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Resumo

Este trabalho inicia descrevendo as principais teorias de laminação que têm sido

empregadas nos últimos anos na determinação das condições ideais para opera-

ção de laminadores a frio. Estas condições ideais estão ligadas a um conjunto

de referências dos controladores do sistema, visando a máxima produtividade do

laminador e a melhor qualidade da chapa laminada. As principais contribuições

desta tese são: (i) proposta de um novo procedimento não iterativo para a deter-

minação inicial de referências para redução em cada cadeira de um laminador de

tiras a frio, originado do algoritmo iterativo do fator beta, introduzido por R. M.

Guo; (ii) em seguida, é feito uso do modelo de Bland e Ford para cálculo de força

e torque de laminação, utilizando o esquema de reduções sugerido pelo algoritmo

de inicialização. A partir deste ponto, emprega-se o algoritmo de otimização de

Nelder e Mead. A contribuição da tese para esta fase de otimização consiste

na proposta da função objetivo a ser minimizada. Esta função objetivo leva em

conta os principais atributos de qualidade e produtividade do laminador, ou seja,

espessura, planicidade e utilização de toda a potência disponível, igualmente dis-

tribuída por todas as cadeiras; (iii) finalmente, visando garantir máxima precisão

para as previsões do modelo, é proposto um algoritmo de otimização para ser

utilizado em um esquema de adaptação, tendo em vista as dificuldades de se esti-

mar duas importantes variáveis do processo de laminação: o coeficiente de atrito

e o limite de escoamento. São também apresentados resultados obtidos à partir

de um laminador tandem de 4 cadeiras, industrial, no qual foram implantados

alguns dos métodos propostos.

Palavras-chave: Controle de processos. Otimização não-linear. Laminação



Abstract

This work begins describing the main rolling theories which have been employed

during the recent years, in order to achieve the ideal conditions for the operation

of tandem cold rolling mills. These optimum conditions are connected to a set of

references used by the main systems regulators, aiming at getting the best quality

of the strip and the maximum productivity of the mill. The main contributions

of this thesis are: (i) proposal of a new non-iterative procedure to initial reduc-

tion calculation for each stand of a tandem cold mill, based on the iterative beta

factor algorithm introduced by R.M. Guo; (ii) Use of Bland and Ford model for

roll force and roll torque calculation, starting from the initial reduction schedule

proposed by the non-iterative initialization algorithm and optimized by the Nel-

der and Mead method. The contribution of this thesis for this optimization phase

consists in its proposal for an objective function to be minimized. This objective

function takes into consideration the main product quality and process producti-

vity attributes, i.e., thickness, flatness and the use of maximum available power,

evenly distributed among all stands; (iii) finally, aiming at ensuring maximum

precision for the model predictions, it is proposed an optimization algorithm to

be used by an adaptation strategy, considering the difficulties to estimates two

main rolling mill process variables: friction and yield stress coeficientes. Results

extracted from an industrial four stand tandem cold mill, on which some of the

proposal theories were implemented, are presented and discussed.

Keywords: Process control. Non-linear optimization. Rolling mill



Lista de Figuras

1.1 Laminador de tiras a frio de 4 cadeiras . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.1 Consumo de energia - Material 2,75 mm - Aço baixo carbono . . . 15

2.2 Configuração do laminador de tiras a frio da Cosipa . . . . . . . . 17

2.3 Estrutura dos níveis de automação do laminador . . . . . . . . . . 20

2.4 Fluxograma da fase estática da estratégia de controle . . . . . . . 23

2.5 Diagrama de controle do laminador de tiras a frio . . . . . . . . . 26

3.1 Arco de contato em laminação a frio . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.2 Decomposição de forças no elemento de chapa . . . . . . . . . . . 33

3.3 Detalhamento do arco de contato . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.4 Diagrama de pressão cadeira 1 - Bobina 2,76 x 0,79 x 1096 mm . 41

3.5 Diagrama de pressão cadeira 2 - Bobina 2,76 x 0,79 x 1096 mm . 42

3.6 Diagrama de pressão cadeira 3 - Bobina 2,76 x 0,79 x 1096 mm . 42

3.7 Diagrama de pressão cadeira 4 - Bobina 2,76 x 0,79 x 1096 mm . 42

4.1 Reflexão, expansão e contração em um simplex bidimensional . . . 46

4.2 Contração maciça em um simplex bidimensional . . . . . . . . . . 46

4.3 Fluxograma do método simplex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5.1 Diagrama de inicialização e otimização . . . . . . . . . . . . . . . 50



5.2 Inicialização de espessura - Método original. . . . . . . . . . . . . 56

5.3 Inicialização de espessura - Método não-iterativo. . . . . . . . . . 57

5.4 Inicialização de espessura - Método não-iterativo. . . . . . . . . . 58

5.5 Inicialização de espessura na cadeira 1. . . . . . . . . . . . . . . . 59

5.6 Inicialização de espessura na cadeira 2. . . . . . . . . . . . . . . . 60

5.7 Inicialização de espessura na cadeira 3. . . . . . . . . . . . . . . . 61

5.8 Função custo relativa à potência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

5.9 Desempenho da função custo para 145 bobinas. . . . . . . . . . . 71

5.10 Desempenho da função custo para 1500 bobinas. . . . . . . . . . . 71

5.11 Convergência da função custo – Inicialização/Otimização . . . . . 72

6.1 Esquema de adaptação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

6.2 Precisão do modelo atual para força na cadeira 1 . . . . . . . . . 78

6.3 Precisão do modelo atual para força na cadeira 2 . . . . . . . . . 78

6.4 Precisão do modelo atual para força na cadeira 3 . . . . . . . . . 78

6.5 Precisão do modelo atual para força na cadeira 4 . . . . . . . . . 79

6.6 Precisão de força – modelo atual x modelo proposto . . . . . . . . 79

6.7 Convergência da função de adaptação - Bobina 2,77x0,79x1096 mm 81

7.1 Eficiência de Equipamento no Laminador de Tiras a Frio . . . . . 86

7.2 Consumo de cilindros de trabalho no Laminador de Tiras a Frio . 87

7.3 Tonelagem Horária no Laminador de Tiras a Frio . . . . . . . . . 88

7.4 Desvio padrão de espessura para 500 bobinas. . . . . . . . . . . . 88

7.5 Performance de espessura no laminador. . . . . . . . . . . . . . . 89



Lista de Tabelas

2.1 Características do laminador de tiras a frio da Cosipa . . . . . . . 18

3.1 Esquema de reduções para a bobina 2,76 x 0,79 x 1096 mm . . . . 41

5.1 Inicialização de reduções utilizando solução iterativa . . . . . . . . 55

5.2 Inicialização de reduções utilizando solução não-iterativa . . . . . 55

5.3 Inicialização de reduções utilizando método original . . . . . . . . 56

5.4 Parâmetros da função custo de potência . . . . . . . . . . . . . . 63

5.5 Parâmetros da função custo de força . . . . . . . . . . . . . . . . 64

6.1 Parâmetros da função custo de adaptação . . . . . . . . . . . . . 80

6.2 Erro de Força para a adaptação atual . . . . . . . . . . . . . . . . 80

6.3 Erro de Força para a adaptação proposta . . . . . . . . . . . . . . 80

6.4 Resultados de adaptação para uma bobina . . . . . . . . . . . . . 82

6.5 Influência dos parâmetros de adaptação . . . . . . . . . . . . . . . 82



Lista de símbolos

F̃ Força nominal de laminação t

T̃ Tensão nominal por unidade de largura t
mm

F Força de laminação t

FMAX Força máxima de laminação t

FMIN Força mínima de laminação t

G Torque no cilindro por unidade de largura Nmm
mm

h Espessura da chapa na cadeira mm

h0 Espessura da chapa na entrada do laminador mm

hN Espessura da chapa na saída do laminador mm

hm Espessura mínima da chapa na cadeira mm

J Função custo total

JF Função custo de força

JT Função custo de tensão

JW Função custo de potência

k Limite de escoamento kgf
mm2

N Número de cadeiras



P Força de laminação por unidade de largura t
mm

Pe1 Força de compressão elástica t
mm

Pe2 Força de recuperação elástica t
mm

PMAX Potência máxima kW

PMIN Potência mínima kW

PNOM Potência nominal kW

R Raio do cilindro de trabalho mm

r Redução %

R′ Raio deformado do cilindro de trabalho mm

rt Redução total %

rl Redução mínima %

ru Redução máxima %

T Tensão de laminação t
mm

TMAX Tensão máxima por unidade de largura t
mm

TMIN Tensão mínima por unidade de largura t
mm

V Velocidade periférica do cilindro m
min

W Largura da chapa mm

β Fator de interpolação

δ Redução absoluta de espessura mm

ηG Eficiência do redutor p.u.

ηM Eficiência do motor p.u.

µ Coeficiente de atrito



φN Ângulo neutro rad

σ Tensão principal kgf
mm2

ε Redução logarítmica

εl Redução logarítmica mínima

εm Redução logarítmica total

εu Redução logarítmica máxima

Subscritos e Sobrescritos

1 Parâmetro de entrada da cadeira

2 Parâmetro de saída da cadeira

¯ Valor médio do parâmetro

i Número da cadeira

j Número da zona entre cadeiras



Sumário

1 Introdução 1

1.1 O estado da arte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 Estrutura da tese e principais contribuições . . . . . . . . . . . . . 6

2 O Processo de laminação a frio 9

2.1 Sistema de controle do laminador a frio de 4 cadeiras da Cosipa . 9

2.2 Descrição do processo de laminação a frio . . . . . . . . . . . . . . 10

2.3 O laminador de tiras a frio da Cosipa . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.3.1 Arquitetura de automação . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.3.2 Principais funções do nível 2 de automação . . . . . . . . . 20

2.4 O sistema de controle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.4.1 A fase estática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.4.2 A fase dinâmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3 O modelo de laminação a frio 30

3.1 O modelo de Bland e Ford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.1.1 Modelo de força plástica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.1.2 Modelo de força elástica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.1.3 Cálculo do raio deformado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40



3.1.4 Resultados do modelo de força . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4 O algoritmo Simplex de Nelder e Mead 43

4.1 O método de minimização da função custo . . . . . . . . . . . . . 43

5 Inicialização e otimização de referências 49

5.1 Inicialização de referências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

5.1.1 A solução iterativa do algoritmo do fator beta . . . . . . . 51

5.1.2 O método de solução não-iterativa para cálculo do Fator Beta 52

5.1.3 Resultados da inicialização . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

5.1.4 Conclusões da inicialização . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

5.2 Otimização das referências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

5.2.1 A função custo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

5.2.2 Função custo de potência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

5.2.3 Função custo de força de laminação . . . . . . . . . . . . . 64

5.2.4 Função custo de tensão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

5.2.5 Escolha dos coeficientes da função custo . . . . . . . . . . 65

5.2.6 Imposição de limites e restrições . . . . . . . . . . . . . . . 67

5.2.7 Uso da potência total disponível . . . . . . . . . . . . . . . 67

5.2.8 Limites de potência e correntes dos motores . . . . . . . . 68

5.2.9 Limite de velocidade do processo . . . . . . . . . . . . . . 69

5.2.10 Resultados da otimização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

5.2.11 Conclusões da otimização . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

6 Esquema de adaptação 73

6.1 Parâmetros de adaptação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74



6.2 Algoritmo de otimização da adaptação . . . . . . . . . . . . . . . 75

6.3 Resultados da adaptação para um conjunto de bobinas . . . . . . 77

6.4 Resultado da adaptação para uma bobina . . . . . . . . . . . . . 81

7 Conclusões 83

7.1 Descrição das principais contribuições . . . . . . . . . . . . . . . . 84

7.2 Avaliação do aumento de produtividade do laminador . . . . . . . 84

7.3 Avaliação de melhoria de qualidade do laminador . . . . . . . . . 86

7.4 Futuras linhas de pesquisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89



Capítulo 1

Introdução

A geração de referências, ou presets, para laminadores a frio, também co-

nhecida como geração de set-up, tem sido largamente empregada nos últimos

anos, em função dos benefícios que pode proporcionar em termos de melhoria

da qualidade, aumento da produtividade, da disponibilidade e do rendimento,

e redução de custos para a produção de chapas laminadas a frio. A importân-

cia desta geração já foi apontada em [1] e tem sido objeto de diversos trabalhos

recentes [2–6].

No presente trabalho, são propostos desenvolvimentos relativos à geração

de presets implantados em um laminador de tiras a frio de 4 cadeiras, instalado

na Companhia Siderúrgica Paulista – Cosipa. O principal objetivo do trabalho

é obter aumento da produtividade deste laminador assim como melhoria das

características de qualidade das chapas produzidas nesta instalação.

1.1 O estado da arte

Edwards [7] descreve o desenvolvimento dos primeiros laminadores a frio, a

partir do surgimento do primeiro desenho de um laminador, feito por Leonardo

da Vinci, no século XV. Segundo este artigo, o primeiro registro de um laminador

a frio, com motores CC independentemente controlados, data de 1904. Dez anos
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após, surge o primeiro laminador a frio com tensão entre cadeiras e uma enrola-

deira na saída e, em seguida, é instalado nos Estados Unidos, no ano de 1926, o

primeiro laminador a frio de 4 cilindros e quatro cadeiras.

É interessante notar neste artigo a descrição a respeito da evolução dimen-

sional dos produtos laminados a frio. Em 1925, já eram processados materiais

com largura de 914 mm e, em 1933, atinge-se a marca de 2200 mm. Em 1938,

para uma tira de 914 mm de largura, a mínima espessura decresce a 0,25 mm

e, para 2200 mm de largura, a 1,02 mm . A partir desta época, não houve um

significativo aumento na faixa de produtos laminados a frio, porém a ênfase tem

sido dada ao aumento da produtividade e à melhoria da qualidade, em termos de

variação de espessura, de forma e de acabamento superficial.

Seguindo esta tendência, Edwards define o objetivo de um sistema de auto-

mação como sendo a produção do maior comprimento de chapa, o mais próximo

possível da espessura objetivada. Além disto, a chapa deverá possuir boa plani-

cidade e apresentar condições superficiais de acabamento adequadas – limpeza e

isenção de riscos. Ao mesmo tempo, a maximização da produtividade é colocada

como um dos objetivos prioritários de todo sistema de automação. Outra obser-

vação interessante realizada por Edwards relaciona-se à energia total necessária

para reduzir a chapa. Teoricamente seria possível minimizar uma função custo

que contivesse esta variável, porém, a opinião dele é que, em função de restrições

impostas por outros requisitos, pouca economia pode ser efetuada nesta área.

Em seu trabalho, Edwards emprega o modelo proposto por Bryant [1] o

qual, segundo sua experiência, fornece cálculo de força de laminação, em relação

a modelos mais complexos, na faixa de ±5%. A respeito da precisão de modelos,

Edwards menciona a dificuldade de se prever corretamente o valor do limite de

escoamento da chapa, levando-se em consideração a variedade de tipos de aço

normalmente laminados, e também a incerteza a respeito do valor do coeficiente

de atrito, tendo em vista as faixas de velocidades comumente encontradas na

laminação a frio. Isto coloca a precisão do modelo de cálculo de forças em forte

dependência em relação às técnicas de adaptação empregadas. Além disto, ou-
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tra observação interessante de Edwards é que, examinando a fórmula de cálculo

de força, veremos que é virtualmente impossível distinguir entre variações do li-

mite de escoamento – dureza do aço – e coeficiente de atrito, utilizando-se dados

obtidos à partir de instrumentação de uso industrial.

A respeito dos principais modelos para laminação a frio de chapas finas

de aço, desenvolvidos durante as últimas décadas, Li e Lagergren [8] chamam a

atenção para a importância da estrutura do modelo e de três variáveis do processo

– limite de escoamento, comprimento do arco de contato e coeficiente de atrito

– na precisão das forças calculadas. Realizando experimentos em um laminador

piloto, os autores compararam forças calculadas com forças medidas, chegando à

conclusão que o modelo de equações integrais de Bland e Ford [9–11] e o modelo de

equações algébricas de Bryant e Osborn [12, 13] são os mais precisos entre todos

aqueles estudados pelos autores. Segundo seus experimentos, os dois modelos

citados alcançaram respectivamente 2,9% e 3,8% de precisão para reduções entre

26% e 48% e, para reduções menores, inferiores a 26%, o desvio médio foi de 2,0%

para Bland e Ford e 5,0% para Bryant e Osborn.

Em particular, a influência do coeficiente de atrito sobre a precisão do mo-

delo é descrita por Yuen [14] em seu artigo sobre a importância da qualidade

do set-up na laminação a frio. Atualmente, tolerâncias cada vez mais restritas

dos atributos do produto – espessura e planicidade – exigem que modelos ma-

temáticos, cada vez mais sofisticados, sejam utilizados para a geração de set-up.

Atrito é um parâmetro crucial para a geração de set-up, em função de seu efeito

significativo sobre a força e, portanto, sobre a espessura. Entretanto, atrito é

um dos fenômenos menos conhecido e freqüentemente não muito bem controlado

durante a laminação. O controle preciso do atrito é essencial a fim de atingir

condições ideais de laminação. Atrito excessivo ou insuficiente são ambos pre-

judiciais à operação de laminadores. Laminação com escorregamento excessivo

poderá resultar em marcas nos cilindros de trabalho que serão estampadas na

superfícies da chapa, provocando desvio de material. Para o caso de escorrega-

mento insuficiente, o processo de laminação poderá tornar-se instável, levando à
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ruptura da tira e interrupção do processo. Segundo a opinião de Yuen, entender

os mecanismos que afetam o coeficiente de atrito resultará no controle preciso do

mesmo e no conseqüente aumento de produtividade do laminador, e na melhoria

da qualidade do produto.

