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RESUMO

Na busca de se compreender o efeito do springback na conformação mecânica de segmentos

toroidais em chapas grossas numa empresa de bens de capital do setor metal-mecânico,

através de meios numéricos de simulação, a presente dissertação tem por objetivo prever e

visualizar a geometria das ferramentas (matrizes) e a própria peça deformada, bem como a

quantidade desse retorno elástico após a conformação. Para a utilização da simulação

numérica foram necessários inúmeros dados como a geometria do produto, tipo de material,

além de informações sobre todo o processo. Assim, desenvolveu-se uma estratégia de

modelamento do processo utilizando os softwares UNIGRAPHICS e ANSYS/LS-DYNA. O

primeiro, para elaboração de projeto e modelamento de matrizes e das peças a serem

conformadas para, então, transformar os dados para o ambiente do ANSYS utilizando o

método explicit-to-implicit, para simulação, análise e obtenção de resultados do efeito

springback para, posteriormente, comparar com as medições efetuadas durante a fabricação

dos segmentos toroidais. Além do springback, foi analisado e validado o processo de

planificação do blank e desenvolveu-se um novo projeto de estrutura de matrizes mais rígidas.

Pretende-se, com a iniciação deste estudo, aperfeiçoar este processo, reduzir custos e leadtime

da máquina, melhorar a qualidade das peças acabadas e obter a melhor forma para se

determinar o perfil mais adequado das matrizes e peças, além do desenvolvimento desta,

evitando o retrabalho dos segmentos toroidais. Além disso, visa-se capacitar a Empresa

USIMINAS MECÂNICA a analisar a solução de problemas complexos em conformação com

agilidade e confiabilidade.

Palavras-chave: springback, toróides, blank, matrizes, simulação numérica, elementos finitos.
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ABSTRACT

In order to understand the springback’s  effect in the mechanical forming of segments toroids

in thiek plates in na industry metal-mechanic area, through by numeric means of simulation,

the present speech have the target preview and visualize the geometry of tools (tie and punch)

and own deformed part, as the quantity of these elastic return after forming. For use the

numeric simulation it were necessary datas like the product geometry, material type, besides

informations about all the process. So, it developed a modeling strategy of process using the

softwares UNIGRAPHICS and ANSYS/LS-DYNA. The first one, to work the project, to model

tools and parts to be forming, for then, to change the datas for the ANSYS language using the

method explicit-to-implicit for simulation, analysis and obtain of results about the

springback’s effect, more over, to compare with the measurements made during the

production of toroids segments. Add to springback, it was analyze and authenticate the

process of planning of blank and it developed a new project of structure tool harder. It

intended, with the initiation of this study, to improve this process, to reduce costs and

leadtime of the machine, to make better the quality of the finished parts and to obtain the best

way to determine the most suitable profile of the tools  and parts, avoiding the rework of the

toroids segments. Besides, it look at to qualify the USIMINAS MECÂNICA Company to

analyze the solution of complex problems in forming with agility and reliability.

Key-Words: springback, toroids, blank, deformed tools, numeric simulation, finites elements

method.
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Δt - incremento de tempo

VDC - coeficiente de amortecimento viscoso em %

m - massa

ω - freqüência natural

kc - rigidez de contato
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Fs - fator de penalização (fs = 0,1 é o valor padrão adotado pelo ANSYS/LS-DYNA)

Kb - módulo de compressibilidade do elemento de contato

RKPM – Método da Partícula de Núcleo reduzido

MSPC – Artigos e informações técnicas

CPGEC/UFRGS – Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do

Sul

TGS – Teoria Geral de Sistemas

EPUSP – Escola Politécnica da USP

DCE/UNICAMP – Diretório Acadêmico da Universidade de Campinas

ASTM – American Society For Testing and Materials

AS – After springback
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1 INTRODUÇÃO

1.1 O fenômeno do Springback

No contexto estabelecido atualmente, com a globalização de fronteiras,

concorrência entre empresas e negócios, a busca pelo conhecimento, tecnologia, melhoria dos

processos, entre outros, faz-se necessário estar sempre atento à direção do cenário mundial,

atendendo e antecipando necessidades dos clientes, bem como se preparando para futuros

concorrentes e produtos substitutos.

