 

regeneração da emulsão após a laminação. Essa regeneração, descrita anteriormente 

como estabilidade da emulsão, possui ligação direta com a lubrificação. Teores de 

finos de ferro podem equilibrar a estabilidade da emulsão de acordo com o desejado. 

Para uma emulsão mais estável é utilizado um teor maior de finos de ferro. Para 

reduzir estabilidade da emulsão, retira-se finos de ferro da emulsão (BROEKHOF, 

MUELLER, 2001). 

Louaisil et al. (2009) mostram que o coeficiente de atrito está diretamente 

ligado à produção de finos de ferro. O desgaste abrasivo pode ser medido através 

desta produção de finos de ferro. Os autores afirmam que é possível mitigar a 

formação de finos de ferro aumentando a temperatura no arco de contato do material 

com o cilindro. O fenômeno é explicado pelos autores devido à geração de uma 

camada de transferência de finos de ferro que adere à superfície do material. Essa 

camada não pode ser coletada e medida e, por isso, é notada uma diminuição da 

poluição destas partículas. Elas se tornaram parte da superfície do próprio material 

laminado. 

4.3.3 Avaliação da limpeza superficial 

Vários métodos analíticos são usados para caracterizar lubrificantes novos 

ou usados. Devido à composição complexa dos lubrificantes, métodos diferentes são 

frequentemente usados ao mesmo tempo, pois não existe um método único para 

caracterizar todos os aspectos da condição do lubrificante. Para a caracterização de 

lubrificantes, são utilizadas técnicas analíticas físicas e químicas convencionais, mas 

também métodos físicos modernos, principalmente espectroscopia no infravermelho 

e cromatografia em fase gasosa (HAGLUND e ENGHAG, 1996). 
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Os ensaios nas superfícies dos aços são os termômetros da qualidade 

superficial do material e garantem que os parâmetros estejam adequados ou até 

mesmo, indicam uma necessidade de correção no processo de laminação. A 

metodologia mais simples e de rápida aplicação é denominado teste da fita. Citado 

anteriormente, o método se baseia em, após a laminação a frio, aplicar uma fita 

adesiva transparente sob a superfície do aço e depois retirá-la e anexá-la a um papel 

em branco (JACOBS et al., 2011). 

Após a fita ser retirada, é utilizado um equipamento para avaliar a sujeira 

presente na fita, denominado Opacímetro. Segundo Almeida, (2008) o Opacímetro é 

o equipamento que dará o resultado da reflectância do material. Através de um feixe 

de luz, quanto maior a presença de partículas, maior será a atenuação deste feixe no 

receptor, sendo assim estabelecida, uma proporção de partículas presentes no 

material.  

O teste Plate-out, outro método de avaliação da qualidade superficial, 

consiste em uma estimativa quantitativa do filme de óleo residual arrastado no 

material. Esse filme que possuiu a responsabilidade de melhorar a lubrificação entre 

o cilindro e o material durante a laminação, após a laminação se torna um elemento 

indesejado, um resíduo carbonoso. O ensaio avalia, separadamente, a quantidade de 

resíduos carbonosos e resíduos ferrosos (AKIRA et al., 2011). 

É possível também avaliar a qualidade superficial do material por meio do 

Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). O equipamento é um dos mais versáteis 

equipamentos capazes de identificar e analisar características microestruturais de 

materiais sólidos. É um aparelho que pode fornecer rapidamente informações sobre 

morfologia de elementos químicos (DEDAVID etal., 2007). 

A termogravimetria é uma técnica em que o peso de uma amostra é 

monitorado continuamente sob condições de temperatura e atmosfera controladas. A 

partir desta análise, é possível inferir qual óleo seria mais facilmente craqueado e qual 

geraria maior massa residual durante a etapa de recozimento do aço laminado a frio. 

Verificou-se que uma combinação de dois ou mais métodos termoanalíticos é muito 
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eficiente para caracterizar as propriedades de um lubrificante (AUFIEROe 

NARAHASHI, 1986). 

A Figura 17 mostra, a partir de microscopia eletrônica, os finos de ferro, 

destacados em vermelho, livres na superfície do aço. É possível notar que não há uma 

homogeneidade em sua forma e dimensão (MONTMITONNET, 2018). 