A partir do método proposto por Orowan [15], Bland e Ford [9–11] de-

senvolveram o primeiro modelo preciso para cálculo de força, torque e potência

de laminação, de tal modo que os cálculos pudessem ser realizados com razoável

rapidez, sem requerer nenhuma operação matemática complexa. Admitiram algu-

mas simplificações adicionais para possibilitar que a equação diferencial de força

de laminação proposta inicialmente fosse integrada. Resultados obtidos foram

comparados com resultados experimentais e com resultados calculados por ou-

tras teorias. A partir das constatações deste primeiro estudo, modelos adicionais,

que incluíam fenômenos secundários presentes no processo, foram posteriormente

incorporados à teoria, até que a precisão obtida mostrasse ser satisfatória para

toda a faixa de reduções normalmente utilizada.

Fiebig e Zander [2] apresentam em seu artigo um interessante conceito de

set-up ótimo relacionado à produtividade do laminador. Segundo estes autores, o

set-up ótimo é aquele no qual a distribuição de reduções entre as cadeiras indivi-

duais do laminador seja escolhida de tal modo que todos os motores atinjam suas

velocidades máximas e correntes limites simultaneamente. Em outras palavras,

o ideal, em termos de produtividade, é que nenhuma cadeira atinja sua condição

máxima enquanto as demais estejam abaixo de seus respectivos limites máximos

de velocidade e corrente. Outro aspecto interessante relatado é o uso do conceito

de consumo específico de energia para determinação dos limites máximo e mí-

nimo de redução por cadeira. Estes autores fizeram uso do método simplex para

minimização de uma função custo relacionada à potência e indicam que usaram

adaptação de parâmetros para melhoria do índice de acerto do modelo utilizado.

Wang et al. [6], utilizando algoritmos genéticos, desenvolveram um método

de otimização de cálculo de set-up de laminadores a frio, onde foram propos-

tas funções custo fundamentadas em considerações de distribuição de potência,
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de tensão e condições ótimas de planicidade. Resultados obtidos, quando com-

parados com esquemas empíricos fundamentados na experiência de operadores,

permitiram concluir que as distribuições de potência, sob condições de esquemas

otimizados, apresentaram-se mais uniformes, conduzindo a distribuições também

uniformes de redução. Estes autores não mencionam se o desenvolvimento foi uti-

lizado on-line em um laminador industrial, embora os tempos de processamento

dos cálculos numéricos fornecidos levem a crer que tal utilização seja viável.

Reddy e Suryanarayana [16] propõem um modelo unidimensional de cálculo

de set-up de laminadores a frio, comparando os resultados de potência consu-

mida para os casos de distribuições de reduções em séries aritmética, geométrica,

harmônica e quadrática. Para validar o modelo proposto, os resultados de força e

torque foram comparados com resultados de modelos de outros autores que utili-

zaram técnicas mais rigorosas como a de elementos finitos. Em seguida, resultados

calculados de potência consumida para as séries propostas são comparados com

resultados da série proposta por Roberts [17]. Como conclusão, estes autores

mostram que o resultado de potência consumida é menor para a distribuição de

redução seguindo a série harmônica, sendo também próxima dos valores obtidos

pela série do esquema operacional proposto por Roberts [17]. Nenhum comen-

tário é feito a respeito de impactos na qualidade da chapa com a utilização de

algumas das séries propostas.

Pires et al. [18] apresentam um esquema de otimização de set-up para cál-

culo de redução, desenvolvido para um laminador tandem a frio. Este sistema de

otimização compõe-se de uma fase de inicialização e uma fase de otimização. A

fase de inicialização consiste de um procedimento de cálculo não iterativo, pro-

posto como uma alternativa para o algoritmo iterativo do fator beta apresentado

por Guo [19]. A fase de otimização é implementada utilizando o método sim-

plex de Nelder e Mead [20] e apresenta, como contribuição principal, a definição

da função objetivo adotada, a qual leva em consideração aspectos de qualidade

e produtividade da laminação. Do ponto de vista de qualidade, os resultados,

após a implementação deste sistema em um laminador industrial, são ilustrados
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através das características de bobinas individuais e de um conjunto de bobinas

produzidas. Aspectos de produtividade são ilustrados através da comparação de

potência e de velocidade de laminação com valores nominais do equipamento.

A figura 1.1 mostra a foto do laminador de tiras a frio de 4 cadeiras instalado

na Companhia Siderúrgica Paulista – Cosipa, que foi utilizado como referência

para os estudos realizados neste trabalho. Este laminador possui elevado nível de

automação, sendo possível amostrar aproximadamente 400 variáveis de processo,

a uma taxa de 100 ms.

Figura 1.1: Laminador de tiras a frio de 4 cadeiras

1.2 Estrutura da tese e principais contribuições

Este trabalho foi organizado em sete capítulos, conforme resumo a seguir.

O capítulo 1 descreve, na seção O estado da arte, as principais contribuições,

realizadas durante os últimos 50 anos, à automação do processo de laminação

a frio, cujo estágio atual de desenvolvimento permitiu atingir elevado grau de

produtividade e qualidade. O capítulo 2 tem por objetivo resumir o processo de

laminação a frio empregado na Companhia Siderúrgica Paulista – Cosipa – com
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ênfase para uma descrição detalhada do sistema de automação. Assim sendo,

procura descrever as principais funções das etapas de geração de referências, –

as quais incluem a inicialização, a otimização e a adaptação –, além de fornecer

uma breve explicação do sistema de controle dinâmico de espessura que equipa o

laminador. O capítulo 3 apresenta o desenvolvimento do modelo escolhido para

cálculo das principais variáveis do processo de laminação a frio e justifica a sua

escolha. O capítulo 4 faz uma descrição detalhada do método utilizado para a

otimização das variáveis de referência e adaptação, sendo também mostradas as

suas vantagens sobre outros métodos comumente empregados em otimização de

processos.

Os capítulos 5 e 6 apresentam duas contribuições deste trabalho ao estudo

do processo de laminação a frio. O capítulo 5 apresenta, com detalhes, um novo

método de geração de referências para o cálculo otimizado de set-up de lamina-

dores tandem. É desenvolvido, primeiramente, um procedimento de inicialização

destas referências e, então, são descritos os principais resultados e vantagens sobre

o método que lhe deu origem [19]. Relativamente à esta etapa de inicialização,

são apresentados o algoritmo iterativo do fator beta de Guo [19] e o novo pro-

cedimento não iterativo aqui proposto como contribuição. O algoritmo do fator

beta foi introduzido para ser aplicado em laminadores de uma cadeira, com o

objetivo de calcular a redução adequada em cada passe, em função dos limites

de redução máxima e mínima, especificados para aquele passe. Este conceito foi

transportado para laminadores de tiras a frio de múltiplas cadeiras, considerando

o número de passes igual ao número de cadeiras do laminador. No final da etapa

de inicialização, são comparadas a precisão, a robustez e a velocidade dos métodos

iterativo e não-iterativo. Após a etapa de inicialização, é desenvolvida uma etapa

de otimização, baseada no algoritmo Simplex de Nelder e Mead [20]; a função

objetivo proposta constitui a principal contribuição desta etapa.

O capítulo 6 descreve o método utilizado para a adaptação de duas impor-

tantes variáveis do processo de laminação a frio – o coeficiente de atrito e o limite

de escoamento –, sujeitas as perturbações, devido às mudanças físicas no pro-
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cesso. Como contribuição deste trabalho, é proposto e implementado o método

simplex de Nelder e Mead [20] para otimização e estimativa destes parâmetros.

Por fim, o capítulo 7 mostra as conclusões e os principais resultados obtidos no

processo de laminação a frio da Cosipa, após a implementação das propostas

apresentadas no trabalho. Em seguida, são descritas as referências bibliográficas

que fundamentaram as principais idéias apresentadas durante o desenvolvimento

da tese.



Capítulo 2

O Processo de laminação a frio

De uma forma resumida, laminação a frio consiste na passagem de uma

chapa por vários conjuntos de dois cilindros de trabalho, instalados em cascata

(tandem) e girando em sincronismo, de modo a reduzir a espessura da tira a

um valor desejado. Neste capítulo, será apresentada uma breve descrição do

processo de laminação a frio e do laminador de tiras a frio instalado na Companhia

Siderúrgica Paulista – Cosipa. Para um estudo adicional das característica deste

laminador, consulta pode ser feita ao excelente trabalho de Santos Filho [21],

como também aos trabalhos de Pires et al. [18, 22,23] e Ferreira [24].

2.1 Sistema de controle do laminador a frio de 4

cadeiras da Cosipa

O laminador de tiras a frio da Cosipa possui 4 cadeiras, cada uma delas

compreendendo 2 cilindros de apoio e 2 cilindros de trabalho, estes últimos aco-

plados a motores de corrente contínua, controlados por reguladores digitais de

velocidade. Duas cápsulas de aperto hidráulicas, instaladas sobre os mancais dos

cilindros de apoio, completam o conjunto de redução de cada cadeira.

Na região de deformação, situada entre os cilindros de trabalho superior e

inferior, a chapa passa e sofre redução de espessura por efeito de compressão –
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provocada pela ação das cápsulas de aperto hidráulico – e de tração – devido à

tensão existente entre duas cadeiras consecutivas. Este mecanismo obedece à lei

de plasticidade segundo a qual a pressão normal acrescida da tensão longitudinal

deve ser igual ao limite de escoamento do material.

Todo o conjunto é comandado por um sistema de automação cuja arquite-

tura é mostrada na figura 2.3, página 20. Este sistema de automação está focado

nos seguintes objetivos:

• Mínima variação de espessura da tira;

• Máxima velocidade de laminação;

• Perfil relativo da chapa inalterado;

• Isenção de defeitos superficiais na chapa.

Na figura 2.4, página 23, é mostrado o fluxograma com as 3 principais

etapas de geração de presets que serão desenvolvidas neste trabalho: inicialização,

otimização e adaptação.

2.2 Descrição do processo de laminação a frio

O processo de laminação a frio tem como produto de entrada uma bobina

previamente laminada a quente e submetida a um processo de decapagem. A de-

capagem – que consiste na passagem da chapa por solução ácida – é responsável

pela remoção da camada de óxido resultante do processo de laminação a quente.

Na entrada do laminador é instalada uma desenroladeira, cuja função é colocar a

bobina na forma de tira sob a qual será processada. A operação chamada passe

ocorre com a tira sendo introduzida entre os cilindros de trabalho e transportada

por meio destes para o lado da saída. Quando a tira sofre mais de um passe em

seqüencia, o equipamento é chamado laminador contínuo. Assim, durante este

tipo de laminação, a tira sofre esforço de compressão – também chamado pressão

normal – e de tração longitudinal – ou tensão longitudinal –, que submetem a
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espessura original a uma redução entre 40% e 80%, dependendo do número de

cadeiras do laminador. Por fim, na saída do equipamento, localiza-se uma enrola-

deira que coloca a tira processada novamente na forma de bobina. Essa descrição

se aplica ao tipo mais comum de laminação, aqui chamada laminação bobina a

bobina. Existem, entretanto, laminadores nos quais o material de entrada é for-

necido diretamente do processo anterior, a decapagem; e outros laminadores que

transferem diretamente o seu produto ao processo posterior, o recozimento. Em

uma laminação com estas características – chamada laminação contínua –, estes

equipamentos são instalados em seqüência, eliminando a necessidade da operação

de desenrolamento e de enrolamento do material, o que pode representar grande

vantagem sob o ponto de vista de rendimento do produto, uma vez que evitam

os descartes de pontas danificadas que geralmente ocorrem nestas operações.

A elevada pressão normal, conseguida com o uso de cápsulas hidráulicas, é

transferida para a chapa por meio do empilhamento de um conjunto de quatro

cilindros rotativos, dois localizados acima e dois abaixo da tira. O par de cilindros

de trabalho motorizado estará sempre em contato com o material processado,

sendo, por sua vez, apoiado por um par de cilindros de encosto livres, cuja função

é minimizar o curvamento de todo o conjunto. Este curvamento tem origem

na reação da chapa à deformação e será evitado utilizando cilindros de encosto

com medidas de diâmetros próximas à largura da mesa dos cilindros. Alguns

laminadores possuem um par adicional de cilindros intermediários, localizados

entre os cilindros de trabalho e de encosto, utilizados para melhorar a planicidade

do material.

Os cilindros ficam alojados em estruturas de aço chamadas cadeiras, cuja

função é conferir rigidez mecânica ao conjunto. Estas estruturas são formadas por

quatro grandes colunas interligadas, duas do lado motor e duas do lado operador.

Laminadores a frio podem possuir de uma a seis cadeiras e, neste caso, serão

denominados de laminadores tandem de uma ou seis cadeiras. As cadeiras de um

laminador podem ser compostas por seis cilindros – denominados de laminadores

six high – ou por quatro cilindros – chamados laminadores quádruos ou four
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high. Em laminadores de uma cadeira, o fluxo de material pode ocorrer em

ambos os sentidos – laminadores reversíveis– ou num único sentido – laminadores

não-reversíveis. Uma laminação pode ser classificada como contínua, quando

recebe o material diretamente da decapagem e o transfere, após processamento,

diretamente ao recozimento; como semi-contínua, quando a transferência direta

de material ocorre em apenas uma das extremidades; ou ainda como não-contínua,

ou bobina a bobina, quando não há transferência direta de material.

O processo é chamado de laminação a frio porque é realizado com a chapa

praticamente à temperatura ambiente. O objetivo final é a produção de chapas

de aço cujos principais atributos são tolerância restrita de espessura – contro-

lada no sentido longitudinal – e ausência de defeitos de planicidade – controlada

transversalmente. Após o processamento, o material é tratado pelos processos

posteriores: no recozimento – para recuperação da dutilidade do aço – e no lami-

nador de encruamento – para a eliminação do patamar de escoamento, impressão

de acabamento final e correção de planicidade – características estas perdidas

durante o processo com elevada deformação a frio.

A operação de deformação da tira em laminação a frio é considerada de-

formação em estado plano e portanto pode-se admitir desprezível a variação de

largura da tira. Segundo Bryant e Spooner [25], mesmo para elevadas reduções,

resultados experimentais mostram que a variação de largura da chapa é sem-

pre inferior a 1%. Portanto, de acordo com a conservação do fluxo de massa,

o volume do material correspondente à redução em espessura da tira deverá ser

transformado em aumento do comprimento, na mesma proporção. Estes autores

lembram ainda que variações de redução ao longo da cadeira, no sentido trans-

versal da tira, devem, portanto, resultar na produção de chapa ondulada, ou na

retenção de esforços residuais na estrutura da chapa, em função da ocorrência de

segmentos adjacentes de chapa com comprimentos diferentes.

Além dos equipamentos básicos já descritos, existem os equipamentos au-

xiliares com igual importância no processo de laminação a frio. Dentre estes

equipamentos auxiliares, deve ser mencionado o sistema de refrigeração e lubrifi-



13

cação da interface chapa/cilindros. Este sistema tem como função a absorção do

calor originado das energias de deformação e de atrito, dissipadas nesta região.

É composto de grandes tanques contendo soluções água/óleo que são bombeadas

até o laminador e lançadas sob pressão sobre a chapa e nos cilindros, com a função

de lubrificar e extrair calor dos mesmos. O correto dimensionamento e operação

deste sistema tem impacto direto na qualidade e produtividade do laminador, já

que influencia parâmetros do processo, como coeficiente de atrito e limpeza da

tira.

O ciclo completo de produção de uma bobina tem início com o recebimento

das características físicas de entrada e saída do produto a ser laminado. A partir

de dados como largura, espessura de entrada e de saída da tira, e composição

química do produto, calcula-se um esquema de laminação, objetivando máxima

produtividade e a melhor qualidade. Em princípio, para que este objetivo seja

atingido, seria suficiente utilizar a máxima potência disponível e distribuí-la en-

tre os vários motores, proporcionalmente à potência instalada em cada uma das

cadeiras. Deve-se entender como esquema um conjunto de referências para os

diversos acionadores e posicionadores do laminador.

A divisão de responsabilidades entre o nível de otimização do processo –

onde são calculados os esquemas ou presets do laminador – e o nível de controle

dinâmico do processo – onde se encontram os vários controladores dos equipa-

mentos – deve ser tal que o primeiro calcula as referências ótimas associadas à

máxima produtividade e à melhor qualidade, e o segundo mantém o processo o

mais próximo possível destas referências, corrigindo eventuais desvios provocados

por fenômenos de laminação não modelados. Através das malhas de adaptação,

estes desvios estarão sendo amostrados e interpretados segundo um processo con-

tínuo de ajuste de parâmetros tais como o coeficiente de atrito e a dureza do

aço.

Na laminação bobina a bobina, a produção de uma tira está sujeita a cinco

fases distintas:

Encaixe ou Threading : fase na qual a ponta da tira é mordida e transferida
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pelos cilindros de trabalho, girando em baixa velocidade, da primeira ca-

deira até à enroladeira. Em função do forte desequilíbrio entre as tensões

avante e a ré, esta fase é crítica para a planicidade e a espessura até que

ocorra a mordida na próxima cadeira. O encaixe só termina totalmente com

a tira tensionada na enroladeira e o laminador pronto para aceleração.