A USIMINAS MECÂNICA S/A (abreviação UMSA), empresa de grande porte do

setor Metal/Mecânico, de bens de capital, segmentada em negócios como pontes e viadutos,

blanks, estruturas metálicas, equipamentos, entre outros, busca excelência no atendimento aos

seus clientes através do fornecimento de serviços. Precisamente a Gerência de Equipamentos,

foco de estudo do presente trabalho, transforma produtos (basicamente metais) em

equipamentos, agregando valor aos mesmos através de sua sólida estrutura industrial, sua alta

capacidade produtiva, constituída de um corpo de profissionais de Engenharia de Projetos e

Engenharia de Fabricação, integrado e em constante desenvolvimento e capacitação

profissional.

A área de concentração do presente trabalho é a de Processos de Fabricação,

especificamente a área de conformação mecânica de metais, em que se irá tratar aqui no

decorrer deste estudo e que ainda está em fase de estudos contínuos tanto na empresa quanto

no mundo.

A linha de estudo de interesse é o “efeito mola”, também conhecido como

Springback, uma ocorrência indesejável, em que a chapa que está sendo conformada não

assume o formato desejado, retornando, parcialmente, à sua posição original.

O correto diagnóstico do springback após o processo de conformação é essencial

para determinar projetos de ferramentas (matrizes) em processos que exigem peças com

formatos complexos.

Atualmente, esse diagnóstico é largamente baseado na simulação numérica por

elementos finitos, já que na maioria das vezes o desenvolvimento de protótipos é caro e

demorado.
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Assim, é desejável desenvolver métodos simples, mas eficientes, para facilitar o

diagnóstico do springback no estágio inicial do projeto de geometria dos produtos de

conformação.

Os métodos e procedimentos aqui propostos restringem-se à estampagem de

segmentos de peças de revolução, denominados toróides.

A figura 1.1 ilustra uma matriz modelada via CAD (a) e fabricada (b e c), após

definição de sua engenharia de projeto.

Figura 1.1: Ilustração da matriz modelada via CAD (a) e fabricada (b e c), após

definição de sua engenharia de projeto.

(a)

(b) (c)
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1.2 Justificativas e Limitações deste Trabalho

Na última década, a empresa UMSA enfrentou diversos problemas e assumiu uma

quantia considerável de prejuízos na área de conformação mecânica.

Os projetos das matrizes são realizados de modo empírico e, no momento da

fabricação das peças é que são detectados os erros. Daí então, as correções são feitas

diretamente nas peças, gastando tempo considerável nesse retrabalho. Ou então é refeito o

projeto da matriz, incorporando mais tempo e material no retrabalho da mesma.

Além dos retrabalhos descritos acima, pode existir também a extrapolação do

prazo de entrega do equipamento, gerando insatisfação do cliente e/ou multas por dia de

atraso na entrega. A insatisfação e perda de um cliente são de valor imensurável, por isso, o

estudo, análise e melhoria desse processo são de fundamental importância, visto que muitos

equipamentos fabricados na empresa possuem toróides como componentes.

O objetivo deste estudo é otimizar o processo de conformação de toróides fazendo

com que todo o cálculo e projeto de matrizes deixe de ser empírico e passe a ser padronizado

mediante modelagem e simulação via CAD/CAE/CAM, que a empresa possa ser detentora de

alta tecnologia neste processo e que se possa ganhar tempo e dinheiro.

O tema deste trabalho foi originado a partir do interesse despertado sobre o

assunto no primeiro contato na área de conformação de segmentos toroidais na UMSA.

Como mencionado acima, em primeira instância, percebeu-se que o estudo do

cálculo do perfil da matriz de conformação era feito a partir da experiência do profissional da

área de conformação da empresa, ou seja, são dados empíricos, sem caráter científico. Além

disso, não existe um procedimento adequado de desenvolvimento de projetos de matrizes.

Entretanto, este trabalho apresenta limitações, que se referem aos poucos estudos

encontrados e comprovados do springback aplicado a chapas grossas. Com relação à

segmentos toroidais, menos ainda. A maior parte dos estudos de casos e pesquisas se aplica à

estampagem em chapas finas, em grande parte devido ao incentivo do setor automotivo, que

busca o uso de chapas cada vez mais finas e com projetos cada vez mais arrojados em seus

carros. Além disso, inclusive em chapas finas o efeito springback é mais acentuado do que em

chapas grossas, daí o maior interesse em pesquisas em chapas finas.