Figura 17 – Finos de ferro livres visto no MEV 

 

Fonte: MONTMITONNET, 2018, p.243 

Desta forma, devido à complexidade dos parâmetros de uma emulsão de 

laminação, faz-se necessária a utilização de diversas técnicas para avaliação da 

qualidade da própria emulsão ou de um material laminado. O próximo capítulo 

abordará os métodos utilizados para avaliação da emulsão e dos resultados no 

produto, o aço.  

Para avaliação estatística da significância de cada parâmetro e suas 

interações foi utilizada a “Lei de Pareto” para priorização das suas relevâncias. 

Denominada também de curva ABC, este é um método de classificação das 

informações que separam os itens de maior relevância aos de menor relevância 

(CARVALHO, 2002).  
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

O experimento foi feito em escala industrial e foi utilizada a estrutura de 

Laminação a Frio de uma grande siderúrgica situada na cidade de Cubatão em São 

Paulo. Os ensaios necessários foram realizados em um laboratório interno do próprio 

complexo siderúrgico. 

O laminador que foi utilizado é do tipo quádruo, com quatro cadeiras e com 

configuração 4high, são quatro cilindros de forma empilhada verticalmente, sendo dois 

cilindros de apoio e dois cilindros de trabalho. Desta forma, foram dados, em cada 

experimento, quatro passes de laminação (Passe único para o laminador). O 

equipamento possui um sistema de emulsão com três estratégias diferenciadas de 

lubrificação.  

O primeiro sistema, abrange a lubrificação no primeiro passe da laminação, 

é composto por 80.000L de água. O segundo sistema abrange os passes de 

laminação dois e três, seus parâmetros atuais possuem água e óleo (2%) e o sistema 

possui uma capacidade de 200.000L de emulsão. Por último, abrangendo o quarto e 

último passe de laminação, foi utilizado o sistema com água e detergente, que possui 

uma capacidade de 100.000L.  

Após a laminação a frio, não foi utilizada nenhuma linha de desengraxe 

alcalino do material. O produto laminado foi amostrado em seguida, posteriormente 

utilizado no tratamento térmico de bobinas a frio, o Recozimento. O equipamento 

utiliza um sistema de atmosfera inerte de gás H2 e possui o empilhamento vertical de 

4 bobinas por batelada. 

5.1 CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL UTILIZADO 

Para eliminar variações de composição química e propriedades mecânicas 

dos aços no experimento, foi utilizado um único tipo de aço. Esse aço está de acordo 

com a norma internacional SAE-1006 e com dimensões conhecidas. A Tabela 2 

apresenta a composição química do material. 
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   Tabela 2 – Intervalo de composição química do aço  
    utilizado no experimento 

Composição 

Química (%) 
C Si Mn 

Mín 0,030 0,000 0,170 

Máx 0,056 0,030 0,250 

Fonte: USIMINAS 

  

A Tabela 3 apresenta as dimensões do aço e as configurações escolhidas 

para este estudo. Os valores de redução mostrados, também na Tabela 3, são valores 

estabelecidos como objetivo de processo. 

Tabela 3 – Dimensões do aço e configurações do experimento 

Parâmetro 

Espessura 

de Entrada 

(mm) 

Espessura 

de Saída 

(mm) 

Redução 

Passe 1 

(%) 

Redução 

Passe 2 

(%) 

Redução 

Passe 3 

(%) 

Redução 

Passe 4 

(%) 

Valor 3,15 0,92 36,2 31,9 28,8 4,3 

 Fonte: USIMINAS  

 

O ciclo de recozimento foi estabelecido conforme procedimento interno da 

empresa Usiminas e padronizado para aplicações comerciais, com temperatura de 

encharque de 640°C e tempo de ciclo de aproximadamente 36 horas. 

5.2 CARACTERÍSTICAS DA EMULSÃO UTILIZADA 

Para o experimento, decidiu-se fixar 4 parâmetros para análise dos 

impactos na limpeza superficial, sendo eles a Saponificação, os Finos de Ferro, a 

Estabilidade e a Viscosidade. Os demais parâmetros como temperatura de processo 

da emulsão, pH, condutividade, dentre tantos outros seguiram as especificações 

industriais da planta e estão em sigilo industrial.  

