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Introdução: O projeto de iniciação científica envolve uma revisão bibliográfica sobre
os diferentes tipos lubrificação e os sistemas de lubrificação, que são extremamente
importantes para garantir o bom funcionamento e longevidade da vida útil dos
equipamentos mecânicos. Em especifico sobre lubrificação em mancais de rolamentos
e sistemas de lubrificação centralizada, como funciona, como é feito o ajuste, e a
reposição de lubrificantes, como calcular o volume e intervalo de tempo para
relubrificação dos mancais.  Objetivo: O objetivo principal deste trabalho é Identificar
a situação atual da lubrificação dos mancais da mesa de rolos na laminação de tiras a
quente, aplicando os conhecimentos adquiridos no estudo de revisão bibliográfica, para
identificar se o sistema de lubrificação, tempo e quantidade de lubrificante para
relubrificação estão adequados. Metodologia: Segundo Ludke e André (1986, apud
LOPES, 2012, p.32) para realizar uma pesquisa é preciso promover um confronto entre
os dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e o
conhecimento teórico acumulado a respeito dele. A pesquisa é classificada como
quantitativa e foi realizada na empresa Aperam, na área da laminação de tiras a quente,
em três mesas de rolos. Coletou-se amostra de graxa de quatro mancais, desconectando
a tubulação do distribuidor referente a cada mancal para expelir a graxa no recipiente
plástico. Verificou-se a quantidade de graxa enviada para os mancais no período de 24
horas. Resultados: Depois do período de coleta da graxa enviada para os mancais foi
identificada a quantidade de lubrificante que recebia cada mancal. E através dos
cálculos realizados utilizando-se de fórmulas apresentadas na pesquisa bibliográfica
para determinar a quantidade necessária de lubrificantes que cada mancal deveria
receber, pode-se observar que a quantidade de graxa enviada aos mancais esta acima
da quantidade calculada, as análises, puderam ser comprovadas com auxilio da
ferramenta Dialset, desenvolvida pelo fabricante de rolamentos e elementos para
lubrificação Skf (2015),caracterizando assim excesso de lubrificante nos mancais
estudados, que consequentemente trazem prejuízos financeiros e outros riscos
provenientes de excesso de lubrificação em mancais de rolamento, podendo causar
travamento e aumento de temperatura dos rolamentos dos mancais. Outro problema foi
identificado na hora da coleta de amostras, o sistema apresentou falhas de lubrificação
devido a presença de ar no reservatório de graxa o que fez com que a bomba não
conseguisse injetar graxa no sistema, comprometendo assim a lubrificação de todos os
mancais.
 Conclusão: Diante dos resultados obtidos, concluiu-se que precisa ser realizado o
ajuste dos distribuidores para que os mancais recebam a quantidade adequada de
lubrificante, evitando assim possíveis problemas relacionados a excesso de
lubrificante, e para ter maior confiabilidade do sistema, realizar a troca da estação de
lubrificação, que é obsoleta.
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