Este trabalho limita-se à simulação, ao estudo, elaboração de projeto e fabricação

de matrizes para conformação de segmentos toroidais, levando-se em consideração o efeito

mola do material. Não se pretende, no presente trabalho, analisar a microestrutura do material,
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ainda que o material utilizado na conformação das peças seja o aço do tipo ASTM A-36, que

apresenta boa conformabilidade.

Outra colocação para com este estudo diz respeito à forma de obtenção dos dados

a serem analisados, pois estes só podem ser coletados mediante fabricação de equipamentos

que contenham toróides em sua estrutura. Isso faz com que a pesquisa se torne morosa e

dependente dessa fabricação, já que é inviável a construção de protótipos devido ao elevado

custo e não representação fiel da situação estudada.

1.3 Apresentação do Trabalho

Neste capítulo inicial, através de uma breve introdução explicita-se a origem da

atenção sobre o problema do springback na empresa, juntamente com a importância e as

limitações deste trabalho.

No capítulo dois, apresentam-se os objetivos que levam à realização deste

trabalho. Enquanto que, no capítulo três, são tratados os fundamentos teóricos para compor

uma base para melhor entendimento sobre a investigação do assunto.

Já no capítulo quatro, faz-se uma breve referência bibliográfica onde serão

apresentadas definições sobre o processo de conformação mecânica em metais, segmentos

toroidais, matrizes de conformação, springback e seus efeitos, bem como dois exemplos de

estudos na área e sua aplicação.

No capítulo cinco é detalhada a análise numérica e experimental do estudo,

retratando a metodologia adotada, uma breve descrição dos softwares que estão sendo

utilizados neste estudo, descrição do procedimento (análise combinada explícita e implícita),

os tipos de elementos finitos utilizados, definição da malha, relações constitutivas do material

escolhido no modelo, explanação sobre a geometria do modelo experimental, entre outros.

Em seguida, no capítulo seis, são descritos os resultados e discussões sobre o

estudo. Logo depois, no capítulo sete, têm-se as conclusões e por fim, no capítulo oito foram

feitas sugestões para trabalhos futuros.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é diagnosticar o springback utilizando simulação

numérica através dos programas comerciais UNIGRAFICS e ANSYS/LS-DYNA, desenvolver

um confiável processo de planificação toroidal (blank) e uma nova estrutura de matriz rígida e

robusta.

E com isso, otimizar o processo de conformação de segmentos toroidais em chapas

grossas desde a concepção do projeto da matriz até as peças acabadas, obter a melhor forma

de desenvolvimento do blank (da peça) e tornar a empresa altamente competitiva no ramo de

conformação de segmentos toroidais. Em suma, é encontrar a melhor forma de se obter o

perfil adequado de projeto de matriz para conformação de segmentos toroidais que leve em

conta o efeito do springback.

2.1.1 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos deste estudo são:

 Conceituar springback e seu efeito no processo de conformação de segmentos

toroidais.

 Capacitar os projetistas de matrizes com conhecimentos necessários a fim de analisar

os complexos projetos de conformação, propondo soluções com agilidade e

confiabilidade.

 Desenvolver um modelo de simulação por elementos finitos via CAD/CAE/CAM,

comparar os resultados do modelo com os dados coletados das peças conformadas do

processo real.

 Desenvolver uma estrutura de matrizes rígidas, cuja fabricação seja a mais próxima

possível da simulação.

 Desenvolvimento do blank.
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

3.1 Conceitos sobre Tensão e Deformação

Em MEYERS e CHAWLA (1999) afirma-se que se em um corpo agem forças

externas ou se uma parte exerce uma força sobre as partes vizinhas, diz-se que esse corpo está

sob tensão. Tensão é a resistência interna de um corpo à deformação sob a influência de

forças.

As tensões são calculadas a partir dos estados de força de tração, compressão,

cisalhamento e torção em que atuam ou paralelamente (tensões cisalhantes) ou

perpendicularmente (tensões normais) às faces planares dos corpos. Afirma-se também que o

estado de tensão é uma função das orientações dos planos sobre os quais as tensões atuam.

CALLISTER (2000)

CALLISTER (2000), afirma que a tensão é dada por F, carga instantânea aplicada

em direção perpendicular à seção reta, por A0, que representa a área da seção reta original

antes de qualquer carga, segundo a equação 3.1.