Os parâmetros alterados foram realizados no segundo sistema da emulsão, 

abrangendo variações nos passes dois e três. O primeiro sistema e o terceiro sistema 

se mantiveram conforme especificação do equipamento e também estão em sigilo 

industrial. Foram definidos dois níveis para cada parâmetro escolhido para o 

experimento. Os parâmetros são dados de acordo com experimentos anteriores da 

literatura e estes, estão detalhados na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Parâmentos controlados no experimento 

Fatores Valores 1 Valores 2 

Saponificação (mgKOH/g) 105 135 

Finos de ferro (mg/g) 65 105 

Viscosidade (Pa.s) 44,5 46,5 

Estabilidade (%) 75 90 

Os parâmetros listados na Tabela 4 foram as variações consideradas com 

maior potencial de impacto nos laminados a frio, quando correlacionado à qualidade 

superficial do aço. A concentração de óleo na emulsão foi fixada em 2%, conforme 

especificação do equipamento. Os parâmetros fixados em “valores 1” são padrões 

estabelecidos pelos fabricantes e já consolidados na indústria siderúrgica. Para que o 

experimento se tornasse controlável, os seguintes ensaios foram realizados na 

emulsão. 

5.3 ENSAIOS NA EMULSÃO 

Os ensaios realizados na emulsão de laminação teve por objetivo 

caracterizar a condição do processo de laminação, suas características e influências. 

Os ensaios físico-químicos na emulsão, foram realizados pelo laboratório de química 

analítica da Usiminas. Os ensaios seguiram rigorosamente os padrões internos de 

ensaios e são descritos a seguir. Posteriormente, será explicitado um segundo grupo 

de ensaios, referentes à caracterização do produto, o aço. 

5.3.1 Ensaio de Saponificação 

O Método aplicado para este ensaio foi a análise por Espectrometria de 

Absorção por Infravermelho. O equipamento denominado de Espectrômetro de 

Absorção por Infravermelho, fabricado por Perkin Elmer, modelo Spectrum One, é 

mostrado na Figura 18. O equipamento, por meio da espectrometria por infravermelho, 

é capaz de identificar os grupos funcionais  presentes no óleo, quantificando, assim, 

sua relação de saponificação.  
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Figura 18 – Espectrômetro Spectrum One Usiminas 

 

 

O equipamento pode ser utilizado para desenvolver métodos de ensaios 

qualitativos e quantitativos, utilizando a Lei de Beer. Por meio de um espectro de 

infravermelho e uma memória de cálculo, é possível realizar a medição da 

saponificação. 

Para criação das amostras de saponificação padrão, foi utilizado o método 

de titulação colorimétrica. O método se inicia pesando 2g de amostra da emulsão em 

um Erlenmeyer. Adiciona-se 25mL de metil-etil-cetona e 25mL de solução alcoólica 

de hidróxido de potássio 0,5mol/L. A amostra é aquecida por 30 minutos em refluxo e, 

após o aquecimento, a amostra descansa por mais 10 minutos. Na sequência é 

adicionado 50mL de éter de petróleo. Desconecta-se o erlenmeyere e, então, são 

adicionadas 3 gotas de fenolftaleína. A emulsão é titulada com solução aquecida a 

60ºC de ácido clorídrico 0,5mol/L até o desaparecimento da cor rosa. Finalmente, são 
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adicionadas 3 gotas da solução indicadora de fenolftaleína. Para calcular o índice de 

saponificação, I.S., tem-se (Equação 1): 

I. S. =  
(b−v)∗N∗56,11

m
                                  (1) 

I.S = Índice de saponificação 

b = volume de ácido clorídrico gasto na prova em branco; 

v =  volume de ácido clorídrico gasto na amostra 

N = Normalidade real da solução de ácido clorídrico 

m = Massa da amostra 

 

O índice de Saponificação expressa a quantidade de base que reage com 

1 grama de amostra quando aquecido em condições específicas. Isto dará a 

quantidade de compostos ácidos presentes na amostra, como ésteres, por exemplo.   