Aceleração : fase na qual todas as cadeiras, juntamente com a enroladeira e a

desenroladeira, são aceleradas, acopladas pela tira, a uma taxa aproximada

de 1, 0m
s2 , até que todo o conjunto atinja a velocidade de laminação. O

tempo de processamento nesta fase é de aproximadamente 15 segundos.

Laminação ou Run : consiste na mais longa fase de produção de uma bobina,

caso esta tenha as dimensões máximas de peso e diâmetro. O tempo de

processamento pode variar de 4 a 8 minutos, e a velocidade máxima, nos

materiais mais finos, atingir 1000 m
min

– com um comprimento de tira supe-

rior a 5000 metros. Como pode ser visto na figura 2.1, o consumo específico

de energia para processamento do material 2,75 x 0,77 mm, aço baixo car-

bono, é de 41kWh
t

, porém, para reduções maiores (80%), com espessuras

de entrada menores, pode atingir até 70kWh
t

. A energia consumida com

redução de espessura, considerando uma bobina de 23 toneladas, pode ser

estimada utilizando-se estes dados. O consumo adicional de energia com

equipamentos auxiliares – sistemas de refrigeração, lubrificação e ventila-

ção – é estimado em aproximadamente 50% deste valor.

Desaceleração : fase onde todo o conjunto é conduzido novamente ao regime

de baixa velocidade. Mantém constante a relação entre as velocidades dos

acionamentos principais, para evitar oscilações mecânicas aplicadas à chapa.

Desencaixe ou Tail out : fase operacionalmente semelhante à fase de encaixe

em função de sua importância para a planicidade e espessura. Bryant e

Spooner [25] sugerem que seja priorizada a planicidade – em relação à es-

pessura – durante a fase de encaixe e desencaixe, para evitar ondulados na

ponta da tira, que poderiam causar danos aos cilindros. Em laminadores
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modernos, com acionamentos de alta precisão e controles de curvamento dos

cilindros (bending), é possível ser encontrada uma solução de compromisso

entre consumo de cilindros e interrupção de produção versus descarte de

pontas das tiras por material fora de espessura.
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Figura 2.1: Consumo de energia - Material 2,75 mm - Aço baixo carbono

Em [26] encontra-se uma completa descrição do mecanismo de transforma-

ção que ocorre com a chapa na região de deformação. Neste trabalho, laminação

a frio é descrita como o processo envolvendo deformação plástica, quando se

submete a chapa a tensões além de seu limite de escoamento. Estas tensões são

conseguidas por meio da combinação de pressão normal e tensão longitudinal apli-

cadas à chapa, quando a mesma é tracionada entre os rolos pela força de atrito

horizontal desenvolvida no arco de contato. Inicialmente, a tira é deformada

elasticamente até que o nível de tensão seja suficiente para provocar deformação

plástica permanente. Na região de entrada, a velocidade da chapa é inferior à

velocidade periférica dos cilindros. À medida que a espessura diminui, a velo-

cidade da chapa aumenta em função da necessidade de se manter constante a

vazão de material, admitindo-se que a densidade não é modificada pela redução.

Finalmente, conforme a chapa avança pela região de deformação, sua velocidade
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torna-se igual à velocidade dos cilindros de trabalho. Este ponto é identificado

como ponto neutro. Entre o ponto de entrada e o ponto neutro, forças horizontais

de atrito puxam a chapa em direção aos rolos, enquanto que as componentes ho-

rizontais das forças normais entre os rolos e a chapa resistem à entrada da chapa.

Esse processo é chamado de mordida. Entretanto, este último efeito decresce à

medida que o ângulo de mordida diminui. Além disto, movendo-se em direção

ao ponto neutro, a tensão aplicada à chapa diminui, podendo atingir o estado de

compressão, dependendo dos níveis de tensão de entrada e de saída. Do ponto

neutro ao ponto de saída, a velocidade da chapa é superior à velocidade periférica

dos cilindros. Nesta região, a força de atrito horizontal está agindo no sentido de

acionar os cilindros. Portanto, a chapa deve ser impulsionada por uma combina-

ção de compressão e tensão de saída cuja resultante também será uma função do

ângulo de contato, do ponto neutro ao ponto de saída da chapa.

É de grande importância a variável ângulo neutro sobre as condições limi-

tes de laminação. Esta grandeza está relacionada à diferença de velocidade da

chapa no ponto de entrada ou de saída e no ponto neutro, sendo conhecida como

escorregamento. O escorregamento na região anterior ao ponto neutro é chamado

de escorregamento a ré e, na região posterior, de escorregamento avante.

As principais variáveis controladas na laminação a frio são a espessura de

saída e a forma (ou planicidade). O perfil e a forma não devem ser confundidos.

Beal [27] define o perfil como a distribuição de espessura ao longo da largura

da tira. A forma, por sua vez, é definida por Bryant, Edwards e McClure [28]

como o grau de empenamento transversal da tira. Esse empenamento se deve a

uma distribuição não uniforme de esforços transversais durante a compressão nas

cadeiras, o que causa alongamentos diferentes em fatias adjacentes da tira.

2.3 O laminador de tiras a frio da Cosipa

O laminador de tiras a frio da Cosipa possui 4 cadeiras, todas elas do tipo

quádruo ou four high. Seus acionamentos são independentes, compreendendo dois
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cilindros de encosto livres, apoiados sobre dois cilindros de trabalho. Esses, por

sua vez, são acoplados a motores de corrente contínua, controlados por reguladores

de velocidade. Duas cápsulas de aperto hidráulicas, instaladas sobre os mancais

dos cilindros de encosto, completam o conjunto de redução de cada cadeira.

CONFIGURAÇÃO DO LAMINADOR A FRIO DA COSIPA

Espessura de entrada:  2.00  a  4.75 mm
Espessura de saída:   0.38  a  3.00 mm
Largura da chapa:   650  a 1575 mm
Diâmetro externo da bobina, min/max: 813/1930 mm
Peso da bobina, max: 30 Ton
Diâmetro cilindro trabalho, min/max: 490/575 mm
Diâmetro cilindro encosto, min/max: 1270/1425 mm
Diâmetro do mandril:  610 mm
Força cásula hidráulica, max: 2250 Ton
Compensador de coroa, max: 132 ton
Tensão enroladeira, max: 9000 Kgf
Tensão desenroladeira, max: 8400 kgf

Distância entre cadeiras: 4013.2 mm
Distância cadeira 1/raio X: 1800 mm
Distância cadeira 4/raio X: 1800 mm
Distância desenroladeira/cad. 1: 7200 mm
Tempo de resposta do drive: 200 ms
Tempo de resposta do HGC: 30 ms

Tensão máxima da zona: 60 Ton
Tensão mínima da zona: 5 Ton

Módulo de cedagem
Cadeira 1:    K = 595 ton/mm
Cadeira 2:    K = 578 ton/mm
Cadeira 3:    K = 575 ton/mm
Cadeira 4:    K = 541 ton/mm

Cadeira 1; 2; 3

2 x 1800 kW cada cadeira
0 - 433 - 545/1046 rpm
0 - 39,7 - 31,54/16,43 KNm
0- 726 - 900/900 Vcc
0- 2594 - 2081/2096  Acc
191  Vcc  89  Acc
1030 Kgm²
2,953; 2,485; 1,839
609; 718; 1009 m/min

Cadeira 4

2 x 1492 kW
0 -200/485 rpm
71,3  KNm
700 Vcc
2300 Acc
105 Acc
1936 Kgm²
1/1,256
1079 m/min

Desenroladeira

Potência nominal
Velocidade
Torque nominal
Tensão de armadura
Corrente de armadura
Corrente de campo
Inércia
Relação do redutor
Velocidade linear max

HGC

2

HGC

3

HGC

4

HGC

1

FB1 NTC1

FW2

NTC2

NTC3

FB4

LA
S

E
R

Pivot

Stand

2 x 330 kW
0 - 240 - 375/800 rpm
0 - 9788 - 6265/2937 Nm
0 - 421 - 700/700 Vcc
0 - 518 - 330/328 Acc
220 Vcc 18,9 Acc
59,2 kgm²
4,32/1
354 m/min

Enroladeira

2 x 780 kW
0 -300 - 425/940 rpm
0 - 24,83 - 17,52/7,92 Knm
0 - 494 - 700/700 Vcc
0 - 1706 - 1161/1177 Acc
207 Vcc 52 Acc
500 Kgm²
1,806/1
1079 m/min

Figura 2.2: Configuração do laminador de tiras a frio da Cosipa

Antes da primeira cadeira está instalada a desenroladeira, responsável por

colocar a bobina de entrada em forma de tira e, após a quarta cadeira, encontra-se

a enroladeira, que reconduz a tira novamente à forma de bobina.

A velocidade dos motores da segunda cadeira serve como base para as velo-

cidades dos demais motores. Dessa forma, durante o processamento de uma tira,

a velocidade dos motores dessa cadeira permanece estável, no valor calculado
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Tabela 2.1: Características do laminador de tiras a frio da Cosipa

Capacidade nominal (ton/ano) 1248000

Velocidade máxima (m/min) 1080

Diâmetro dos cilindros de trabalho (mm) 490 a 575

Diâmetro dos cilindros de encosto (mm) 1270 a 1422

Motores principais Cadeira 1 2 3 4

Potência (kW) 2× 2× 2× 2×
1800 1800 1800 1482

Rotação (rpm) 433 a 433 a 433 a 200 a

1046 1046 1046 485

Tensão (V) 900 900 900 700

Tipo de material processado Aço carbono

Espessura de entrada da tira (mm) 2,00 a 4,75

Espessura de saída tira (mm) 0,38 a 3,00

Largura tira (mm) 650 a 1575

Diâmetro interno da bobina (mm) 610

Diâmetro externo máximo da bobina (mm) 1930

como referência, e as velocidades dos demais motores são ajustadas pelo sistema

de controle para correção de espessura, em função da existência de variáveis de

perturbação. Por esse motivo, a segunda cadeira é denominada cadeira pivô do

laminador.

A figura 2.2 mostra a configuração do laminador de tiras a frio da Cosipa

juntamente com suas principais características elétricas e mecânicas. A tabela

2.1 resume estas características e mostra os limites permitidos para o material

processado neste equipamento.
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2.3.1 Arquitetura de automação

O processo de laminação é tipicamente um processo que não se presta à

intervenção e controle humano direto devido à sua complexidade e grande rapidez

com que ocorre. Por essas razões, a automação do processo de laminação é

largamente difundida e sofisticada [29]. Isso exige a utilização de uma arquitetura

de automação hierárquica e distribuída, na qual as diversas funções de controle e

informações dividem-se em níveis bem definidos.

Assim como em [30–33], a arquitetura de automação do laminador de tiras

a frio é dividida em 4 níveis distintos que são descritos por Bolon [34]:

Nível Corporativo – Nível 3: engloba o controle e planejamento da produção,

tendo como responsabilidade principal garantir que os produtos sejam en-

tregues dentro do prazo e com os requisitos de qualidade requeridos pelo

cliente.

Nível de Otimização do Processo – Nível 2: a partir das informações primá-

rias sobre o produto e do conhecimento das características do equipamento,

calcula as referências do processo de laminação que maximizem a qualidade

e a produtividade.

Nível de Controle dinâmico do processo – Nível 1: recebe as referências

calculadas pelo nível 2 e garante que as mesmas sejam obedecidas pelos

atuadores, corrigindo eventuais desvios. Além disso, recebe as informações

dos sensores, repassando-as ao nível 2 para formação de base de dados do

processo.

Nível de sensores e atuadores – Nível 0: inclui os acionamentos propriamente

ditos e os sensores. Executa as ordens recebidas do nível 1 e provê as infor-

mações em tempo real sobre o processo.

A figura 2.3 mostra os níveis da arquitetura do sistema de automação do

laminador. Esse tipo de arquitetura de automação hierárquica e distribuída é
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chamada estrutura CIM. Essa estrutura foi definida pelo Grupo de Trabalho No 1

da ISO e é explicada em detalhes por Williams [35]. Ela é também chamada de

pirâmide porque, em geral, quanto mais baixo o nível hierárquico, maior o número

de dispositivos existentes. Para maior clareza de exposição, as principais funções

do nível 2 e nível 3 tratadas neste trabalho estão reunidas em uma fase, aqui

chamada de fase estática, e aquelas do nível 1 e nível 0 serão descritas adiante na

fase denominada fase dinâmica.

MasterAGC

Dec Alpha

Nível 3
Planejamento
da produção

Nível 2
Otimização do
processo

Modelo de set-up
Tracking de bobina
Relatórios
Data logging

Nível 1
Controle
dinâmico do
processo

Nível 0
Sensores e
atuadores

Adaptação
de curto

prazo

Figura 2.3: Estrutura dos níveis de automação do laminador

2.3.2 Principais funções do nível 2 de automação

O nível 2 de automação do laminador possui as seguintes funções:

Interface Homem Máquina : responsável pela interação entre o sistema e os

operadores.

Rastreamento do produto : uma vez informada pelo operador a identificação

e o ponto de inserção de bobinas na entrada do laminador, essa função
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processa os sinais recebidos dos sensores para determinar a localização física

dos produtos ao longo da linha.

Classificação do produto : analisa os dados de espessura dos produtos e os

classifica de acordo com normas do controle de qualidade Cosipa.

Base de dados : armazena os dados sobre os produtos provenientes do nível 1,

de modo a permitir a geração de gráficos de performance e de relatórios de

produção.

Comunicação : responsável pela troca de informações com os níveis 3 e 1 e

também com o servidor WEB da intranet da Cosipa.

Geração de referências : função principal do nível 2, calcula, a partir das

características de entrada e saída do material e das capacidades máximas

e mínimas dos equipamentos, as referências que resultarão em maior pro-

dutividade e melhor qualidade para o laminador. É nesta função que se

encontram as principais contribuições deste trabalho.

2.4 O sistema de controle

A estratégia de controle de um laminador é dividida em fase estática e

fase dinâmica. A fase estática, executada pelo nível 2 da arquitetura de auto-

mação, compreende a determinação on-line dos valores das referências para os

controladores do processo. A fase dinâmica, de responsabilidade do nível 1, tem

como objetivo a manutenção, face às perturbações existentes, da espessura de

saída, da forma e do acabamento superficial da tira durante o seu processamento,

respeitando os limites operacionais dos equipamentos.

King e Sills [26] resumem a interação entre a fase estática e a fase dinâmica

afirmando que se tratam de funções complementares, em que a primeira estabe-

lece o padrão ótimo de reduções e a última mantém o laminador nesse padrão.

Apresenta-se a seguir uma descrição resumida das fases estática e dinâmica do

controle do processo.
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2.4.1 A fase estática

Nesta fase, o modelo de set-up do laminador calcula as referências que

otimizam o processo, ou seja, que proporcionam maior produtividade e melhor

qualidade, obedecendo as características desejadas para os produtos e os limites

dos equipamentos. Este sistema é constituído por uma função custo que avalia

quão afastados potência dos motores, força de laminação e tensão entre cadeiras,

variáveis consideradas importantes para produtividade e qualidade, estão de va-

lores considerados ideais pelos analistas de processo. As variáveis de processo são

calculadas pelo modelo de laminação a frio proposto por Ford, Ellis e Bland [10],

Ford e Ellis [11], Bland e Ford [9], e, utilizando o método simplex proposto por

Nelder e Mead [20], o mínimo da função custo é encontrado. As variáveis associ-

adas ao mínimo da função custo são as referências ótimas para o processo.

Encontrado o esquema ótimo de laminação, o modelo de cedagem calcula

o valor efetivo da abertura entre os cilindros, considerando a espessura da tira, a

força de laminação e o módulo de cedagem das cadeiras. O modelo de planicidade

é responsável pelo cálculo da força de coroamento – ou força de bending – a ser

aplicada aos cilindros de trabalho, de modo que a abertura entre os cilindros

coincida exatamente com o perfil da tira. Somente assim não ocorrerão defeitos

de planicidade na chapa. O princípio de perfil relativo inalterado da chapa leva

em consideração também o efeito do coroamento térmico dos cilindros sobre a

abertura das cadeiras, uma vez que estes diâmetros sofrem dilatação ou contração

durante o processo.

Processada a primeira bobina com as referências ótimas, inicia-se um novo

ciclo com o cálculo de set-up da bobina seguinte. As precisões deste cálculo e de

cálculos posteriores dependerão da escolha adequada de parâmetros de laminação

como coeficiente de atrito e dureza do aço. Uma das dificuldades para se prever

o coeficiente de atrito em laminação a frio é explicada principalmente pela au-

sência de métodos de medição precisos, quer seja por medição direta ou indireta.

Para se ter uma idéia da complexidade do problema, o atrito sofre influência da

rugosidade dos cilindros de trabalho – que se modifica durante a laminação –, da
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própria velocidade de laminação, da redução aplicada à tira e do grau de lubrifica-

ção da interface tira/cilindros [5,16]. Para resolver este problema, é atribuído ao

coeficiente de atrito um termo constante, determinado a partir de dados históri-

cos, e um termo variável, calculado considerando o coeficiente de atrito necessário

para se atingir o valor de força medida durante a laminação da bobina anterior.

A determinação deste termo variável é chamada de adaptação de curto prazo.

Outros parâmetros, como dureza do aço, torque, coroa e cedagem, são também

adaptados, minimizando uma função custo que leva em consideração o erro entre

a grandeza medida e a grandeza calculada. Esses parâmetros são então atualiza-

dos em um filtro, com o objetivo de evitar pertubações indesejáveis nas previsões

do modelo, funções de fenômenos ocasionais durante o processo de fabricação do

aço. A figura 2.4 apresenta um fluxograma da fase estática completa.