0A
F

                                                                    (3.1)

Já a deformação é dada pela expressão 3.2;

       
0

0

l
l

l
ll

i

i 



                                                                                                                          (3.2)

Em que, l0 é o comprimento original antes de qualquer carga aplicada, li é o

comprimento instantâneo. (li – l0) = ∆l, representa o alongamento da deformação ou a

variação no comprimento a um dado instante inicial.

A tensão e deformação cisalhantes são definidas segundo MEYERS e CHAWLA

(1999) como a equação 3.3:

A
F

  e   tg
l
dl                                                (3.3)
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A Figura 3.1 abaixo ilustra a deformação cisalhante sofrida por um cubo:

Figura 3.1: Deformação cisalhante ocorrida em um cubo. (MEYERS e CHAWLA, 1999)

3.1.1 Estado de Tensões em um Corpo

MEYERS e CHAWLA (1999) defininem o estado de tensões em um corpo

especificando-se as tensões atuando sobre as faces de um cubo de pequenas dimensões,

situado neste corpo. Existem dois tipos de força que podem agir sobre um corpo: as forças do

corpo, que são proporcionais ao volume do corpo (força gravitacional e aquelas devidas a

campos elétricos ou magnéticos) e as forças de superfície, que são proporcionais à área da

superfície do elemento. A força por unidade de área é definida como tensão.

As forças de superfície são, portanto, especificadas por intermédio da tensão. Será

visto primeiro o estado de tensões em um elemento de corpo para um caso extremamente

simplificado:

a) A tensão é admitida homogênea no corpo, ou seja, quando as forças agindo em

um elemento de área com forma e orientação constantes não dependem da posição desse

elemento no corpo.

b) Todas as partes do corpo estão em equilíbrio estático.

c) Não há forças ou momentos no corpo.

Assim, segue-se uma breve descrição sobre estado de tensão que pode ser uniaxial,

biaxial e triaxial.
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 Tensão uniaxial:

O estado de tensão em um cubo elementar está esquematizado na Figura 3.2:

Notação:

 - tensão normal

 - tensão cisalhante

Índice:

xy   

x = plano de atuação

y =  direção de atuação

Figura 3.2: Esquema de um estado de tensão em um cubo elementar. (Fonte: MEYERS

e CHAWLA, 1999)

Como se pode observar na Figura 3.2, a tensão é descrita através de nove componentes:


  
  
  

ij

x xy xz

yx y y z

zx zy z



















Simplificação:   xy = yx; xz = zx; yz = zy

 Tensão biaxial:

Aplicação : chapas finas = tensões x , y , xy .

Cálculo de tensão em um ponto, para qualquer orientação dos eixos, Figura 3.3:
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x’ = x y 
2

 + x y 
2

cos2 + xy sen2

y’ = x y 
2

 - x y 
2

 cos 2 - xy sen2

x’y’ = y x 
2

 sen 2 + xy cos 2

Figura 3.3: Cálculo de tensão em um ponto, para qualquer orientação dos eixos. Fonte:

Meyers e Chawla (1999).

Variação da tensão com o ângulo , Figura 3.4:

Conclusões:

a) máx e min ocorrem para  = 0

b)  máx e min , assim como máx e

    min , fazem 900 entre si.

c)  máx ocorre para  metade entre

     máx e min

d)  variação de  e  com  é

     senoidal com período   = 180º

Figura 3.4: Variação da tensão com o ângulo . Fonte: Meyers e Chawla (1999).

Tensões principais: máx = 1

min = 2

=

=
x y 
2

    [( x y 
2

)2+ xy
2]½
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As tensões principais são as tensões que atuam no sólido, em planos onde não existe

tensão cisalhante.

tg 2n = 
2
 

xy

x y
 orientação das tensões principais.

Tensão cisalhante máxima:
máx =    [( x y 

2
)2 + xy

2]½

tg 2c = - x y

xy

 



2

Consequência: 2n e 2c são ortogonais = n e c são separados por 45º.