5.3.2 Ensaio de Viscosidade 

A determinação da viscosidade cinemática foi realizada por meio da 

medição do tempo necessário para o óleo percorrer um tubo capilar de vidro Cannon-

Fenske, influenciado pela força gravitacional. O ensaio foi realizado a 40°C com o 

equipamento VH2 do fabricante ISL, como mostrado na Figura 19. Foram utilizados 

líquidos Newtonianos que apresentam propriedades de tensão de cisalhamento 

semelhantes para uma comparação proporcional. Foi escolhido o tubo ideal para o 

óleo de acordo com a especificação da amostra comparativa. 
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Figura 19 – Viscosímetro VH2 Usiminas 

 

A viscosidade é calculada a partir do tempo requerido para que o menisco 

do óleo ultrapasse os pontos de referência do equipamento. São dados 3 pontos de 

referências no equipamento, sendo o primeiro, a marca inicial para início do cálculo 

do tempo. A segunda referência é o fim do primeiro percurso do óleo e início do 

próximo e último percurso. A terceira marca finaliza o monitoramento do deslocamento 

do óleo. Após a medição do tempo, o cálculo da viscosidade cinemática é executado 

a partir da Equação 2. 

v = t * F      (2) 

v = viscosidade cinemática (cts) 

t = tempo (s) 

F = fator de calibração do bulbo, conforme cada bulbo utilizado no viscosímetro. 
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5.3.3 Ensaio de Finos de Ferro 

O ensaio definos de ferro foi realizado utilizando-se a espectrometria de 

absorção por infravermelho, conforme a Lei de Beer, onde é possível relacionar a 

absorção de luz com as propriedades do óleo. Para este ensaio, é necessário preparar 

a amostra de emulsão.  

A preparação é feita a partir da adição de 25mL da emulsão com 10mL de 

HCl PA, adicionando água destilada até lavar as paredes do frasco utilizado, de  forma 

que não fique visível nenhuma sujeira da emulsão nas paredes do frasco. Em seguida, 

o frasco é aquecido até 150°C por aproximadamente 15 minutos, agitando-se 

suavemente a cada 5 minutos. Após este procedimento, transfere-se a emulsão para 

um balão volumétrico, completa-se o volume do balão com água destilada e 

homogeneiza-se a emulsão. A última etapa consiste em passar a emulsão por um 

filtro de filtragem rápida e enviar o líquido filtrado para o equipamento de absorção 

atômica para determinação do ferro total. 

O equipamento utilizado foi o SpectrAA 220FS que é mostrado na Figura 

20. 

Figura 20 – Equipamento SpectrAA 220FS Usiminas 
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. A partir do peso e dos resultados obtidos pelo equipamento é possível 

informar qual é o nível de resíduo metálico ferro nas amostras analisadas. O resultado 

do peso do resíduo formado, multiplicado pela porcentagem de ferro e óxido de ferro 

encontradas, é o índice de ferro. Após o cálculo transforma-se para base de mg/L. 

5.3.4 Ensaio de Estabilidade 

O ensaio de estabilidade é um ensaio relativamente simples. Já sabendo a 

concentração inicial da emulsão, 2%, foi realizado o ensaio deixando-se 100ml da 

emulsão em repouso por 3 horas dentro de um funil de decantação. Durante essas 

três horas, parte do óleo se separará e ficará, por diferença de gravidade, na parte 

superior do funil. Em seguida, é drenado o fundo do recipiente até que a emulsão seja 

toda eliminada. Este volume drenado é colocado em uma balança termogravimétrica, 

que avalia a concentração resultante de óleo. É possível também medir o volume de 

óleo em suspensão e avaliar a separação de óleo resultante da emulsão. O volume 

de óleo existente é transformado em porcentagem de concentração. A razão entre a 

concentração final e inicial, percentualmente, é dada como a estabilidade da emulsão. 

5.4 ENSAIOS NO AÇO 

Após as variações realizadas na emulsão, é necessário analisar os 

resultados obtidos no material. A saída do processo foi avaliada em função da limpeza 

do material. Foram realizados ensaios com o objetivo de caracterização e 

quantificação da sujeira superficial do material analisado. Por meio de metodologias 

como o teste da fita, o plate-out e a microscopia eletrônica de varredura, foram 

realizadas as comparações entre os materiais laminados. 

5.4.1 Teste da Fita 

O teste da fita foi realizado com a fita adesiva translúcida, marca 3M, 

colocada na superfície da bobina após a laminação e em seguida retirada da bobina 
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e transferida para um papel branco tipo carta. Neste teste não foi necessária a retirada 

de amostra do material, o que levou o teste ser realizado no próprio chão de fábrica.  

O resultado da opacidade foi obtido a partir do equipamento medidor de 

opacidade NOVO-SHADE DUO (45°/0 Opacidade), apresentado na Figura 21, 

pertencente ao grupo BrasEq e com número de série NL080422280E. O teste implica 

em colocar o equipamento sobre a superfície da fita aderida ao papel branco e medir 

o resultado de opacidade. Seu princípio baseia-se em emitir um feixe luminoso sobre 

o papel e avaliar a refletância emitida pela amostra. 