Dados Primários da Bobina
Força Imposta
Equilíbrio de Carga

Força de laminação

Torque

Fluxo de massa

Velocidade

Potência

Reduções

Tensões

Modelo de corrente dos

motores

Modelo de cedagem

Modelo de planicidade

Modelo térmico

Coeficiente de atrito

Força

Torque

Planicidade

Cedagem

Estratégia de Redução

Inicialização do Modelo

Modelo do Processo

Limitações

Método Simplex

Modelos Complementares

Aquisição de Dados

Adaptação

PDI

Figura 2.4: Fluxograma da fase estática da estratégia de controle
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2.4.2 A fase dinâmica

Calculadas as referências ótimas de laminação durante a fase estática, o ob-

jetivo dos controladores, em tempo real, é manter estes valores caso não ocorram

perturbações, ou alterá-los face às perturbações presentes durante as condições

reais de processamento da tira. Como ressalta Guo [36], a laminação tandem é

um complexo sistema multivariável, não linear, variante no tempo com parâme-

tros incertos, grandes atrasos, grande interação entre as variáveis das diversas

cadeiras e que ocorre em um ambiente bastante agressivo.

As principais variáveis controladas em tempo real em um laminador são

a espessura de saída e a forma ou planicidade da tira. No laminador a frio da

Cosipa, o controle de planicidade é realizado por meio de uma ação combinada

de deflexão dos cilindros de trabalho, para os casos de defeitos simétricos; nive-

lamento da cadeira, para os casos de defeitos assimétricos e refrigeração seletiva,

para os casos de defeitos localizados. Na descrição a seguir, o enfoque será dado

ao controle de espessura, denominado AGC (Automatic Gauge Control), de fun-

damental importância para o processo [33].

Os principais fatores que causam perturbações na espessura de saída da

tira, de acordo com Souza e Silva [29], são:

Variações de temperatura dos cilindros de laminação : Um aumento na

temperatura dos cilindros causa a expansão dos mesmos o que tende a

diminuir a distância entre eles e, portanto, reduzir a espessura do produto

final.

Excentricidade dos cilindros : Este tipo de perturbação causa variações rá-

pidas e periódicas na abertura dos cilindros, tendo como conseqüência va-

riações cíclicas na espessura final do produto. Sua compensação tem sido

bastante estudada, sendo conhecidas malhas bastante eficientes dedicadas

a esta função. Seu efeito é bastante significativo na primeira cadeira.

Variação na espessura do produto inicial : Evidentemente o produto de en-
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trada não tem espessura constante. Variações na espessura de entrada ten-

dem a causar variações proporcionais no produto de saída.

Variação na dureza do aço : variações na dureza da chapa provocarão va-

riações na espessura devido à maior ou menor resistência ao esforço de

compressão.

Variação de espessura com a velocidade : Verifica-se que a espessura do

produto final diminui com o aumento da velocidade de laminação, princi-

palmente em laminadores que utilizam mancais deslizantes em cilindros de

encosto, em função da camada de óleo que se acumula na parte superior

destes mancais.

Segundo Souza e Silva [29], o primeiro problema que precisa ser resolvido

em um sistema de controle automático de espessura de um laminador de tiras

a frio é o controle da tensão mecânica aplicada à tira entre as cadeiras. Neste

tipo de laminação, o metal é submetido à tensões mecânicas apreciáveis e, se esta

tensão variar, a espessura certamente será perturbada. Além disso, variações de

tensão ocasionam transferência de potência de uma cadeira para outra, o que,

evidentemente, afeta a redução que a tira sofre em determinada cadeira. Por

essa razão, antes de adotar qualquer sistema de controle automático de espes-

sura, é absolutamente necessário controlar precisamente a tensão entre cada par

de cadeiras e mantê-la constante durante o processo de laminação. Em outras

palavras, é necessária a utilização de três medidores de tensão – tensiômetros – e

de três reguladores de tensão entre as cadeiras, como mostrado na figura 2.5.

Controle de tensão normal

No controle de tensão normal (NTC na figura 2.5), as tensões entre cadeiras

são controladas pelo aperto hidráulico da cadeira posterior, exceção ao vão 3–4.

A escolha da cadeira posterior tem origem no maior grau de influência que esse

acionamento possui sobre a tensão [22]. No vão 3–4, a tensão é controlada por

variação de velocidade da cadeira 4, devido ao fato de ser necessário manter



26

HGC

2

HGC

3

HGC

4

HGC

1

FB1 NTC1

FW2

NTC2

NTC3

FB4

L
A

S
E

R

Pivot

Stand

Figura 2.5: Diagrama de controle do laminador de tiras a frio

rugosidade constante na tira, – requisito do processo posterior, o recozimento

–, utilizando a estratégia de força imposta nesta cadeira. O sinal de tensão é

medido por tensiômetros localizados nos vãos entre duas cadeiras consecutivas, e

posicionados ligeiramente acima da linha de laminação. Este sinal é comparado

com a tensão de referência gerada pelo modelo de set-up do laminador e o erro

é então usado para ajustar a posição do aperto hidráulico da cadeira posterior

– ou velocidade da cadeira 4, no caso do vão 3–4. O sinal de erro de tensão é

processado através de uma função que permite uma faixa de variação de tensão

sem que nenhuma mudança na posição do aperto hidráulico seja realizada, e

que, também, possui ganhos pré definidos, um para pequenos erros e outro para

erros maiores. Sob algumas condições difíceis de laminação, o controle de tensão

pode requerer grandes variações na força de laminação. O limite de variação da

força é função da capacidade do compensador de coroa . Até que este limite seja

alcançado, a tensão é controlada pelo controle de tensão normal, a partir deste

limite, a tensão passa a ser controlada pelo controle de tensão segura.

Controle de tensão segura

No controle de tensão segura, a tensão é controlada pela relação de veloci-

dades entre cadeiras. Isto é feito alterando a referência de espessura da cadeira.
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No caso do vão 1–2, a referência a ser alterada é a espessura de saída da cadeira

1. No caso do vão 2–3, a referência a ser alterada é a espessura de saída da

cadeira 3. No caso do vão 3–4, como o regulador de tensão já é por velocidade,

este controle não é utilizado. Se por acaso, o sistema de laminação utilizado na

cadeira 4 for para produção de folha, o princípio de referência de espessura do

vão 3–4 é o mesmo do vão 2–3. Esta correção de espessura fará com que a tensão

neste vão volte a ficar dentro de uma faixa de trabalho segura – o limite superior

de tensão está ajustado para 200 % da tensão de referência e, o inferior, para

60% deste valor.

Controle de espessura da cadeira 1

O controle de espessura da cadeira 1 (FB1 na figura 2.5) tem por função

minimizar as variações de espessura na saída da cadeira 1. O sinal de desvio de

espessura, detectado pelo medidor Raio X, instalado na saída da cadeira 1, é usado

para acionar o parafuso hidráulico da cadeira 1, de forma a modificar a abertura

da cadeira e assim corrigir a espessura da tira. Um algoritmo tipo preditor de

Smith é usado para minimizar o efeito de atraso produzido pela distância entre

a cadeira 1 e o dispositivo de medição.

Controle antecipatório da cadeira 2

O controle antecipatório da cadeira 2 (FW2 na figura 2.5) é usado para

manter constante a espessura da chapa na saída da cadeira 2, corrigindo as va-

riações que não tenham sido canceladas pelo controle de espessura da cadeira 1.

O funcionamento desta malha é baseado no princípio de conservação de massa

entre as cadeiras do laminador o qual permite compensar um defeito de espes-

sura na saída da cadeira 2, através de uma ação sobre a velocidade da cadeira

1. O primeiro passo é executar a medição do desvio de espessura pelo Raio X

da cadeira 1 e monitorá-lo até a entrada da cadeira 2. É realizada, então, uma

ação no controle da velocidade da cadeira 1, de modo a cancelar este desvio no

momento da entrada do mesmo na cadeira 2. Assumindo que a velocidade de
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saída da cadeira 2 é mantida constante – cadeira pivô –, este tipo de controle

produzirá uma espessura constante na saída da cadeira 2. Considerando vazão

constante em todo o laminador, será possível afirmar que todas as cadeiras terão

espessura de saída constantes e conhecidas, se mantiverem constantes suas velo-

cidades. Como os acionamentos possuem controladores digitais de alta precisão,

o resultado alcançado confirma o acerto da estratégia. O resultado do controle

de espessura para uma bobina é mostrado na figura 7.5, página 89. Deve ser

mencionado que, para o perfeito funcionamento deste controlador, é necessário

medir com precisão a velocidade da chapa entre as cadeiras 1 e 2. Isto pode ser

feito através de um medidor de velocidade sem contato ou mesmo através de um

medidor acoplado ao rolo auxiliar do tensiômetro.

Controle de espessura da cadeira 4

O controle de espessura da cadeira 4 (FB4 na figura 2.5) tem como objetivo

ajustar a espessura final da tira. Para isto, deve ser projetado para trabalhar como

um controlador de ajuste fino, evitando esforço excessivo de correção em região

considerada de acabamento final do produto. O sinal de desvio de espessura,

medido pelo Raio X instalado logo após a cadeira 4, é processado através de um

algoritmo tipo preditor de Smith, de maneira a minimizar o efeito do tempo de

transferência da tira entre os cilindros da cadeira 3 e o Raio X da cadeira 4. A

ação tomada pelo regulador consiste em alterar as velocidades das cadeiras 3 e 4.

Esta ação conjunta faz com que a espessura na saída da cadeira 4 fique o mais

próximo possível do valor de referência, sem que haja, com isto, pertubações na

tensão do vão 3–4.

Balanceamento dinâmico de carga

No que se refere a produtos chapas finas, a principal limitação na velocidade

de saída de laminação é a carga individual sobre cada cadeira. Quando uma ca-

deira atinge sua corrente limite, o controle mestre do laminador diminui a rampa

principal, limitando a velocidade de saída do laminador. Balancear cargas con-
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siste em ajustar as espessuras e tensões entre cadeiras, de modo a conseguir uma

distribuição equilibrada entre potência instalada e potência solicitada nas cadei-

ras intermediárias. Se a estratégia de laminação for a de equilíbrio de carga, o

balanceamento atuará nas cargas das cadeiras 2, 3 e 4. O programa de laminação

para o novo produto é inicialmente definido pelo modelo de set-up do laminador,

que objetiva otimizar o critério de carga. Entretanto, durante a laminação, po-

dem ocorrer pequenas variações nos parâmetros de processo, principalmente no

coeficiente de atrito e na dureza do aço, o que pode levar a uma distribuição de re-

dução e de carga diferente da ideal. Como resultado, a distribuição de carga pode

não ficar balanceada. A função do balanceamento dinâmico de carga, incluída

no controle automático de espessura, é monitorar continuamente cada carga in-

dividual durante a laminação e ajustar as referências de espessura e tensão entre

cadeiras. As cargas da cadeira 2 e da cadeira 3 são comparadas entre si e, quando

forem diferentes, o sistema ajustará a referência de espessura entre cadeiras, com

o objetivo de obter uma melhor distribuição de carga. Aumentando a referência

de espessura na saída da cadeira 2, haverá transferência de carga da cadeira 2

para a cadeira 3. Diminuindo a referência de espessura na saída da cadeira 2 e

diminuindo a tensão do vão 2–3, haverá transferência de carga da cadeira 3 para

a cadeira 2. Com isso, é possível obter ganhos em termos de velocidade final de

laminação.



Capítulo 3

O modelo de laminação a frio

Os métodos mais conhecidos e aplicados a cálculos de conformação de me-

tais têm sido o método dos blocos ou slab methods ; o método de linhas de es-

corregamento ou slip line fields ; o método do limite superior ou upper bound e,

mais recentemente, o método de elementos finitos. Embora o método de ele-

mentos finitos seja mais preciso para a determinação da deformação do material,

torna-se difícil sua aplicação on line em função do tempo de processamento que

o mesmo exige. Como os outros métodos podem prever o resultado de força e

torque com razoável precisão, será adotado neste trabalho o método de blocos

descrito em [38] e em [39] pois o mesmo é perfeitamente adequado para ser usado

em modelos de set-up adaptativos em função do baixo tempo de processamento

que requer [16, 40].

3.1 O modelo de Bland e Ford

A primeira grande contribuição à teoria de laminação a frio surgiu com a

publicação do trabalho de Orowan [15]. As contribuições de Bland e Ford [9–11] a

esta teoria, através de simplificações, sem perda significativa de precisão, fizeram

com que estas últimas passassem a ser amplamente adotadas em aplicações reais.

As suposições feitas inicialmente por Bland e Ford foram as seguintes
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• O arco de contato é circular mesmo quando ocorre achatamento dos cilin-

dros;

• O coeficiente de atrito é constante ao longo de todo arco de contato;

• Não existe deformação lateral do material de modo que a laminação pode

ser considerada como um problema de deformação plana;

• A deformação é completamente homogênea, isto é, um plano representado

por uma linha vertical na entrada do arco de contato permanece vertical

durante sua passagem pela região;

• O critério de von Mises é válido, isto é, quando as tensões principais no plano

de deformação, em deformação plana, são σ1 e σ3, este critério estabelece

que

σ1 − σ3 = 2k = 2
Y√
3

(3.1)

onde Y é o limite de escoamento em tensão ou compressão simples e k é o

limite de escoamento em cisalhamento, com compressão plana.

3.1.1 Modelo de força plástica

Consideraremos inicialmente os esforços agindo em um elemento h da chapa

no arco de contato, como mostra a figura 3.2 e como desenvolvido em [39]. Em

qualquer ponto entre a chapa e os cilindros, estes esforços são a pressão radial s

e o esforço de cisalhamento tangencial µs. Consideremos o raio do cilindro como

sendo o raio deformado R′ e o ângulo subtendido pelo elemento da chapa como

sendo dφ. A decomposição destas forças em componentes horizontal e vertical

nas extremidades do elemento resulta no diagrama de forças mostrado nas figuras

3.1 e 3.2.

O equilíbrio das componentes horizontais de forças agindo nas faces verticais

de alturas h e (h + dh) do elemento da chapa é determinado como segue
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Figura 3.1: Arco de contato em laminação a frio

σ3h + 2sR′dφ sin φ = (σ3 + dσ3)(h + dh)± 2µsR′dφ cos φ (3.2)

A equação (3.2) pode ser escrita da seguinte forma

d(σ3h)

dφ
= 2sR′(sin φ± µ cos φ) (3.3)

O sinal ± aparece em função dos sentidos opostos da força de atrito, antes

e após o ponto neutro.

Da mesma forma, o equilíbrio de forças verticais será determinado tomando

σ1 como a pressão específica do cilindro

σ1R
′dφ cos φ = sR′dφ cos φ∓ µsR′dφ sin φ (3.4)

A equação (3.4) pode ser escrita como segue

σ1 = s(1± µ tan φ) (3.5)
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Figura 3.2: Decomposição de forças no elemento de chapa

Neste ponto, serão consideradas as simplificações feitas por Bland e Ford

[9–11], isto é, para a laminação a frio, onde o coeficiente de atrito é normalmente

muito pequeno e o ângulo de contato raramente excede 6 graus, µ tan φ será muito

pequeno e poderá ser desprezado. Portanto, a equação (3.5) será escrita como

σ1 = s (3.6)

Além disto, considerando que para φ pequeno poderemos admitir sin φ ' φ

e cos φ ' 1, teremos que a equação (3.3) passa a ser escrita da seguinte forma

d(σ3h)

dφ
= 2sR′(φ± µ) (3.7)

Substituindo a equação (3.6) na equação (3.1), teremos

σ3 = s− 2k (3.8)

E agora, substituindo (3.8) em (3.7), teremos
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d[h(s− 2k)]

dφ
= 2sR′(φ± µ) (3.9)

A equação (3.9) pode ser escrita de outra forma

d[2kh( s
2k
− 1)]

dφ
= 2sR′(φ± µ) (3.10)

Usando a fórmula

d(uv)

dx
= u

dv

dx
+ v

du

dx
(3.11)

a equação (3.10) poder ser escrita como

2kh
d( s

2k
− 1)

dφ
+ (

s

2k
− 1)

d(2kh)

dφ
= 2sR′(φ± µ) (3.12)

Desenvolvendo, teremos

2kh
d( s

2k
)

dφ
+ (

s

2k
− 1)

d(2kh)

dφ
= 2sR′(φ± µ) (3.13)

Outra simplificação proposta por Bland e Ford [9–11] considera que na equa-

ção (3.13) o termo ( s
2k
− 1)d(2kh)

dφ
é muito pequeno comparado ao termo 2kh

d( s
2k

)

dφ

porque 2k aumenta à medida que h decresce na região de deformação. Portanto,

desprezando este termo e equacionando, teremos

1
s
2k

· d( s
2k

)

dφ
=

2R′

h
(φ± µ) (3.14)

Levando em consideração a figura 3.3 teremos

h

2
=

h2

2
+ ∆h (3.15)

Como ∆h = R′ − OD e, na mesma figura, OD = R′ cos φ resulta ∆h =

R′(1− cos φ). Portanto
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Figura 3.3: Detalhamento do arco de contato

h = h2 + 2R′(1− cos φ) (3.16)

Considerando que cos φ = 1 − 2 sin2 φ
2
e admitindo, para φ pequeno, que

sin φ = φ, teremos 1 − cos φ = φ2

2
. Levando esta última expressão em (3.16),

resulta

h = h2 + R′φ2 (3.17)

