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SISTEMA AUTOMATICO DE CONTROLE E INSPEÇÃO DE CHAPAS DE AÇO 

 

1. RESUMO 

A utilização da automação na indústria é cada dia mais necessária na busca da 

otimização dos processos com a consequente redução dos custos. Além disso, é de 

fundamental importância na preservação dos recursos naturais, sendo responsável  

pela segurança e saúde dos colaboradores. Devido à competitividade do mercado 

mundial de produção e beneficiamento de aço, este trabalho de iniciação cientifica, 

visa elaborar uma proposta para melhoria no controle e na qualidade de um 

processo de inspeção de chapas na etapa “Tesoura a Frio”, pertencente a uma linha 

de “Laminação a Frio” em uma usina siderúrgica. 

2. INTRODUÇÃO 

A linha de produção denominada “Tesoura á Frio”, pertence à fase de 

acabamento final do processo de “Laminação de Tiras a Frio”, onde é realizada a 

inspeção e avaliação das chapas de aço pelo funcionário responsável pelo controle 

de qualidade do produto. Este verificará se os materiais estão dentro dos parâmetros 

solicitados em relação à limpeza superficial, garantia das dimensões, etc. Após a 

aprovação do material, dentro das especificações desejadas, o mesmo é embalado 

e posteriormente encaminhado aos clientes. 

Nossa proposta é de automatizar esta linha de produção, proporcionando uma 

melhoria  na qualidade do produto e uma menor dependência do operador, 

garantindo a sua integridade física, pois o mesmo se manterá distante do processo. 

Hoje, praticamente todo o controle é efetuado de forma manual, ou seja, depende 

de uma decisão humana, sendo assim,  falhas podem ocorrer, comprometendo a 

qualidade do produto além de gerar riscos desnecessários á saúde e segurança dos 

trabalhadores envolvidos no processo, veremos a seguir algumas dessas situações. 

Um dos principais problemas observados, esta relacionado à contagem de 

chapas que atualmente é realizada através de um contador que recebe pulsos de 

um sensor, indicando o numero de chapas empilhadas no fim da linha.  

Após o empilhamento máximo permitido, é realizada uma parada da produção  

pelo inspetor de qualidade através de um comando local. No entanto, um erro na 

totalização destas chapas pode acarretar em uma sobrecarga, ou seja,  um peso 
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acima do suportado pela embalagem do lote e fora do solicitado pelo cliente. Para a 

retirada das chapas excedentes, se faz necessário o auxilio de mais três 

funcionários para uma retirada manual, expondo assim as pessoas envolvidas a 

riscos de prensamento, corte, ergonomia e esforço físico repetitivo. O manuseio 

incorreto das chapas ainda pode ocasionar danos ao produto que será enviado aos 

clientes. 

Outro problema observado na linha, está relacionado à medição de espessura 

que é realizada através de um sistema mecânico denominado micrometro, este é 

ajustado pelo operador não possuindo devido a sua construção, uma precisão 

adequada para o processo. O micrometro tem uma precisão acima 1% da espessura 

medida, sendo que a linha não admite erros com tolerâncias acima de 0,5% da 

espessura nominal. Além disso, como a medição e executada por contato, isto 

causa riscos e marcas indesejadas nas peças. 

É possível citar também a perda da produtividade da linha com as paradas 

decorrentes dos desvios citados, pois para a retirada do excesso de chapas após  

uma sobrecarga do sistema, ocorrem paradas de produção que duram cerca de uma 

hora. Com relação à medição de espessura, há paradas para o ajuste do micrometro 

de aproximadamente 15 minutos por volume inserido na linha, tempo necessário 

para a  validação da medição, o que provoca uma redução na velocidade de 

100m/min para 60m/min, gerando assim uma perda de produção ainda maior. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é portanto, automatizar a etapa de Tesoura a Frio a 

fim de melhorar o desempenho global da linha, com propostas pontuais nos desvios 

encontrados, permitindo assim um controle eficiente para garantir a qualidade do 

produto final acabado, bem como a segurança das pessoas. A automação do 

processo através de um Controlador Programável (CP) monitorado por um sistema 

de supervisão, resulta na melhoria do produto e a garantia da integridade física dos 

trabalhadores envolvidos.  

4. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de caso em uma indústria siderúrgica, na qual um dos 

alunos envolvidos nesta pesquisa trabalha na área citada.  
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O trabalho iniciou com uma pesquisa bibliográfica em artigos da área de 

automação e laminação de chapas. Foram buscados os processos relacionados aos 

sistemas de controle, ou seja, Controladores Lógicos Programáveis (CLP’s).    

O sistema consiste na utilização de um Controlador Lógico Programável, que  

substitui o sistema atual, e a visualização do processo por um supervisório que 

facilitará o controle do empilhando das chapas de forma correta garantindo a 

qualidade do produto e a segurança dos funcionários envolvidos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para simular as melhorias propostas, foram utilizados materiais e equipamentos 

encontrados facilmente no mercado e uma estrutura reduzida prototipando a linha de 

produção. Utilizou-se uma esteira de academia no lugar da esteira do processo, 

chaves fim de curso substituindo os sensores ópticos que foram utilizados para a 

contagem das chapas, e uma trena digital com saída analógica de corrente no lugar 

do raio gama para o controle de espessura. No controle das variáveis, foi utilizado 

um Controlador Programável Telemecanic, de fácil utilização e programação. Todo o 

processo é monitorado pelo software de supervisão INDUSOFT. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados alcançados nos testes se mostraram eficazes, pois o 

funcionamento do sistema com relação à contagem de chapas e parada de linha 

para embalagem, após o número desejado de materiais alcançou um resultado 

esperado superior ao existente na siderúrgica. Na próxima etapa, será 

implementado o controle de espessura com uma trena digital de saída analógica. 
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