Figura 21 - Novo-Shade DUO Usiminas 

 

Após retiradas as amostras com as fitas, o papel é levado a um local 

apropriado com uma luminosidade e opacidade da superfície de apoio corretas, para 

que não prejudique a qualidade do ensaio. O resultado é definido como um padrão 

macroscópico de limpeza, apontando quantitativamente um percentual de limpeza do 

material. 

Foram retiradas dezenas de amostras para o teste da fita. Foram definidos 

dois pontos de amostragem, o primeiro logo após a laminação e o segundo logo após 

o recozimento. Com a finalidade de avaliar o potencial de limpeza do recozimento para 

cada tipo de emulsão de laminação utilizada, essas amostras foram coletadas no 

mesmo ponto da bobina e comparadas na sequência. Para o planejamento 

experimental foram retiradas amostras somente após a laminação a frio. 
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Um outro teste foi realizado nas amostras de aços selecionadas. Este 

segundo teste no produto, visa avaliar com maior precisaõ qual o tipo de sujeira 

encontrada no material. Este segundo teste é denominado de plate-out. 

5.4.2 Plate-Out 

Para o plate-out foi necessário a retirada de amostras que são 

denominadas como amostras sanduíche, podendo ser caracterizadas como um 

conjunto de três amostras empilhadas, onde as amostras superior e inferior possuem 

a simples função de proteger as características da amostra do meio. A amostra 

sanduíche simula uma situação de bobinamento entre as espiras de uma bobina. Por 

isso, o local da amostra retirada também precisa estar adequado, evitando contato 

com rolos e com o próprio piso do local. Após embaladas, essas amostras são 

enviadas para o laboratório de óleos e cromatografia da Usiminas em Cubatão para a 

realização do ensaio. 

O ensaio consiste em avaliar, utilizando-se o equipamento LECO RC612, 

o teor de resíduo carbonoso presente na superfície do material e utilizando o 

equipamento de absorção atômica, SPECTRAA 220 FS, o teor de finos de ferro 

provenientes do atrito de laminação na superfície do material. Para o cálculo do teor 

de finos de ferro, o método é semelhante ao apresentado para a emulsão. 

A amostra é preparada separadamente para cada teste. Para o ensaio de 

resíduo carbonoso, a amostra é cortada em um tamanho de 100mm x 100mm. Esta 

amostra é submetida a uma câmara com atmosfera e temperatura controladas. A 

temperatura utilizada neste ensaio foi de 750ºC e atmosfera de nitrogênio. Para isso, 

o equipamento LECO RC612 controla a exaustão por meio de uma câmara com este 

gás inerte (nitrogênio) até a completa combustão dos elementos de carbonos 

residuais.  

A detecção, dentro do equipamento, é dada a partir de um caminho que 

possui um forno de pós-combustão em sinergia com um catalizador oxidante. Após 
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todas estas etapas, um sensor infravermelho quantifica o resíduo presente na 

amostra. 

Para a detecção de finos de ferro livres na superfície do material, uma 

amostra de 100mm x 100mm é preparada e, em seguida, lavada em uma solução de 

HCl 33%. Após a lavagem, a solução de HCL é diluída em água deionizada e 

submetida a um filtro de filtragem rápida e depois direcionada ao equipamento de 

absorção atômica. O aparelho é o SPECTRAA 220 FS, como citado anteriormente. A 

partir da análise por espectrometria de absorção atômica de cada elemento é possível 

avaliar a quantidade de finos de ferro presentes livres na superfície do material. O 

resultado é dado em mg/dm² 

5.5 PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS 

Como relatado no capítulo 4, são diversas as variáveis que podem 

influenciar no fator da limpeza superficial. Com o objetivo de gerar um alto nível de 

conhecimento sobre este processo e quantificar qual a influência real de cada 

parâmetro, foi realizado um planejamento de experimentos com os fatores 

relacionados à emulsão. 

A Tabela 5 apresenta o planejamento dos fatores do experimento. Citado 

anteriormente nos materiais utilizados, foram considerados dois níveis para as 

variações de cada fator controlado, gerando um total de 16 variações possíveis na 

emulsão de laminação. 