Agora, substituindo h da equação (3.17) na equação (3.14), teremos

d( s
2k

)

dφ
s
2k

=
2R′(φ± µ)

h2 + R′φ2
(3.18)

Integrando em relação a φ, teremos

∫ d( s
2k

)

dφ
s
2k

· dφ =

∫
2R′(φ± µ)

h2 + R′φ2
· dφ (3.19)

O lado direito da equação (3.19)pode ser integrado como segue

∫
2R′(φ± µ)

h2 + R′φ2
· dφ =

∫
2R′φ

h2 + R′φ2
· dφ±

∫
2R′µ

h2 + R′φ2
· dφ (3.20)

ou equacionado, teremos
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∫
2R′(φ± µ)

h2 + R′φ2
· dφ =

∫
φ

h2

2R′ + φ2

2

· dφ± 2µ

∫
1

h2

R′ + φ2
· dφ (3.21)

o que resulta em

∫
2R′(φ± µ)

h2 + R′φ2
· dφ =

∫
φ

1
2
(h2

R′ + φ2)
· dφ± 2µ

∫
1

[
√

h2

R′ ]
2 + φ2

· dφ (3.22)

Portanto, a equação (3.19) poderá ser escrita da seguinte forma

∫ d( s
2k

)

dφ
s
2k

· dφ =

∫
φ

1
2
(h2

R′ + φ2)
· dφ± 2µ

∫
1

[
√

h2

R′ ]
2 + φ2

· dφ (3.23)

Serão utilizadas as seguintes fórmulas para a solução da equação (3.23)

∫
f ′(x)d(x)

f(x)
= ln f(x) (3.24)

∫
d(x)

a2 + x2
=

1

a
· arctan (

x

a
) (3.25)

∫
xd(x)

a + bx2
=

1

2b
· ln (x2 +

a

b
) (3.26)

Fazendo uso destas expressões, a equação (3.23) terá a seguinte solução

ln (
s

2k
) = ln (

h2 + R′φ2

R′ )± 2µ

√
R′

h2

· arctan [

√
R′

h2

φ] + ln C (3.27)

Como h = h2 + R′φ2, a equação (3.27) pode ser simplificada para

ln (
s

2k
) = ln (

h

R′ )± 2µ

√
R′

h2

· arctan [

√
R′

h2

φ] + ln C (3.28)

Fazendo
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H = 2

√
R′

h2

· arctan [

√
R′

h2

φ] (3.29)

teremos

ln (
s

2k
) = ln (

h

R′ )± µH + ln C (3.30)

isto é

s =
2Ckh

R′ · exp(±µH) (3.31)

O efeito da tensão à ré e da tensão avante aplicado à chapa pode ser calcu-

lado pela teoria de Bland e Ford, como apresentado a seguir

Fazendo σ3 = −t2 no plano de saída do arco de contato, teremos, a partir

da equação (3.8)

s2 = 2k2 − t2 (3.32)

onde k2 é a tensão de escoamento, em cisalhamento, no plano de saída. Como

φ = 0 na saída, resulta que H = 0 e a constante de integração calculada a partir

de (3.31) será

C =
R′

h2

(1− t2
2k2

) (3.33)

Substituindo (3.33) na equação (3.31), teremos

s+ =
2kh

h2

(1− t2
2k2

) · exp(±µH) (3.34)

Do mesmo modo, fazendo σ3 = t1 e lembrando que o limite de escoamento

na entrada é k1 e que o valor de H neste ponto, onde φ = φ1, será H1, teremos

s− =
2kh

h1

(1− t1
2k1

) · exp(H1 −H) (3.35)
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A força de laminação P , por unidade de largura, é encontrada integrando

a pressão vertical s em todo o arco de contato, isto é

P = R′
(∫ φn

0

s+ · dφ +

∫ φ1

φn

s− · dφ

)
(3.36)

onde φn é o ângulo entre o plano neutro e o plano de saída. O ângulo neutro é

determinado a partir das equações (3.34) e (3.35) como segue

No plano neutro teremos s+
n = s−n , ou

2knhn

h2

(
1− t2

2k2

)
· exp(µHn) =

2knhn

h1

(
1− t1

2k1

)
· µ exp(H1 −Hn) (3.37)

o que resulta

Hn =
H1

2
− 1

2µ
· ln

[
h1

h2

·
(

1− t2
2k2

1− t1
2k1

)]
(3.38)

Calculando φ teremos

φn =

√
h2

R′ · tan

(
Hn

2

√
h2

R′

)
(3.39)

3.1.2 Modelo de força elástica

De acordo com a teoria de Bland e Ford [9–11], em laminação a frio, a chapa

passa por três zonas na região do arco de contato. Na primeira zona, localizada na

entrada do arco de contato, a chapa é elasticamente comprimida até que o limite

de escoamento seja atingido. Esta zona chama-se zona de compressão elástica.

Na segunda zona, conhecida como zona de deformação plástica, a chapa passa

a ser deformada plasticamente até atingir uma espessura mínima. Na terceira

e última zona de deformação, a espessura da chapa recupera-se elasticamente

dando origem ao nome de zona de recuperação elástica. O primeiro e o terceiro

processo são reversíveis. O segundo é irreversível.
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A influência das forças e torques desenvolvidos nas regiões de compressão e

de recuperação elástica são importantes para pequenas reduções. Para reduções

inferiores a 10%, a contribuição da zona de recuperação elástica passa a ser im-

portante e para reduções inferiores a 2%, a contribuição da zona de compressão

elástica deve ser considerada.

O desenvolvimento para se chegar às expressões de força de compressão

elástica, força de recuperação elástica, espessura mínima da chapa e raio defor-

mado poderão ser verificados em [9] e portanto serão mostrados aqui somente

suas expressões finais.

A contribuição da zona de recuperação elástica para a força de laminação

é dada pela seguinte expressão

Pe2 =
2

3
(k − σ2)

√
h2R′

E
(1− ν2)(k − σ2) (3.40)

A espessura mínima da chapa na saída da zona plástica deve ser calculada

utilizado-se a seguinte expressão,

hm = h2

[
1− (1− ν2)(k − σ2)

E

]
(3.41)

De acordo com [9], a força horizontal resultante aplicada a ambos os cilin-

dros devido à força de recuperação elástica é 2µPe2 . Em uma seção de espessura

h2, esta força é equivalente a uma pressão de 2µPe2

h2
. Portanto, a tensão avante

efetivamente aplicada na chapa na saída da zona de deformação plástica deverá

ser corrigida utilizando-se a expressão a seguir

σ′2 = σ2 − 2µPe2

h2

(3.42)

E, finalmente, a força de compressão elástica é fornecida através da seguinte

expressão,

Pe1 =
1− ν2

4
h1

√
R′

h1 − h2

(k − σ1)
2

E
(3.43)
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onde a nova tensão de entrada será calculada por

σ′1 = σ1 − 2µPe1

h1

(3.44)

3.1.3 Cálculo do raio deformado

O raio deformado do arco de contato entre o cilindro e a chapa depende das

contribuições das forças elásticas e da própria força plástica e deverá ser calculado

pela seguinte expressão

R′ = R

{
1 +

2cP{√
δ + δ2 + δt +

√
δ2

}2

}
(3.45)

onde,

δ = h1 − h2 (3.46)

δ2 =
h2(1− ν2)

E
(k2 − σ2) (3.47)

δt =
ν(1 + ν)

E
(h2σ2 − h1σ1) (3.48)

3.1.4 Resultados do modelo de força

As figuras 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 mostram os diagramas da pressão desenvolvida

no arco de contato das cadeiras 1, 2, 3 e 4 respectivamente, calculadas com a

utilização do modelo de Bland e Ford descrito neste capítulo e implementado

em Matlab. Para efeito de avaliação do modelo proposto, foi simulada uma

bobina produzida no laminador, com as dimensões de 2,76 x 0,79 x 1096 mm e

de acordo com o esquema de reduções mostrado na tabela 3.1. Com o auxílio

destes diagramas, é possível avaliar as condições de trabalho de cada uma das

cadeiras, analisando a posição do ponto neutro em relação ao plano de saída, o
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comprimento do arco de contato e a pressão máxima desenvolvida na zona de

deformação. É possível, por exemplo, prever a ocorrência de marcas na superfície

da chapa, se o ponto neutro estiver fora da zona de deformação, indicando redução

excessiva na cadeira. A curva de pressão superior em cada gráfico é o resultado

final da iteração entre o raio deformado e a força de laminação. As curvas internas

foram mostradas para efeito ilustrativo. Na tabela 3.1, pode ser visto o valor da

área sob a curva superior de pressão que representa a força de laminação aplicada

ao material. A cadeira 0, nesta tabela, representa as condições do material na

entrada da cadeira 1.

Tabela 3.1: Esquema de reduções para a bobina 2,76 x 0,79 x 1096 mm

Cadeira Espessura Redução Tensão Velocidade Força

[mm] [%] [ kgf
mm2 ] [m/min] [t]

0 2,76 2,80 257,6

1 1,80 34,9 11,0 395,8 1024,6

2 1,23 31,5 15,4 577,8 963,2

3 0,82 33,1 22,3 864,0 892,5

4 0,79 4,0 3,50 900,0 829,6
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Figura 3.4: Diagrama de pressão cadeira 1 - Bobina 2,76 x 0,79 x 1096 mm
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Figura 3.5: Diagrama de pressão cadeira 2 - Bobina 2,76 x 0,79 x 1096 mm
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Figura 3.6: Diagrama de pressão cadeira 3 - Bobina 2,76 x 0,79 x 1096 mm
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Figura 3.7: Diagrama de pressão cadeira 4 - Bobina 2,76 x 0,79 x 1096 mm



Capítulo 4

O algoritmo Simplex de Nelder e

Mead

Neste capítulo, é apresentado o método simplex de otimização não linear,

proposto por Nelder e Mead [20]. Este método será utilizado pelo algoritmo

de otimização de referências no capítulo 5 e pelo algoritmo de adaptação de

parâmetros no capítulo 6.

4.1 O método de minimização da função custo

Existem vários métodos para minimização de funções. Para a busca do

mínimo de funções custo, envolvidas com o cálculo de referências ótimas em pro-

cessos de laminação, Ozsoy, Ruddle e Crawley [4] usaram o método de Rosenbrock

de programação não linear e Wang et al. [6] usaram algoritmos genéticos. Assim

como Fiebig e Zander [2], utilizou-se nesse trabalho o método simplex, proposto

por Nelder e Mead [20], e que já era empregado com sucesso no sistema atual-

mente usado pela Cosipa para o cálculo de referências.

O método simplex é um dos mais populares métodos de minimização de

funções não lineares, sem restrições, e sem necessidade de cálculo de derivadas.

A base do método simplex foi desenvolvida por Spendley, Hext e Himsworth [41]
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em 1961 e, em 1965, Nelder e Mead [20] propuseram modificações que conferiram

a forma moderna do método. Este método não deve ser confundido com o famoso

método simplex de Dantzig de programação linear. Walters et al. [42] apresentam

centenas de referências de aplicações e variações do método simplex. Uma possível

implementação do método, em linguagem C, é apresentada em [43]. Lagarias et al.

[44] apresentam propriedades de convergência do método simplex para funções de

1 e 2 variáveis e estritamente convexas. Para outras funções não foram provadas

ainda propriedades para convergência do método simplex.

Um simplex é uma figura geométrica em n dimensões, constituída de n + 1

pontos. Um simplex em duas dimensões é um triângulo, em três dimensões é

um tetraedro e assim sucessivamente. O método pode ser estendido para maiores

dimensões, mas não é possível a visualização do simplex. Apesar disso, o método

simplex pode ser aplicado, teoricamente, para a minimização de uma função com

um número qualquer de variáveis.

A função custo para otimização de referências, descrita inicialmente no capí-

tulo 2, necessita de seis variáveis para ser avaliada: três espessuras entre cadeiras

– a espessura de entrada e saída do processo são fixas – e três tensões entre ca-

deiras. A partir do conhecimento dessas variáveis, potência e força são calculadas

utilizando-se o modelo do processo de laminação a frio descrito no capítulo 3.

Obtém-se, então, o valor da função custo, comparando-se os valores calculados de

potência, força e tensão com os valores ideais destas variáveis. Assim, o simplex

em questão tem seis dimensões e é formado por sete pontos. O ponto inicial é

gerado pelos algoritmos de inicialização de espessura e tensão que são descritos no

capítulo 5. Nesses algoritmos estão incorporadas características que os tornam

capazes de gerar um ponto inicial relativamente próximo do ponto mínimo da

função custo, com o objetivo de evitar que o método convirja em mínimos locais

e também de possibilitar uma solução com menor número de iterações. Os outros

seis pontos necessários para formar o simplex inicial são obtidos incrementando-

se cada uma das variáveis do ponto inicial em 10%. O método simplex consiste

na aplicação dos passos descritos a seguir e que podem ser visualizados para um
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simplex bidimensional nas figuras 4.1 e 4.2 e no fluxograma completo do método

mostrado na figura 4.3.

1. Ordenação: Ordene e rotule os n + 1 pontos como x1, x2, . . . , xn+1 tal que

J (x1) ≤ J (x2) ≤ · · · ≤ J (xn+1). Como o objetivo é minimizar a função J,

x1 é chamado de melhor ponto e xn+1 o pior.

2. Reflexão: Calcule o ponto refletido xr, dado por:

xr = x̄ + (x̄− xn+1) (4.1)

onde x̄ é o centróide dos n melhores pontos, isto é:

x̄ =
1

n
·

n∑
i=1

xi (4.2)

Calcule J (xr). Se J (x1) ≤ J (xr) < J (xn), substitua xn+1 por xr e vá para

o passo 6.

3. Expansão: Se J (xr) < J (x1), calcule o ponto de expansão xe, dado por:

xe = x̄ + 2 · (xr − x̄) (4.3)

Calcule J (xe). Se J (xe) < J (xr), substitua xn+1 por xe e vá para o passo

6. Caso contrário substitua xn+1 por xr e vá para o passo 6.

4. Contração: Se J (xr) ≥ J (xn) execute uma contração entre x̄ e o melhor de

xn+1 e xr.

4.1. Contração externa: Se J (xn) ≤ J (xr) < J (xn+1), isto é, xr é es-

tritamente melhor que xn+1, execute uma contração externa. Calcule:

xoc = x̄ +
1

2
· (xr − x̄) (4.4)

Calcule J (xoc). Se J (xoc) ≤ J (xr), substitua xn+1 por xoc e vá para

o passo 6. Caso contrário vá para o passo 5.

4.2. Contração interna: Se J (xr) ≥ J (xn+1) execute uma contração in-

terna. Calcule:

xic = x̄ +
1

2
· (xn+1 − x̄) (4.5)
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Figura 4.1: Reflexão, expansão e contração em um simplex bidimensional
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Figura 4.2: Contração maciça em um simplex bidimensional
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Calcule J (xic). Se J (xic) ≤ J (xn+1), substitua xn+1 por xic e vá para

o passo 6. Caso contrário vá para o passo 5.

5. Contração maciça: Avalie a função custo J em n novos pontos:

x′i = x1 +
1

2
· (xi − x1) , i = 2, . . . , n + 1 (4.6)

Substitua x2, . . . , xn+1 pelos novos pontos x′2, . . . , x
′
n+1.

6. Condição de parada: Ordene e rotule os pontos do novo simplex como

x1, x2, . . . , xn+1 tal que J (x1) ≤ J (x2) ≤ · · · ≤ J (xn+1). Se J (xn+1) −
J (x1) < ε, então pare. Caso contrário, vá para o passo 2. O parâmetro

ε > 0 é uma tolerância que foi adotada como sendo 0,001. Um outro cri-

tério de parada adotado foi o número de iterações. O número máximo de

iterações permitidas foi 300.

A aplicação desse método retorna três espessuras e três tensões entre ca-

deiras que minimizam a função custo, ou seja, que permitem obter potências,

forças e tensões o mais próximas possíveis dos valores definidos como ideais e que

resultam na máxima produtividade e na melhor qualidade do produto.
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Figura 4.3: Fluxograma do método simplex



Capítulo 5

Inicialização e otimização de

referências

O objetivo de cálculo de set-up para laminadores é estabelecer as condições

ideais de processo que transformarão a tira em seu estado objetivado, manter os

equipamentos dentro de seus limites de capacidade e, ao mesmo tempo, obter

uma boa taxa de produção.

Neste trabalho, modelos são classificados em duas categorias: modelos es-

táticos, que representam o processo físico, e modelos dinâmicos, também conhe-

cidos como modelos de controle, que descrevem as ações a serem aplicadas ao

processo [3].

O modelo estático e o modelo dinâmico são funções complementares, nas

quais o primeiro ajusta o esquema de reduções e o outro mantém o laminador

neste esquema [1]. Pensando neste princípio, é importante iniciar a laminação

com presets calculados próximos a valores ótimos, o que permite que o modelo

dinâmico assuma o controle preciso da espessura da chapa nos metros iniciais de

laminação. Caso isto não ocorra, poderá haver forte perda de qualidade do mate-

rial em relação à espessura ou ao acabamento superficial, em razão da operação

do sistema com controladores saturados.

Com este objetivo, em [19], Guo propõe uma técnica iterativa, denominada
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algoritmo do fator beta, para a escolha de um conjunto de reduções. Este al-

goritmo é parametrizado pelo analista de processo, o que significa, na prática,

colocar sua experiência a favor da otimização. Como contribuição, este trabalho

propõe uma técnica não iterativa para determinação deste fator, mais adequada

a cálculos on-line e que apresenta resultados mais precisos.