 Tensão Triaxial:

Em MEYER e CHAWLA (1999) adota-se a hipótese segundo a qual ABC é um

plano oblíquo qualquer conforme está representado na Figura 3.5:

Figura 3.5: Plano oblíquo ABC. Fonte: Meyers e Chawlala

(1999).

estado triaxial de tensões :

1  2  3  0

estado cilíndrico :

1 = 2

estado esférico ou

hidrostático :

1 = 2 = 3

Assim:

S2= 2 + 2  =  Sx
2 + Sy

2 + Sz
2

Sx = x l + yx m + zx n

Sy = xy l + y m + zy n

Sz = xz l + yz m + z n

l, m, n :  co-senos diretores de  , isto é,

os co-senos dos ângulos que  faz com x, y e z,

respectivamente.
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 = x l2 + y m2
 + z n2

 + 2xy lm + 2yz mn + 2xz ln

2  =  Sx
2 + Sy

2 + Sz
2 - 2

Hipótese: ABC é um plano principal

S2 = 2 + 2 = 2     Assim,     S = 

Sx =  l   ;   Sy =  m   ; Sz =  n

Admitindo que o corpo está em equilíbrio, a soma das forças em cada direção deve

ser nula:

( - x) l  -  yx m  -  zx n  =  0 A resolução destas equações para l, m e n,

-xy l  +  ( - y) n  -  zy n  =  0 simultaneamente com l2 + m2 + n2 = 1 ,

-xz l  -  yz m  +  ( - z) n  =  0 indica a orientação das tensões principais.

A única solução não trivial para as equações acima em termos de l, m e n é obtida,

fazendo-se o determinante de seus coeficientes igual à zero. Disto resulta a seguinte equação:

3 - ( x + y + z ) 2 + ( xy + yz + xz  - xy
2 - yz

2 - xz
2 ) 

- (xyz + 2xyyzxz - xyz
2 - yxz

2- zxy
2) = 0

Assim, as raízes desta equação fornecem as tensões principais.

Com relação à tensão máxima cisalhante, uma vez que o processo de deformação

plástica dos materiais envolve tensões cisalhantes, torna-se importante identificar os planos

nos quais atuam as tensões máximas cisalhantes.
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Tabela 3.1: Identificação dos planos nos quais atuam as tensões máximas cisalhantes.

Fonte: Meyers e Chawla (1999).

L m n τmax σnormal

0

2
1


2
1

   
1

2 3

2


   
1

2 3

2




2
1


0

2
1

   
2

1 3

2


   
2

1 3

2




2
1


2
1


0   

3
1 2

2


   
3

1 2

2




Visualização dos planos onde atuam as tensões cisalhantes principais, Figura 3.6:

Figura 3.6: Planos onde atuam as tensões cisalhantes principais. Fonte: Meyers e Chawla

(1999).

3.2 Apresentação do Ensaio de Tração com o Diagrama Tensão-Deformação

Em BEER (1995) estão representadas as relações entre tensões e deformações.

Essas relações são importantes e específicas de cada material. Para a obtenção de uma curva

tensão-deformação de certo material, normalmente se faz um ensaio de tração em uma

amostra de material, chamado corpo-de-prova, cujas dimensões são padronizadas. (figura

3.7).
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Figura 3.7: Corpo-de-prova típico de ensaio de tração

O diagrama tensão-deformação varia muito de material para material e, para um

mesmo material, podem ocorrer resultados diferentes em vários ensaios, dependendo da

temperatura do corpo de prova ou da velocidade de crescimento da carga. Mas nesses

diagramas é possível distinguir algumas características comuns, dividindo os materiais em

duas categorias importantes, os matériais frágeis e dúcteis. (BEER, 1995).

Os materiais dúcteis, que compreendem o aço estrutural e outros metais, se

caracterizam por apresentar escoamento a temperaturas normais.

O corpo de prova é submetido a carregamento crescente e seu comprimento

aumenta, lentamente, sempre proporcional ao carregamento. Desse modo, a parte inicial do

diagrama é uma linha reta com grande inclinação (coeficiente linear ou Módulo de

Elasticidade). Essa região é denominada região elástica, em que se o carregamento for

interrompido, o corpo de prova retorna à sua posição original. (Figura 3.8)

Em CALLISTER (2000), a inclinação do gráfico tensão x deformação corresponde

ao módulo de elasticidade Ε. Este módulo pode ser considerado como sendo uma rigidez ou

uma resistência do material à deformação elástica. Quanto maior for este módulo, mais rígido

será o material ou menor será a deformação elástica que resultará da aplicação de uma dada

tensão.
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Figura. 3.8: Representação do Diagrama Tensão-Deformação de um material dúctil.

Fonte: BEER, 1995.