Tabela 5 – Planejamento Experimental Executado 

Fatores -1 1 

Saponificação (mgKOH/g) 105 135 

Finos de ferro (mg/g) 65 105 

Viscosidade (Pa.s) 44,5 46,5 

Estabilidade (%) 75 90 
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Por se tratar de um experimento em escala industrial, foram fixados os 

outros fatores como cone de laminação (posição de cada bobina em uma campanha 

de laminação), temperatura da emulsão e o tipo de material. A Tabela 6 mostra as 16 

variações executadas no planejamento experimental. 

      Tabela 6 – Detalhamento do Planejamento de Experimentos 

Ordem Saponificação 
Finos 

de 
Ferro 

Estabilidade 
 

Viscosidade 

1 105 65 44,5 75 

2 105 65 44,5 90 

3 105 65 46,5 75 

4 105 65 46,5 90 

5 105 105 44,5 75 

6 105 105 44,5 90 

7 105 105 46,5 75 

8 105 105 46,5 90 

9 135 65 44,5 75 

10 135 65 44,5 90 

11 135 65 46,5 75 

12 135 65 46,5 90 

13 135 105 44,5 75 

14 135 105 44,5 90 

15 135 105 46,5 75 

16 135 105 46,5 90 

  

 Os resultados do planejamento experimental são dados a partir do teste 

da fita. Foram retirados de cada amostra três fitas para medição com maior 

confiabilidade do teste. Desta forma, cada amostra corresponde à média de três 

ensaios. As amostras foram retiradas em uma mesma posição em relação ao 

comprimento da bobina, sendo uma mais próxima da extremidade esquerda, outra do 

centro e a última próxima da extremidade direita. 

 Para o planejamento experimental, os ensaios foram repetidos por 3 vezes 

no experimento, sendo 16 bobinas em cada rodada. Os resultados correspondem à 

média aritmética de 3 repetições em cada bobina. O desvio padrão está dentro dos 

padrões de aceitação estatístico, não houve variações significantes nas amostragens 

realizadas em uma mesma bobina. Desta forma, são 48 bobinas envolvidas e 146 

medições do teste da fita. Os resultados foram avaliados por meio do software Minitab 

16 Statistical Software. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados, referentes ao planejamento de experimento executado, são 

apresentados em detalhes na Tabela 7. Foi realizado o planejamento sobre dois níveis 

e 4 fatores, resultando um total de 48 (3 x 16) amostras coletadas. 

Tabela 7 – Resultados do Planejamento de Experimentos 

Ordem Saponificação 
Finos 
de 

Ferro 
Viscosidade Estabilidade 

Resultado 1 
Reflectância 

(%) 

Resultado 2 
Reflectância 

(%) 

Resultado3 
Reflectância 

(%) 

1 105 65 44,5 75 51 54 49 

2 105 65 44,5 90 59 55 56 

3 105 65 46,5 75 52 52 53 

4 105 65 46,5 90 59 57 53 

5 105 105 44,5 75 48 44 52 

6 105 105 44,5 90 49 51 51 

7 105 105 46,5 75 44 46 48 

8 105 105 46,5 90 50 55 58 

9 135 65 44,5 75 58 57 60 

10 135 65 44,5 90 61 60 64 

11 135 65 46,5 75 78 75 73 

12 135 65 46,5 90 75 73 64 

13 135 105 44,5 75 53 54 57 

14 135 105 44,5 90 70 68 70 

15 135 105 46,5 75 71 65 60 

16 135 105 46,5 90 47 49 55 

 

  

. Cada conjunto de resultados corresponde a bobinas diferentes, ou seja, 

repetições efetuadas com o mesmo cenário, porém com amostragem em outras 

bobinas. 

A Figura 22 mostra a influência de cada fator e suas interações no 

resultado de limpeza superficial logo após a laminação do material. É possível notar 

que a saponificação tem uma influência muito significativa na limpeza com uma 

variação de mais de 10% de reflectância com a mudança de 105mgKOH/g para 135 

mgKOH/g. Em segundo lugar, permanece um único fator do experimento, os finos de 

ferro. A variação do fator de 65mg/g para 105mg/g possui metade do potencial de 

influência da saponificação, superando um pouco mais o valor de 5%. 
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Figura 22 - Pareto de influência dos fatores e suas interações 

 

A primeira interação entre fatores possui valores de influência 

semelhantes aos valores identificados para finos de ferro. A interação com maior 

influência é um trio de fatores, sendo eles: saponificação, viscosidade e estabilidade. 