5.1 Inicialização de referências

Nesta seção será mostrada a estratégia de cálculo de referências para o

set-up de um laminador a frio, como mostrado na figura 5.1. Após receber os

principais dados de entrada e saída do material a ser processado, juntamente com

os limites máximos e mínimos impostos pelo equipamento, o algoritmo do fator

beta irá propor, de acordo com estes dados, um conjunto de espessuras de entrada

e saída para cada cadeira, função dos limites máximos e mínimos de redução des-

tas cadeiras. Em seguida, o algoritmo de otimização trabalhará para minimizar

uma função custo que leva em consideração requisitos de qualidade e produtivi-

dade do laminador. Na última seção, serão mostrados os principais resultados

obtidos com a utilização desta estratégia. Os resultados finais de qualidade e

produtividade serão mostrados no capítulo 7, já incluído o estudo da etapa de

adaptação.

Dados Primários da Bobina
Força Imposta
Equilíbrio de Carga

Força de laminação

Torque

Fluxo de massa

Velocidade

Potência

Reduções

Tensões

Estratégia de Redução

Inicialização do Modelo

Modelo do Processo

Limitações

Método Simplex

Referências de redução

para o laminador

PDI

Figura 5.1: Diagrama de inicialização e otimização
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5.1.1 A solução iterativa do algoritmo do fator beta

O algoritmo do fator beta proposto por Guo [19] foi desenvolvido para

assegurar que a redução em cada passe, em um laminador reversível de uma

cadeira, esteja dentro dos limites superior e inferior de redução estabelecidos

para aquele passe. Este conceito pode ser transportado para laminadores de tiras

a frio de múltiplas cadeiras, considerando o número de passes igual ao número de

cadeiras do laminador. Serão apresentados o algoritmo iterativo de Guo [19] e o

novo algoritmo não iterativo proposto como contribuição por este trabalho.

Deve ser notado que uma curva de redução arbitrária poderá não ser apro-

priada para um algoritmo de otimização, admitindo ser necessário um grande

número de passos para ocorrer a convergência, ou mesmo pior, que a convergên-

cia poderá não ocorrer. Portanto, uma família de curvas de redução será então

definida, de modo que a redução de cada passe obedeça a seguinte equação

ri = β · rui + (1− β) · rli i = 1, . . . , N (5.1)

onde N é o número total de passes; rui, a redução máxima especificada para o

passe i; rli, a redução mínima especificada para o passe i; 0 ≤ β ≤ 1, o fator

beta. As reduções são consideradas reduções convencionais percentuais em cada

passe.

O fator beta é simplesmente um fator de interpolação entre os limites su-

perior e inferior de redução. A redução total, para qualquer esquema de passes

dentro da família, pode ser calculada por

rt = 1− hN

h0

= 1−
N∏

i=1

(1− ri) (5.2)

onde h0 é a espessura inicial; hN , a espessura final; rt, a redução convencional

total no laminador e ri, a redução convencional na cadeira i.

O fator beta pode então ser determinado a partir das equações (5.1) e

(5.2). A solução desta equação é obtida em [19] pelo método iterativo de Newton-
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Raphson, através da seguinte expressão para β

β(n+1) = β(n) −
∏N

i=1[(1− rli)− β(n) · (rui − rli)]− hN

h0∑N
j=1(ruj − rlj) ·

∏N
i=1, i 6=j[(1− rli)− β(n) · (rui − rli)]

(5.3)

onde n é o número de iterações. Agrupando os termos entre parênteses como

δi = (1− rli) e ∆i = (rui − rli), teremos

β(n+1) = β(n) −
∏N

i=1(δi − β(n)∆i)− hN

h0∑N
j=1 ∆j

∏N
i=1,i 6=j(δi − β(n)∆i)

(5.4)

Portanto, conhecendo a espessura de entrada e a espessura de saída da

chapa, e fixando os valores máximo e mínimo de redução para cada uma das

cadeiras, a redução ideal destas cadeiras poderá ser calculada pelo fator beta, de

modo que a curva de redução esteja dentro dos limites estabelecidos.

A solução de Newton-Raphson proposta em [19] para a determinação do

fator β apresenta o inconveniente de ser uma solução iterativa, que requer uma

aproximação inicial suficientemente próxima da solução.

5.1.2 O método de solução não-iterativa para cálculo do

Fator Beta

O algoritmo do fator beta proposto por [19] prevê a determinação de uma

família de curvas cuja redução em cada passe obedeça à equação (5.1). Usando a

mesma expressão, porém empregando reduções logarítmicas para cada uma das

cadeiras de um laminador tandem, teremos

εi = β · εui + (1− β) · εli i = 1, . . . , N (5.5)

onde N é o número total de cadeiras; εui, a redução logarítmica máxima na

cadeira i; εli, a redução logarítmica mínima na cadeira i.

A redução logarítmica na cadeira i é dada por
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εi = ln
1

1− ri

(5.6)

A redução logarítmica máxima na cadeira i é dada por

εui = ln
1

1− rui

(5.7)

E a redução logarítmica mínima na cadeira i é dada por

εli = ln
1

1− rli

(5.8)

Considerando a soma destas reduções, teremos

N∑
i=1

εi = β ·
N∑

i=1

εui + (1− β) ·
N∑

i=1

εli (5.9)

Considerando que a redução logarítmica aplicada ao material, ao longo de

todo o laminador, é

N∑
i=1

εi = εm (5.10)

teremos que

εm = β ·
N∑

i=1

εui +
N∑

i=1

εli − β ·
N∑

i=1

εli (5.11)

Resolvendo em relação a β, teremos

β =
εm −

∑N
i=1 εli∑N

i=1 εui −
∑N

i=1 εli

(5.12)

Conhecido o valor de β, determinaremos agora o valor da redução logarít-

mica em cada cadeira, através da equação

εi = β · εui + (1− β) · εli (5.13)
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Determinados os valores de redução logarítmica das cadeiras, poderemos

encontrar os valores de redução convencional, utilizando a expressão a seguir

ri = 1− 1

exp εli

(5.14)

Para determinar as espessuras na saída das cadeiras, faremos

hi+1 = (1− ri) · hi (5.15)

estando, portanto, determinadas todas as reduções nas cadeiras e, como con-

seqüência, as espessuras nas zonas localizadas entre as cadeiras. Este conjunto

de reduções deverá representar os vértices iniciais do simplex de otimização des-

crito no capítulo 4 e agirá como um ponto de referência para a geração dos demais

vértices deste algoritmo [42]. Além disto, este conjunto deve representar a melhor

suposição onde o ótimo deve estar.

5.1.3 Resultados da inicialização

O algoritmo do fator beta possibilita a inicialização do modelo de cálculo

de referências de um laminador tandem, sendo necessário somente fornecer as

reduções máxima e mínima de cada cadeira. Com o conhecimento do analista de

processo, será possível fornecer as condições ideais de redução, o que facilitará a

tarefa do algoritmo de otimização a ser utilizado na fase seguinte.

A tabela 5.1 mostra as reduções iniciais propostas para um laminador tan-

dem, utilizando o algoritmo do fator beta com solução iterativa, enquanto que as

reduções iniciais propostas por este mesmo algoritmo, porém utilizando solução

não-iterativa, podem ser vistas na tabela 5.2.

As reduções limites estabelecidas para as cadeiras do laminador foram: re-

duções máximas = [46% 43% 42% 6%]; reduções mínimas = [14% 9% 7% 1%];

com as seguintes dimensões solicitadas para o material: espessura de entrada,

2.30 mm; espessura de saída, 0.62 mm.
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Tabela 5.1: Inicialização de reduções utilizando solução iterativa

Solução iterativa β = 0, 723

Zona Espessura [mm] Redução [%] Red. total [%]

0 2,30

1 1,446 37,1 37,1

2 0,960 33,6 58,2

3 0,650 32,3 71,7

4 0,62 4,6 73,0

Tabela 5.2: Inicialização de reduções utilizando solução não-iterativa

Solução proposta β = 0, 675

Zona Espessura [mm] Redução [%] Red. total [%]

0 2,30

1 1,445 37,2 37,2

2 0,959 33,6 58,3

3 0,649 32,4 71,8

4 0,62 4,4 73,0

Para o método iterativo, a primeira tentativa para se encontrar o valor de

β poderia ser 0,5, já que este fator está compreendido entre 0 e 1. No exem-

plo mostrado nas tabelas 5.1 e 5.2 foi encontrada uma boa aproximação entre

a solução iterativa e a solução não-iterativa, considerada aqui a solução correta.

Porém, nem todas as reduções possibilitarão uma solução com esta exatidão para

o algoritmo iterativo. A característica de precisão garantida para a solução não-

iterativa, acrescida da facilidade de implantação de uma solução algébrica, justi-

ficam plenamente a sua escolha.

A tabela 5.3 mostra a solução proposta pelo método de inicialização das

reduções originalmente implantado no laminador e aqui chamado método de inici-

alização original. Como pode ser visto na figura 5.2, o perfil de reduções proposto

por este método não é o esperado para uma laminação de qualidade – em virtude
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de apresentar reduções crescentes da primeira para a terceira cadeira –, o que

deixa para a fase de otimização trabalho extra em busca da solução ótima. No

método do fator beta mostrado na figura 5.3, a solução proposta apresenta um

desenho semelhante ao perfil de reduções máximas e mínimas parametrizado pelo

analista de processo, portanto em concordância com uma das funções do sistema

de geração de set-up, ou seja, como nas palavras de MacAlister [45], "Usando a

experiência prévia de laminação ao máximo".

Tabela 5.3: Inicialização de reduções utilizando método original

Método original

Zona Espessura [mm] Redução [%] Red. total [%]

0 2,30

1 1,610 30,0 30,0

2 1,028 36,2 55,3

3 0,643 37,4 72,0

4 0,62 3,6 73,0
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Figura 5.2: Inicialização de espessura - Método original.

Para verificação das possibilidades de uso do método de inicialização não-

iterativo, as figuras 5.5, 5.6 e 5.7 comparam as reduções iniciais propostas por
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Inicialização de Reduções - Método não-iterativo
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Figura 5.3: Inicialização de espessura - Método não-iterativo.

este algoritmo com a média de reduções efetivamente realizadas nas cadeiras 1, 2

e 3. Os dados foram registrados durante a laminação de 123 bobinas de material

com espessura de entrada 2,30 mm; espessura de saída, 0,62 mm. Uma faixa

de tolerância de ±10% é ajustada em torno do valor de inicialização –, como

mostra a figura 5.4. Nesta faixa, o algoritmo de otimização poderá distribuir as

reduções ao longo do laminador, minimizando as possibilidade de ocorrência de

sobrecarrega em qualquer uma das cadeiras.

5.1.4 Conclusões da inicialização

Nesta seção foi mostrado o desenvolvimento do algoritmo do fator beta pro-

posto por Guo [19] e modificado pelo autor. Este algoritmo é utilizado para a

inicialização das reduções de um sistema de geração de set-up de um laminador

de tiras a frio. Estas reduções iniciais são a melhor suposição (best guess) de

onde os presets ótimos poderão estar. Elas carregam a experiência do analista de

processo através do estabelecimento das reduções máxima e mínima de cada ca-

deira, disponibilizando à etapa seguinte – a otimização – o máximo da experiência

anterior de laminação.

Na fase seguinte de otimização de referências será utilizado o algoritmo
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Figura 5.4: Inicialização de espessura - Método não-iterativo.

simplex de passo variável proposto por Nelder e Mead [20], que tem mostrado

ser perfeitamente adequado para a aplicação on-line, pois é rápido e converge

satisfatoriamente bem, desde que tenham sido escolhidas a inicialização e a função

objetivo adequadas.

5.2 Otimização das referências

Presets, ou referências, são todos os valores iniciais de ajuste das variáveis

de processo que permitam obter o material com a qualidade e a produtividade

desejadas. O cálculo otimizado de presets proposto neste trabalho é composto

de duas etapas. A primeira etapa sugere uma distribuição de reduções entre

as cadeiras de laminação, função das reduções máxima e mínima de cada uma

das cadeiras, definidas pelo analista de processo. A etapa seguinte, chamada de

otimização, considera a minimização de uma função objetivo que contenha os

principais parâmetros relacionadas à produtividade e à qualidade.

É nesta segunda etapa que laminadores com maiores recursos computaci-

onais podem utilizar técnicas de otimização para obter ganhos de qualidade e

produtividade consideráveis. No laminador de tiras a frio da Cosipa, a primeira
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Figura 5.5: Inicialização de espessura na cadeira 1.

etapa de geração de presets é seguida pela etapa de otimização. Na figura 2.3,

página 20, as duas etapas de geração de presets estão caracterizadas pelo item

Modelo de set-up do nível 2 de otimização do processo.

Na etapa de otimização é empregado o algoritmo de Nelder e Mead [20] que

otimiza os presets por meio da minimização de uma função objetivo relacionada

à qualidade e produtividade, composta por parâmetros como força, potência e

tensão.

5.2.1 A função custo

Em virtude do grande número de variáveis envolvidas no processo de lami-

nação a frio e às peculiaridades das interações entre elas, a geração de referências

é uma operação que possui muitos graus de liberdade, tendo como restrições os

limites impostos pelo equipamento e pelo material processado. Assim, para um

dado produto, existe mais de um conjunto de referências adequadas ao objetivo

proposto.
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Figura 5.6: Inicialização de espessura na cadeira 2.

De acordo com Bryant, Halliday e Spooner [46], há pelo menos duas variá-

veis de controle numa cadeira de laminação: a abertura da cadeira e a velocidade

dos motores. Em geral, há um grande número de combinações de aberturas e

velocidades dos motores capazes de produzir uma dada espessura de saída. Logo,

a escolha de um determinado conjunto, dentre os vários possíveis, é um problema

de otimização.

O método de otimização utilizado nesse trabalho é baseado no conceito de

função custo que envolve parâmetros relacionados à qualidade e produtividade e

cujo mínimo está associado a um conjunto de referências ótimas. Dependendo

dos parâmetros envolvidos na função custo e de seu respectivo grau de importân-

cia, a minimização desta função pode fornecer diferentes conjuntos de referências

ótimas. A função custo utilizada no sistema de geração de referências proposto

considera importantes para qualidade e produtividade: a potência desenvolvida

pelos motores das cadeiras; a força vertical de laminação aplicada à tira pelos

cilindros de trabalho; e a tensão mecânica aplicada à tira, nas zonas entre as

cadeiras. A função custo é dada por [34]
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Figura 5.7: Inicialização de espessura na cadeira 3.

J =
4∑

i=1

(
J

(i)
P + J

(i)
F

)
+

3∑
j=1

J
(j)
T (5.16)

onde J é o custo total; JP e JF , os custos relativos à potência dos motores e

à força de laminação na cadeira i; JT , o custo relativo à tensão mecânica entre

cadeiras adjacentes, na zona j.

5.2.2 Função custo de potência

A função custo relativa à potência elétrica dos motores de cada cadeira,

usada no sistema de geração de referências da Cosipa, é dada por [34]

J
(i)
P =

[
k

(i)
P ·

(
P (i)

P̃ (i)
− 1

)]N
(i)
P

(5.17)

onde kP e NP são constantes cujos valores estão relacionados na tabela 5.4; P é

a potência calculada, prevista para ser consumida pelo motor na cadeira i; e a
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potência P̃ é dada por

P̃ (i) =
P

(i)
MAX + P

(i)
MIN

2
(5.18)

A potência máxima, PMAX , é definida por

P
(i)
MAX = q

(i)
P · P (i)

NOM (5.19)

onde PNOM é a soma das potências nominais dos motores instalados na cadeira i

e qP é um fator de uso dessa potência. Para a maioria dos materiais adota-se na

primeira cadeira qP = 0, 75, unicamente devido ao excesso de potência instalada

nesta cadeira – resultado do critério de padronização dos motores –, que, se

totalmente utilizada, poderia implicar excesso de velocidade na última cadeira.

Para as demais cadeiras, adota-se qP = 1, 25, pois os motores podem fornecer

potência 25% acima da potência nominal, por até 2 horas – o processamento de

uma tira dura em média 6 minutos –, e deseja-se que toda potência disponível

seja usada para obter a máxima produtividade. A potência mínima desejada,

PMIN , é definida como sendo 75% da potência máxima. A tabela 5.4 contém os

valores de PNOM , PMAX , PMIN e P̃ para todas as cadeiras.

Deseja-se colocar a função custo relativa à potência (5.17) em uma forma

padrão para ser usada também nas funções custo de força e tensão. Substituindo

(5.18) em (5.17), chega-se a

J
(i)
P = K

(i)
P ·


P (i) − P

(i)
MAX+P

(i)
MIN

2

P
(i)
MAX−P

(i)
MIN

2




N
(i)
P

(5.20)

onde

K
(i)
P =

(
k

(i)
P · P

(i)
MAX − P

(i)
MIN

P
(i)
MAX + P

(i)
MIN

)N
(i)
P

(5.21)

que é a forma padrão proposta por Walters et al. em [42].
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O coeficiente KP determina o grau de participação da função custo de

potência JP na função custo total J . O coeficiente kP e o expoente NP estão

relacionados à taxa de crescimento da função custo de potência. Seus valores são

apresentados na tabela 5.4. Uma vez definidos PMAX , PMIN e KP , o valor de kP

será determinado utilizando a equação (5.21). Na figura 5.8, pode-se visualizar a

forma da função custo relativa à potência.
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Figura 5.8: Função custo relativa à potência

Tabela 5.4: Parâmetros da função custo de potência

Cadeira PNOM (kW) PMAX (kW) PMIN (kW) P̃ (kW) kP KP NP

1 3600,0 2700,0 2025,0 2362,50 7 1 10

2 3600,0 4500,0 3375,0 3937,50 7 1 20

3 3600,0 4500,0 3375,0 3937,50 7 1 20

4 2984,0 3730,0 2797,5 3263,75 7 1 10
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5.2.3 Função custo de força de laminação

A função custo relativa à força de laminação é definida de maneira análoga

à função custo relativa à potência

J
(i)
F = K

(i)
F ·


F (i) − F

(i)
MAX+F

(i)
MIN

2

F
(i)
MAX−F

(i)
MIN

2




N
(i)
F

(5.22)

A força considerada ideal para o processo, F̃ , é de 1000 t
m

nas três primeiras

cadeiras e, geralmente, 800 t
m

na última cadeira, podendo ser ajustada. Nas três

primeiras cadeiras, os valores máximos e mínimos desejados para força são defi-

nidos 40% acima e abaixo do valor ideal. Na última cadeira, os valores máximos

e mínimos são definidos 10% acima e abaixo do valor desejado. Como a última

cadeira é responsável pelo acabamento superficial da tira, a força exercida não

pode ser muito diferente do valor definido como ideal. É a chamada estratégia de

força imposta na última cadeira. Os valores adotados para FMAX , FMIN , KF e

NF são apresentados na tabela 5.5.

Tabela 5.5: Parâmetros da função custo de força

Cadeira F̃ (t/m) FMAX (t/m) FMIN (t/m) KF NF

1 1000 1400 600 0,01 20

2 1000 1400 600 0,01 20

3 1000 1400 600 0,01 20

4 800 880 720 1,00 20

5.2.4 Função custo de tensão

A função custo relativa à tensão entre cadeiras segue a mesma forma das

anteriores, sendo dada por

J
(j)
T = K

(j)
T ·


T (j) − T

(j)
MAX+T

(j)
MIN

2

T
(j)
MAX−T

(j)
MIN

2




N
(j)
T

(5.23)
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Assim como no sistema de geração de referências usado pela Cosipa em

condições normais de operação, no sistema desenvolvido foi usado KT = 1 e

NT = 6 para as três zonas entre cadeiras.

As tensões máxima, TMAX , e mínima, TMIN , nas zonas entre cadeiras, são

definidas 10% acima e abaixo das tensões consideradas ideais pelos analistas de

processo.

As tensões nominais – ou tensões ideais –, entre duas cadeiras consecutivas,

são definidas como uma fração do limite de escoamento do material neste vão [47].

Estas tensões são calculadas através das equações 5.24, 5.25, 5.26

σ12 = 1, 12 · h2
N − 6, 44 · hN + 16, 00 (5.24)

σ23 = 1, 90 · h2
N − 10, 60 · hN + 22, 61 (5.25)

σ34 = 3, 04 · h2
N − 16, 45 · hN + 31, 22 (5.26)

onde hN representa a espessura do material na saída da última cadeira.

5.2.5 Escolha dos coeficientes da função custo

As funções custo relativas à potência (5.20), força (5.22) e tensão (5.23)

medem quão afastadas as grandezas potências, força e tensão, calculadas pelo

sistema de geração de referências, estão dos valores considerados ideais pelos

analistas de processo. A força F̃ é desejada para se conseguir uma boa planici-

dade. A utilização plena da potência P̃ proporciona ao laminador a produtividade

máxima, e a tensão T̃ , por sua vez, terá influência sobre a força e a distribuição

de potência.

Quanto menor a função custo, expressa por (5.16), mais próximos potência,

força e tensão estarão de seus valores considerados ideais, e melhor qualidade e

produtividade poderão ser alcançadas com as referências associadas com o valor

da função custo. Por outro lado, quanto mais afastadas potência, força e tensão

estiverem de seus valores ideais, maior será o valor da função custo e pior será o
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conjunto de referências associadas a este valor. Como pode ser visto na figura 5.8,

a função custo de potência mantém-se relativamente baixa entre os valores má-

ximos e mínimos definidos, aumentando rapidamente fora dessa faixa. O mesmo

pode ser dito sobre as funções custo de força e tensão, pois elas foram definidas

seguindo a mesma estrutura.

Quanto à prioridade destas funções, os coeficientes, expoentes e limites

máximos e mínimos de cada uma delas foram escolhidos de modo que potência,

força e tensão calculadas atingissem valores próximos dos definidos como ideais,

obedecendo as seguintes prioridades

• Com relação à potência, foi dada prioridade elevada para o necessário equi-

líbrio de carga e para a utilização plena de toda a potência disponível nas

cadeiras intermediárias. Para isso, os expoentes NP das cadeiras 2 e 3 foram

ajustados com um grau maior de exigência, como pode ser visto na tabela

5.4. Estas duas cadeiras são as que apresentam melhores possibilidades de

redução, daí a necessidade de terem um peso maior na função custo total.

• Com relação à força, o processo de laminação exige impressão de rugosidade

na chapa com variação restrita, demandada pelos processo posteriores. Será

necessário, portanto, que a força calculada na última cadeira fique muito

próxima do valor especificado – estratégia de força imposta. Para que isto

aconteça, os limites máximos e mínimos de força na última cadeira são

ajustados mais próximos do valor ideal (±10%), quando comparados com

as três primeiras cadeiras (±40%). Além disto, adotou-se um valor de KF

maior para a quarta cadeira, como pode ser visto na tabela 5.5.

• Por último, os expoentes NT das funções custo de tensão foram parametri-

zados com menor exigência, e iguais em todas as cadeiras, porém estão com

os limites máximos e mínimos ajustados com pequena variação (±10%), a

fim de evitar ocorrência de sobre-tensão, com o risco de rompimento da tira

durante o processo.
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5.2.6 Imposição de limites e restrições

O método simplex minimiza uma função sem restrições. No problema de

otimização de referências é desejável usar toda potência disponível nos motores,

sem ultrapassar os valores máximos permitidos em cada cadeira, para maximizar

a produtividade. Além disso, as correntes dos motores não podem ultrapassar os

limites estabelecidos e a velocidade máxima do processo deve ser respeitada.

Para que seja feito uso da máxima potência disponível no laminador, as ve-

locidades das cadeiras são recalculadas durante todo o processo de minimização

da função custo, de modo que a soma das potências determinadas a partir des-

sas velocidades seja sempre igual à soma das potências definidas como máximas.

Ainda durante a minimização da função custo, a variação permitida das espes-

suras e tensões entre cadeiras não pode ultrapassar o limite de ±10% em relação

ao valor de inicialização – para as espessuras – e em relação ao valor nominal de

tensão – calculado de acordo com as equações 5.24, 5.25, 5.26. Dessa forma, consi-

derando que as espessuras e tensões iniciais foram determinadas aproveitando-se

ao máximo a experiência anterior de laminação, admite-se que as mesmas não

estejam muito distantes do ponto ótimo e, assim, evita-se que o método simplex

não convirja ou convirja em mínimos locais.

Após a fase de otimização, se a potência ou a corrente em alguma das

cadeiras ultrapassar o valor máximo permitido, todas as velocidades são reduzidas

por um fator igual ao quociente do valor máximo permitido pelo valor calculado,

de modo que esses limites sejam respeitados. Finalmente, se a velocidade do

processo, ou seja, a velocidade de saída da última cadeira exceder o valor máximo

permitido, a velocidade do processo é reduzida a esse valor e as potências são

recalculadas.

5.2.7 Uso da potência total disponível

Igualando-se a potência elétrica do motor da primeira cadeira ao valor má-

ximo permitido, PMAX obtém-se a velocidade da primeira cadeira
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V (1) =
ηM · ηR ·R(1) · P (1)

MAX

G(1) ·W (5.27)

onde ηM e ηR são os rendimentos do motor e do redutor, respectivamente; R, o

raio do cilindro de trabalho; W , a largura da tira laminada; e G, o torque por

unidade de largura.

Para um dado padrão de espessuras e tensões entre cadeiras, a soma das

potências determinadas a partir das velocidades calculadas do modo descrito, em

geral, não é igual a potência total disponível no laminador, ou seja, não é igual à

soma das potências máximas dos motores. Para que seja atingida esta igualdade,

calcula-se a razão entre elas

rP =

4∑
i=1

P (i)

4∑
i=1

P
(i)
MAX

(5.28)

A velocidade de saída da quarta cadeira é então recalculada da seguinte

forma

V̂
(4)
2 =

V
(4)
2

rP

(5.29)

As velocidades da tira na entrada e saída das demais cadeiras são calculadas

obedecendo a conservação do fluxo de massa. Com as velocidades recalculadas

desse modo, a soma das potências nas cadeiras será igual a soma das potências

máximas.

5.2.8 Limites de potência e correntes dos motores

Após a fase de otimização, é verificado se a potência P ou a corrente I

ultrapassaram seus valores máximos PMAX e IMAX (25% acima do valor nominal)

em qualquer uma das cadeiras. Em caso afirmativo, determina-se
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rPI = max
i=1,2,3,4

{
P (i)

P
(i)
MAX

,
I(i)

I
(i)
MAX

}
(5.30)

A velocidade na saída da quarta cadeira é então recalculada da seguinte

forma

V̂
(4)
2 =

V
(4)
2

rPI

(5.31)

As demais velocidades são recalculadas obedecendo a conservação do fluxo

de massa. Como a velocidade foi reduzida, a potência também é recalculada. A

potência obtida é inferior à potência máxima disponível, chegando mais próxima

da média entre os valores definidos como máximos e mínimos, P̃ . Isso implica

uma redução no valor da função custo, melhorando, portanto, a qualidade do

conjunto de referências, apesar da soma das potências nas cadeiras não ser mais

igual à soma das potências máximas disponíveis.

5.2.9 Limite de velocidade do processo

Mesmo com os limites de potência e corrente obedecidos em todas as cadei-

ras, é possível que a velocidade máxima do processo, 1080 m
min

, seja ultrapassada

na saída da última cadeira. Caso isto ocorra, a velocidade máxima na saída da

última cadeira é admitida como sendo a máxima velocidade permitida para o

processo. As velocidades dos cilindros e da tira na entrada e na saída das ca-

deiras são recalculadas a partir da conservação do fluxo de massa. Dessa forma,

garante-se que a velocidade máxima do processo não será ultrapassada. Os novos

valores de potência obtidos implicam a alteração do valor final da função custo.

5.2.10 Resultados da otimização

Após a implantação da fase de inicialização e do ajuste da função de otimi-

zação – na qual foram feitas as parametrizações das funções custo de potência,

força e tensão –, observou-se uma expressiva melhora na qualidade dos presets
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gerados pelo sistema de set-up do laminador. Esta qualidade pode ser avaliada

através da análise do perfil de reduções proposto, como também dos índices de

utilização da potência disponível – o que, em outras palavras, significa qualidade

e produtividade. Entretanto, estas características podem ser mais rapidamente

quantificadas pelo observação dos valores da função custo. A figura 5.9 mostra o

comportamento desta função durante a laminação de um conjunto de 145 bobinas

de várias especificações. Para a quantificação da característica de produtividade,

vamos admitir que a função custo de potência tenha provocado toda a pertur-

bação na função custo total, e que esta função custo tenha atingido um valor

igual a 1000 – ver gráfico 5.9. A equação 5.32, desenvolvida a partir da equação

5.17 utilizando os parâmetros da tabela 5.4, fornece uma perda de velocidade, e

portanto de produtividade, da ordem de 5, 16%. Para o levantamento da figura

5.9, a porcentagem de bobinas com valor de função custo abaixo de 1000 é 90% e

de 81%, considerando uma amostragem maior, de 1500 bobinas, – ver figura 5.10,

o que demonstra o bom desempenho do sistema de inicialização e otimização. A

convergência do método inicialização/otimização proposto neste trabalho pode

ser vista na figura 5.11, onde a função custo é reduzida de 105 para 40 em 90

iterações.

P =
J

1
20 + 7

8
(5.32)

5.2.11 Conclusões da otimização

O modelo estático e o modelo dinâmico são funções complementares, nas

quais o primeiro ajusta o esquema de reduções e o outro mantém o laminador

neste esquema [1]. Pensando neste princípio, é importante iniciar a laminação

com presets calculados próximos a valores ótimos, o que permite que o modelo

dinâmico assuma o controle preciso da espessura da chapa nos metros iniciais de

laminação. Os resultados observados, com a implantação das fases de inicialização

e otimização, foram:
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Figura 5.9: Desempenho da função custo para 145 bobinas.

• Menor comprimento de chapa com espessura nas pontas inicial e final fora

dos limites de variação permitidos. Este resultado deve ser atribuído, entre

outros motivos, à consistência das referências geradas pelo sistema de set-up

do laminador que minimizam a ocorrência de saturação de reguladores do

controle dinâmico.

• Maior nível de entrosamento entre operação e automação como resultado

da maior confiança dos operadores no sistema de geração de referências.
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Figura 5.10: Desempenho da função custo para 1500 bobinas.
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Figura 5.11: Convergência da função custo – Inicialização/Otimização

Esta maior confiança reduz o número de intervenções manuais no sistema

e disponibiliza maior tempo dos operadores para a função de supervisão do

processo.

• Menor número de troca de cilindros devido à redução de ocorrência de de-

feitos provocados por sobrecargas nos equipamentos, como atrito excessivo

ou ruptura do material.

• Maior produtividade como conseqüência da maior utilização da potência

disponível no laminador.



Capítulo 6

Esquema de adaptação

Modelos físicos para laminadores têm sido intensamente desenvolvidos nos

últimos anos, objetivando a melhoria de qualidade da chapa e o aumento de

produtividade do processo de laminação. Entretanto, estas duas características,

produtividade e qualidade, somente serão alcançadas com modelos suficiente-

mente precisos. A disponibilidade de modelos precisos, associados com métodos

de otimização de set-up, foram recentemente explorados na literatura por Pires

et al [18], em 2006; Wang et al [6], em 2000; Sekiguchi et al [5], em 1996; Ozsoy

et al [4], em 1992; e Fiebig e Zander [2], em 1982.

Por outro lado, modelos somente serão precisos o suficiente se equacionados

com parâmetros que representem o status real do processo de laminação. Entre

estes, encontram-se o coeficiente de atrito µ e o limite de escoamento da chapa

k. Estes parâmetros, porém, não podem ser medidos com a instrumentação

disponível hoje e, pior ainda, seus efeitos no processo são bastante similares,

o que torna a questão da precisão ainda mais complexa. Com o objetivo de

solucionar este problema, diferentes esquemas de adaptação têm sido propostos

na literatura. A importância de tal adaptação foi originalmente levantada por

Bryant [1], em 1973 e, desde então, tem sido objeto de vários trabalhos como os

de Carlton et al [47], em 1992; Oda et al [48], em 1995; Atack e Robinson [49],

em 1996; Randall et al [50], em 1997; Nishino et al [51], em 2000; Wang et al [52],

em 2005; e, mais recentemente, Pires at al [23], em 2007.
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No presente trabalho, um esquema de adaptação é proposto e aplicado a

um laminador tandem de 4 cadeiras da Companhia Siderúrgica Paulista - Co-

sipa. Este esquema é baseado na minimização de uma função custo que leva em

consideração a contribuição do coeficiente de atrito e do limite de escoamento da

chapa.

Para a minimização da função custo, o algoritmo Simplex de Nelder e Mead

[20] foi empregado. Uma função objetivo é definida tal que a variável principal,

força, é levada em consideração. Esta variável de processo é calculada por um

modelo clássico de laminação, como mostrado no capítulo 3.

6.1 Parâmetros de adaptação

De acordo com Bryant e Spooner [25], a principal motivação para se gerar

um conjunto de referências, o mais preciso possível, consiste em se obter operação

do laminador com alta produtividade e qualidade, minimizando a necessidade de

intervenção do operador. A operação de um laminador com set-up incorreto

resultará, entre outros inconvenientes, em danos para a planicidade do material,

em função de variações de redução da chapa no sentido transversal, ao longo

da cadeira. Problemas de bad shape, ou planicidade, ocorrerão sempre que a

abertura entre os cilindros de trabalho não coincidir exatamente com o perfil

da chapa. O resultado será um produto com comprimento desigual em seções

contíguas da chapa, provocando ondulado central ou lateral, ou, se tal fenômeno

não se manifestar, o acúmulo de tensões residuais na estrutura da chapa.

Em condições normais de operação, um laminador a frio está sujeito a várias

pertubações que afetam os resultados esperados de um conjunto de referências.

As principais variáveis de laminação sujeitas a pertubações são o coeficiente de

atrito, a dureza do aço, a coroa térmica dos cilindros de trabalho e o perfil do

material ou coroa da chapa. As variáveis de controle utilizadas para correção

destas pertubações são a redução na cadeira, as tensões aplicadas à chapa entre

duas cadeiras consecutivas, a força dos compensadores de coroa e a refrigeração
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dos cilindros de trabalho. Entre as variáveis de laminação sujeitas a pertubações,

somente o perfil da chapa pode ser medido atualmente com relativa precisão.

Para o coeficiente de atrito, resistência à deformação do aço e coroa térmica dos

cilindros de trabalho serão feitas estimativas a respeito de seus valores, levando em

consideração as condições reais de laminação. Bryant e Spooner [25] mencionam

que não é possível separar os efeitos da dureza do aço e do coeficiente de atrito,

já que nenhum deles pode ser medido separadamente. Estes autores sugerem

manter um dos dois constante, à medida que se permite que o outro varie.