A influência entre saponificação, finos de ferro e viscosidade também possui valores 

acima de 4% de variação. 

A Figura 23 mostra a interação entre os fatores saponificação com 

viscosidade e a saponificação com a estabilidade. É possível notar que a 

saponificação direciona, em grande parte, a mudança de limpeza do material, porém 

é possível notar que para o valor de saponificação mais alto (135mgKOH/g) a 

interferência da viscosidade é significativa e para a estabilidade não há grandes 

mudanças. Para o valor de saponificação inferior (105mgKOH/g), o oposto é possível 

identificar, onde a estabilidade tem influência significativa nos valores da limpeza e a 

viscosidade não. 
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Figura 23 - Interação entre Saponificação x (Viscosidade ou Estabilidade) 

 

O gráfico de cubo, mostrado na Figura 24, apresenta as três interações 

citadas anteriormente (saponificação, viscosidade e estabilidade) em um único 

gráfico. As primeiras conclusões do ponto ótimo de laminação começam a serem 

identificadas, desconsiderando ainda o potencial de craqueamento do recozimento, 

fator muito importante para limpeza final do laminado. 

Figura 24 – Gráfico de interação entre três fatores 
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Como os dois fatores de maior influência na limpeza, saponificação e finos 

de ferro, possuem pouca interação juntos, o gráfico esperado para a influência em 

conjunto são retas proporcionais quase paralelas. A partir do gráfico apresentado na 

Figura 25, é possível afirmar que para limpeza do material, o ponto ótimo destes dois 

fatores é: quanto maior a saponificação e menor a quantidade de finos de ferro no 

material melhor para limpeza superficial. 

Figura 25 - Interação entre Saponificação e Finos de Ferro 

 

Com a finalidade de aprofundar nos conhecimentos de correlações das 

propriedades da emulsão com a limpeza, após cada etapa do planejamento de 

experimentos, foi dada continuidade na coleta de dados. Citado anteriormente, o teste 

da fita foi executado para dezenas de bobinas e retirado em dois pontos de coleta. A 

Figura 26 mostra a variação de limpeza após a laminação e após o recozimento. É 

possível perceber na área circulada uma instabilidade nos resultados. Essa área 

corresponde aos testes com saponificação de 105mgKOH/g. 
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Figura 26 - Comparação da limpeza superficial entre saída do Laminador e saída do Recozimento 

 

A seguir, são apresentados os resultados provenientes dos testes do plate-

out. A Figura 27 mostra que quanto maior a saponificação da emulsão, menor o índice 

de resíduo carbonoso no material após a laminação, levando ao entendimento que a 

saponificação é benéfica ao processo de limpeza, até o limite testado de 

135mgKOH/g. 

Figura 27 - Gráfico Saponificação x Resíduo Carbonoso 

 

Com o resultado tão expressivo de correlação da saponificação com o 

índice de resíduo carbono, é necessário avaliar o gráfico da correlação da força de 
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laminação com o valor de saponificação da emulsão. A partir do gráfico da Figura 28 

é possível correlacionar a saponificação atuando como agente catalizador da 

lubrificação de laminação. O fato de reduzir a força exercida durante a laminação, 

pode ter contribuído para uma menor deterioração do óleo de laminação. 

Figura 28 - Força de Laminação x Saponificação 

 

Foi evidenciada uma correlação do teor finos de ferro presentes em 

suspensão na emulsão com o resíduo carbonoso na superfície da chapa. Quanto 

menor é o teor de ferro da emulsão, maior é a contaminação de resíduos carbonosos 

provenientes do óleo na emulsão. O fato, mostrado na Figura 29, pode indicar que, 

para teores de ferro maiores na emulsão (até o limite estudado 105mg/g), a sujeira 

encontrada possui menor concentração de resíduos carbonosos. Porém, quanto maior 

é o teor de finos de ferro presentes na emulsão, maior é também a contaminação de 

finos de ferro na chapa. Os dois tipos de resíduos (teor de finos de ferro na chapa e 

teor de resíduo carbonoso na chapa) são, neste caso, inversamente proporcionais.  
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           Figura 29 - Finos de Ferro na Emulsão x Resíduo Carbonoso 

 

Os demais fatores estudados como viscosidade e estabilidade não 

apresentaram correlações significativas para o experimento de plate-out. 