No presente trabalho serão apresentados o algoritmo para estimativa das

variáveis de laminação sujeitas a perturbação, bem como a função objetivo para

otimização da adaptação, utilizando o algoritmo simplex de Nelder e Mead [20].

Este capítulo trata da adaptação do coeficiente de atrito µ e do limite de

escoamento k da chapa, os quais são fundamentais para o modelo de força de

laminação a frio proposto por Bland e Ford [9–11] e escolhido para ser utilizado

neste trabalho. Mais especificamente, antes da laminação da primeira bobina,

proveniente de um lote de bobinas de um novo tipo de aço, são adotadas estima-

tivas para estes parâmetros para o cálculo de redução em cada uma das cadeiras

do laminador. Este cálculo é executado através de um procedimento de inicializa-

ção e otimização, o qual foi descrito em detalhes no capítulo 5. Além das reduções

para as cadeiras, o procedimento de inicialização e otimização gera valores pre-

vistos para as forças de laminação. Após a laminação da primeira bobina, estes

valores de força previstos serão comparados com os valores de força medidos, e

os parâmetros µ and k serão então adaptados, objetivando melhorar a previsão

do valor da força para a segunda bobina, e assim sucessivamente.

6.2 Algoritmo de otimização da adaptação

O esquema de adaptação proposto neste trabalho consiste de duas fases

principais, como mostrado na Figura 6.1: na primeira fase, usando o modelo de

Bland e Ford [9–11] e uma estimativa inicial para µ e k, são calculados valores
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Figura 6.1: Esquema de adaptação

previstos de força e suas correspondentes reduções, para cada uma das cadeiras.

Estas forças calculadas são então comparadas com as forças medidas e, na segunda

fase, através de um algoritmo de otimização, os parâmetros µ e k são ajustados,

com o propósito de minimizar uma função objetivo que leva em consideração este

erro de força. O método Simplex não linear, inicialmente proposto em [20], é

usado na fase de adaptação.

O desenvolvimento completo para as equações do modelo de Bland e Ford

[9–11] já foi apresentado com detalhes no capítulo 3 e a descrição detalhada do

algoritmo Simplex de Nelder e Mead [20], no capítulo 4. A seguir, daremos uma

breve descrição do algoritmo de adaptação, utilizando o modelo de Bland e Ford

para o cálculo das variáveis de laminação e o método simplex de Nelder e Mead

para a otimização.

Entre os vários métodos de otimização existentes, algumas aplicações re-

centes relacionadas com otimização de set-up para laminadores a frio incluem

programação não linear [4], algoritmos genéticos [6], e mais especificamente o

método Simplex de Nelder e Mead [20], o qual foi empregado em [2] e também no

sistema de automação do laminador de tiras a frio da Cosipa [18]. Uma descrição

detalhada do método simplex pode ser encontrada em [42].
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Como em todo algoritmo de otimização, a definição da função objetivo

desempenha um papel fundamental para o algoritmo de Nelder e Mead . Para a

adaptação, a função objetivo adotada é dada por

J =
4∑

i=1

[
k

(i)
f ·

(
F

(i)
calc − F

(i)
med

F
(i)
med

)]N
(i)
f

, (6.1)

onde o índice i = 1, 2, 3, 4 refere-se a cada uma das cadeiras do laminador; F
(i)
calc

e F
(i)
med são as forças calculadas e medidas; kf e Nf são constantes cujos valores

foram ajustados de acordo com a tabela 6.1.

A busca dos parâmetros µ and k que minimizem a função objetivo é imple-

mentada pelo algoritmo de Nelder e Mead, através dos seguintes passos:

(i) Ajuste dos valores iniciais de µ and k;

(ii) Introdução de perturbações em µ and k e, para cada novo conjunto de

pontos, cálculo do valor da função objetivo correspondente.

6.3 Resultados da adaptação para um conjunto de

bobinas

As figuras 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 mostram as precisões das referências geradas

pelo modelo atual implementado com a técnica de adaptação original, e consi-

derando 300 bobinas processadas em seqüencia. Com o objetivo de avaliar estes

resultados, simulações usando o procedimento de adaptação proposto neste tra-

balho foram executadas e comparadas com o método corrente, para um lote de

10 bobinas, com kf e Nf ajustados de acordo com a tabela 6.1

A tabela 6.2 mostra a precisão da força de laminação calculada, utilizando

o esquema de adaptação atualmente em uso no laminador, enquanto a tabela 6.3

apresenta a mesma característica para o procedimento de adaptação proposto.
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Precisão do modelo atual de setup de força de laminação
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Figura 6.2: Precisão do modelo atual para força na cadeira 1

Precisão do modelo atual de setup de força de laminação
Cadeira 2 COSIPA_LTF
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Figura 6.3: Precisão do modelo atual para força na cadeira 2

Precisão do modelo atual de setup de força de laminação
Cadeira 3 COSIPA_LTF
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Figura 6.4: Precisão do modelo atual para força na cadeira 3
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Precisão do modelo atual de setup de força de laminação
Cadeira 4 COSIPA_LTF
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Figura 6.5: Precisão do modelo atual para força na cadeira 4
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Figura 6.6: Precisão de força – modelo atual x modelo proposto
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Tabela 6.1: Parâmetros da função custo de adaptação

Cadeira 1 2 3 4

Kf 10 10 10 10

Nf 2 2 2 2

Para propósitos de comparação, foi considerado um lote de 10 bobinas dimen-

sionalmente similares. Observando as tabelas 6.2 e 6.3, pode ser notada uma

significativa melhora no erro médio de força quando o coeficiente de atrito e o

limite de escoamento são calculados utilizando a técnica de adaptação proposta.

Tabela 6.2: Erro de Força para a adaptação atual

Cadeira µ k Fcalc Fmed Erro

[t] [t] [%]

1 0,0283 1,34 1100 1112,7 -1,14

2 0,0288 1,34 972 977,3 -0,58

3 0,0241 1,34 841 832,1 1,07

4 0,0965 1,34 953 982,1 -2,96

Tabela 6.3: Erro de Força para a adaptação proposta

Cadeira µ′ k′ F ′
calc Fmed Erro

[t] [t] [%]

1 0,0387 1,30 1113,2 1112,7 0,05

2 0,0290 1,30 976,7 977,3 -0,06

3 0,0173 1,30 833,4 832,1 0,156

4 0,1104 1,30 982,5 982,1 0,041

A estratégia adotada para a simulação da adaptação consistiu em ajustar

o passo do algoritmo simplex da variável limite de escoamento 10 vezes maior

do que o passo das variáveis coeficientes de atrito das cadeiras, admitindo-se que

a maior parte do erro de força é certamente causado por variação de dureza da

chapa. A capacidade de convergência do método pode ser vista na Figura 6.7.
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Figura 6.7: Convergência da função de adaptação - Bobina 2,77x0,79x1096 mm

Considerando os dois métodos, comparações de erro médio e de erro padrão

podem ser observadas na Fig. 6.6 para cada uma das cadeiras do laminador. As

primeiras 4 distribuições correspondem à adaptação atual, enquanto as 4 seguin-

tes, ao método simulado. Pode ser notado uma significativa melhora na precisão

do modelo quando o método proposto é usado, tanto no erro médio como no erro

padrão.

6.4 Resultado da adaptação para uma bobina

A tabela 6.4 mostra o resultado da adaptação dos coeficientes µ e k, simu-

lados, admitindo-se valores de forças de set-up 5% abaixo dos valores de força

de laminação. A influência de cada um destes parâmetros sobre o erro de força

de laminação pode ser vista na tabela 6.5. Valores da coluna Corr.k indicam

a capacidade de correção do limite de escoamento sobre o erro de força quando

comparada com a capacidade de correção do coeficiente de atrito, cujos valores

podem ser vistos na coluna Corr.µ.
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Tabela 6.4: Resultados de adaptação para uma bobina

Cadeira Fcalc Fmed Fadap kcalc kadap µcalc µadap

[t] [t] [t]

1 1019 1073 1072,0 1,29 1,3357 0,0271 0,0284

2 960 1011 1010,5 1,29 1,3357 0,0271 0,0274

3 929 978 977,9 1,29 1,3357 0,0216 0,0216

4 954 1004 1004,7 1,29 1,3357 0,0955 0,0922

Tabela 6.5: Influência dos parâmetros de adaptação

Cad. Erro F ∆k ∆µ Corr. k Corr. µ ∂F
∂k

∂F
∂µ

Ver.Err.

[%] [%] [%] [%] [%] [t] [t] [%]

1 -5,0 3,54 4,82 83,1 16,9 1,2185 0,1828 5,20

2 -5,0 3,54 1,15 95,2 4,8 1,3812 0,2152 5,14

3 -5,0 3,54 0,11 99,5 0,5 1,5300 0,2360 5,45

4 -5,0 3,54 -3,44 190,3 -90,3 2,1080 1,0300 3,92



Capítulo 7

Conclusões

O modelo de cálculo de referências de um laminador tandem é a função

central de todo o sistema de automação, em função dos benefícios que o mesmo

pode proporcionar em termos de melhoria da qualidade, aumento da produtivi-

dade, da disponibilidade e do rendimento, e redução de custos para a produção

de chapas laminadas a frio.

A característica produtividade é sinônimo de quantidade de chapa produ-

zida por unidade de tempo. Portanto, produtividade de um laminador tandem

depende principalmente da velocidade de laminação. Em uma situação ideal,

maior produtividade seria conseguida se velocidades e potências máximas de to-

das as cadeiras fossem alcançadas simultaneamente. Pensando assim, as princi-

pais contribuições deste trabalho consistem nas propostas relativas ao modelo de

geração de referências descritas no capítulo 5 e naquelas relativas ao esquema de

adaptação de parâmetros descritas no capítulo 6.

Nas seções seguintes, são resumidos os resultados e conclusões deste traba-

lho.
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7.1 Descrição das principais contribuições

Este trabalho apresenta as seguintes contribuições para o modelo de cálculo

de set-up – capítulo 5 – e de adaptação de parâmetros – capítulo 6 – do laminador,

proporcionando ganhos de qualidade e produtividade:

• Desenvolvimento e implementação do algoritmo não-iterativo de inicializa-

ção de referências;

• Estabelecimento e implementação de restrições – limites máximo e mínimo

– das fases de inicialização e otimização;

• Definição e implementação da função custo da fase de otimização;

• Desenvolvimento do esquema de adaptação de parâmetros.

Todos os algoritmos desenvolvidos foram validados através de medidas ex-

perimentais realizadas no laminador a frio da COSIPA.

7.2 Avaliação do aumento de produtividade do la-

minador

A tarefa principal da geração de set-up é produzir um conjunto de refe-

rências para a planta que, em conjunto com o controle automático de espessura

– Nível 1 – e o controle dinâmico dos acionamentos principais – Nível 0 –, seja

capaz de fornecer as seguintes funções [45]:

• Possibilitar um encaixe suave e seguro da tira em todas as cadeiras com um

mínimo de transiente de tensão;

• Atingir e manter a espessura e planicidade objetivadas na saída do lamina-

dor, no menor comprimento de pontas possível – tanto no encaixe como no

desencaixe;
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• Viabilizar as condições de processo para que a velocidade máxima seja alcan-

çada no instante em que potência máxima é atingida em todas as cadeiras

– desde que a redução total especificada assim o permita;

• Aderir aos limites do processo, tanto mecânicos como elétricos, possibili-

tando a operação segura dos equipamentos;

• Funcionar em cooperação com o operador do laminador, fornecendo condi-

ções adequadas à supervisão do processo;

• Fornecer informações adicionais de estratégia e ganhos para o controle di-

nâmico do processo;

• Usar a experiência prévia de laminação ao máximo tanto na fase de otimi-

zação como na de adaptação;

• Fornecer dados intermediários do processo para monitoração, diagnose de

falhas, ajuste do sistema e desenvolvimento do laminador;

Dentro da ampla faixa de tarefas atribuída ao modelo de cálculo de set-up,

os seguintes ganhos de produtividade foram observados após a implantação das

principais propostas deste trabalho:

Menor número de rupturas da tira : a distribuição de redução e de tensão

seguindo os critérios de otimização propostos neste trabalho possibilitaram a

ocorrência de menor número de rupturas de tira com o conseqüente aumento

da disponibilidade do equipamento – como mostrado na figura 7.1 – assim

como o aumento do rendimento do produto;

Redução do número de trocas de cilindros : a distribuição de redução se-

guindo os critérios de otimização propostos neste trabalho contribuiu para

a redução do número de trocas de cilindros de trabalho provocadas por

marcas durante a laminação, o que levou a uma significativa redução do

consumo de cilindros de trabalho – como mostrado na figura 7.2;
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Aumento da produtividade do laminador : o maior aproveitamento da po-

tência instalada de acordo com os critérios de otimização propostos neste

trabalho resultou em maior velocidade final de laminação e, portanto, em

maior produtividade – como mostrado na figura 7.3;

Aumento da disponibilidade do laminador : o ajuste adequado do modelo

aos limites do equipamento contribuiu para um menor número de falhas

e, portanto, para o aumento da disponibilidade do equipamento – como

mostrado na figura 7.1.
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Figura 7.1: Eficiência de Equipamento no Laminador de Tiras a Frio

7.3 Avaliação de melhoria de qualidade do lami-

nador

Os seguintes ganhos de qualidade foram também observados após a implan-

tação das principais propostas deste trabalho:
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Figura 7.2: Consumo de cilindros de trabalho no Laminador de Tiras a Frio

Menor variação de espessura : a distribuição de redução segundo os critérios

de otimização propostos neste trabalho e o melhor acerto de força em função

do adequado funcionamento da adaptação contribuíram de forma eficaz com

o controle automático de espessura – como mostrado na figura 7.5 – e com

o controle de planicidade.

Maior interação operadores/sistema de automação : o maior acerto e a

maior repetibilidade do sistema de geração de referências liberaram a aten-

ção dos operadores para a supervisão do processo, o que contribuiu de

maneira decisiva para a melhoria de qualidade do produto – em função de

correções de não conformidades, não previstas pelo sistema de automação.

Por fim, é mostrado como resultado final o impacto da utilização das es-

tratégias propostas no trabalho nos atributos de qualidade da chapa produzida

no laminador. A figura 7.4 mostra o resultado da interação entre o modelo es-

tático e o modelo dinâmico, através do registro do desvio padrão de 500 bobinas

processadas em seqüencia. Deve ser observado neste gráfico a repetibilidade do
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Figura 7.3: Tonelagem Horária no Laminador de Tiras a Frio

processo mesmo em um lote de bobinas com grande variedade de produtos.
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Figura 7.4: Desvio padrão de espessura para 500 bobinas.

O resultado do controle de espessura para uma bobina é mostrado na fi-

gura 7.5. Na parte superior do gráfico são indicados o desvio de espessura e a

velocidade da tira em todo o comprimento da bobina, e os dois gráficos inferio-

res registram o desvio de espessura nos 50 metros iniciais e finais da bobina. O

pequeno comprimento das pontas – comprimento entre a extremidade da tira e o

ponto no qual foi atingida e mantida a espessura solicitada – indica que o controle



89

automático de espessura recebeu referências de encaixe do sistema de geração de

set-up do laminador que lhe permitiram alcançar a espessura desejada com um

esforço mínimo, sem alterações da ordem recebida – já que isto demandaria um

tempo maior para novo ordenamento das reduções. Chama a atenção também

a grande eficiência do controle automático de espessura ao longo do corpo da

bobina, indicando a ausência de saturação de reguladores – já que não houve

perturbação da velocidade – o que leva a conclusão sobre a adequada qualidade

das referências de laminação recebidas.
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Figura 7.5: Performance de espessura no laminador.

7.4 Futuras linhas de pesquisa

Desenvolvimentos nas seguintes linhas de pesquisa poderão proporcionar

ganhos de qualidade e produtividade no processo de laminação a frio :

Estudo da influência do coeficiente de atrito em laminação a frio : avan-
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ços neste setor terão grande influência na solução dos problemas de mar-

cas na superfície da chapa – atrito/derrapada ou skidding/slipping –, que

provocam elevado número de interrupções no processo e grandes desvios

de material. Como leitura inicial, recomendamos o excelente trabalho de

Yuen [53] que fornece uma idéia da complexidade do problema para a la-

minação a frio. Como conseqüência de avanços nesta área, espera-se obter

maior facilidade de encaixe, menor número de trocas de cilindros e maior

rendimento do produto.

Aplicação de controle multivariável em laminadores a frio : a demanda

cada vez maior por produtos laminados a frio com requisitos de qualidade

diferenciados justifica a aplicação do estado da arte em controle dinâmico,

para a melhoria dos resultados de espessura e planicidade. Um bom exemplo

pode ser visto no trabalho de Geddes [54].

Desenvolvimento de modelos para controle de planicidade : planicidade

e espessura são os requisitos de qualidade com os maiores graus de exigên-

cia em laminação a frio. Modelos físicos e modelos de controle visando ob-

ter a espessura desejada aparecem em maior número de trabalhos, quando

comparados com os estudos de planicidade; esta área apresenta, portanto,

grande interesse em virtude dos ganhos que pode proporcionar.

Desenvolvimento de sistemas para análise de vibração : vibração ou chat-

ter em laminadores é um fenômeno bastante estudado, porém um problema

ainda sem solução [55], [56]. Perdas de rendimento causadas por marcas na

superfície do material e queda de produtividade, por rupturas da tira, são

dois exemplos da importância do problema. Um sistema anti-chatter com

base na previsão antecipada da ocorrência da vibração, seria de grande

interesse para o processo.
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