Os materiais amostrados que possuíram resultados não satisfatórios, com 

valores inferiores a 95% após o recozimento, foram submetidos a uma análise mais 

aprofundada por microscopia eletrônica de Varredura (MEV) e análise química por 

meio de espectrometria por dispersão de energia (EDS).  O objetivo foi analisar a 

composição química do resíduo e qual o formato das partículas. A Figura 30 e a Figura 

31 indicam que as partículas presentes no material são apenas do elemento químico 

ferro, indicado como elemento residual. Para estes materiais é possível afirmar, então, 

que houve uma falta de lubrificação durante o processo de laminação. Estes materiais 

possuíam saponificação de 105mgKOH/g e possível afirmar então, que a influência 

de uma maior saponificação é comprovada quando se compara com os resultados de 

saponificação maiores. Os teores de silício observados no EDS são provenientes do 

material do filtro. 
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Figura 30 - Análise de MEV dos resíduos presentes no material 

 

Figura 31 - EDS do resíduo após o recozimento 

 

Com o conhecimento adquirido durante o planejamento experimental e os 

dados complementares do plate-out e do MEV, é possível afirmar, assim como 

indicado na Figura 32, que o ponto ótimo deste estudo experimental possui índice de 
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saponificação igual a 135mgKOH/g, finos de ferro de 65mg/g na emulsão, viscosidade 

de 46,50Pa.s e estabilidade de 75%.  

Outra afirmação possível é que, independentemente da característica do 

óleo, em todos os casos a emulsão estava adequada do ponto de vista de elementos 

químicos. A análise no MEV comprovou que todos os elementos provenientes da 

emulsão, que foram arrastados no processo, foram também volatilizados no 

recozimento. 

Figura 32 - Ponto ótimo do experimento 

 

O presente trabalho mostrou uma influência significativa da saponificação, 

indicando que pode haver mais espaço para incrementar os valores do fator em prol 

da melhoria da qualidade superficial. Entretanto, é importante lembrar que valores 

acentuados de saponificação, podem causar uma dificuldade de destilação do óleo, 

fato que inviabiliza a limpeza do produto final. 
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7 SUGESTÕES PARA PRÓXIMAS ETAPAS 

• Incrementar ainda mais a saponificação da emulsão. 

• Avaliar a mudança de uso da emulsão de alta saponificação no último passe 

de laminação, em substituição ao detergente.  
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8 CONCLUSÕES 

Este trabalho permitiu um maior entendimento sobre a correlação das 

propriedades do óleo com a limpeza de superfície.  Desta forma, um melhor controle 

da sujeira do material laminado pode ocorrer, aumentando a qualidade superficial dos 

aços planos. Alguns parâmetros que influenciam na limpeza superficial das bobinas 

laminadas foram evidenciados, destacando-se a saponificação da emulsão e o teor 

de finos de ferro presentes na emulsão. A saponificação, mudando de 105mgKOH/g 

para 135mgKOH/g, acrescentou 10% na reflectância do material e os finos de ferro 

de 105mg/g reduzindo para 65mg/g acrescentaram 5% na reflectância. Pelo método 

plate-out foi possível perceber que para estes valores de saponificação analisados, 

houve redução no teor de resíduos carbonosos. Foi possível concluir que parâmetros 

como finos de ferro quando aumentados de 65mg/g para 105mg/g na emulsão podem 

reduzir a geração de um teor de resíduos de origem carbonosa, porém aumentando 

os teores de origem ferrosa. Na análise no MEV em materiais como contaminação e 

resultados de reflectância abaixo de 95%, foi identificado que os resíduos presentes 

após o recozimento são unicamente ferro, resultado do atrito entre os cilindros de 

trabalho e o material. A partir desse fato, conclui-se que a emulsão, em termos de 

componentes químicos, está adequada para laminação, em ambos os experimentos. 

Os Parâmetros definidos como ponto ótimo sugerem a possibilidade de retirar a 

limpeza eletrolítica após a laminação a frio, pois os resultados demonstraram grande 

estabilidade e performance próxima a 100% de reflectância. Parâmetros como 

estabilidade e viscosidade da emulsão não resultaram em grandes diferenças na 

qualidade do material quando comparados separadamente. 
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