Entretanto, se o carregamento não for cessado, quando se atinge um valor crítico

de tensão σe (figura 3.8), o corpo de prova sofre uma longa deformação, apenas com um

pequeno incremento da carga aplicada. Em BEER (1995), essa deformação é causada por

deslizamento relativo de camadas do material de superfícies oblíquas, o que mostra que esse

fato se dá principalmente por tensões de cisalhamento.

Assim, MEYERS e CHAWLA (1999) observam que τ é proporcional a γ para o

regime elástico tanto para metais quanto para cerâmicos e alguns polímeros. Define-se o

módulo transversal de elasticidade, módulo de rigidez ou módulo de cisalhamento segundo a

equação 3.4:




G                                                                       (3.4)

Na figura 3.8, o diagrama tensão-deformação de um material dúctil mostra que o

alongamento do material após o início do escoamento pode ser até 200 vezes maior do que o

alongamento ocorrido antes do escoamento se iniciar (BEER,1995).

Quando o carregamento atinge o valor máximo, o diâmetro do corpo de prova

começa a diminuir, fenômeno chamado de estricção, que após um pequeno acréscimo do

carregamento, leva o corpo de prova a se romper. Na figura 3.8, a tensão σe, que corresponde
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ao início do escoamento, é chamada tensão de escoamento do material; a tensão σu

corresponde à máxima carga aplicada ao material e é conhecida como tensão última, e a

tensão σR correspondente ao ponto de ruptura é chamada tensão de ruptura.

3.3 Principais Propriedades do Ensaio de Tração

3.3.1 Lei de Hooke e o Módulo de Elasticidade

A parte linear da curva tensão-deformação, apresentada na figura 3.8, conforme

descrito no item 3.1, representa o regime elástico de material dúctil. Nesta curva linear, a

tensão σ é diretamente proporcional à deformação específica ε.

Afirma-se que o grau ao qual uma estrutura se deforma ou se esforça depende da

magnitude da tensão imposta. Para a maioria dos metais que são submetidos a uma tensão de

tração/compressão, a tensão e a deformação são proporcionais entre si conforme a expressão

3.5:

 E                                                                         (3.5)

Esta relação é conhecida como Lei de Hooke e a constante de proporcionalidade

Ε é o Módulo de Elasticidade ou Módulo de Young.

Portanto, o processo de deformação no qual a tensão e a deformação são

linearmente proporcionais é chamado de deformação elástica.

3.3.2 Coeficiente de Poisson

De acordo com a figura 3.9, tem-se que nas faces perpendiculares aos eixos y e z

tem-se, respectivamente, σy = σz = 0. Esse fato pode levar-nos a imaginar que as deformações

específicas εy e εz são também iguais a zero. Isto, entretanto, não ocorre. Em todos os

materiais, o alongamento produzido por uma força P na direção dessa força é acompanhado

por uma contração em qualquer direção transversal. Assume-se que o material em estudo é

homogêneo e isotrópico.
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Figura 3.9: Faces respectivamente perpendiculares aos eixos y e z representadas por σy =

σz = 0. Fonte: BEER, 1995.

Com isso, a deformação específica deve ser a mesma para qualquer direção

transversal: εy = εz. Esse valor é denominado deformação específica transversal. O valor

absoluto da relação entre deformação específica transversal e a deformação específica

longitudinal é chamado de coeficiente de Poisson. É expresso como:

           (3.6)

Ou

 
x
z

x
y





                                                         (3.7)

Para as condições de carregamento da Fig. 3.9. e pelas equações 3.6 e 3.7,

escrevem-se as relações seguintes, que descrevem totalmente as condições de deformações

específicas sob carga axial paralela ao eixo x:

                                                    



x

x
         




x
zy

                                                (3.8)

Em MEYERS e CHAWLA (1999) afirma-se que G (Módulo de Rigidez ou

Módulo de Cisalhamento – eq. 3.4) é numericamente inferior a E (Módulo de Elasticidade –

item 3.3.1, eq. 3.5) e está relacionado ao coeficiente de Poisson que é definido como a razão

entre a deformação lateral e longitudinal. Comumente, o coeficiente de Poisson para os metais

gira em torno de 0,3.

ν =       deformação específica transversal

      deformação específica longitudinal
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3.4 Análise Tensão-Deformação no Regime Elástico

BEER (1995) afirma que um material tem comportamento elástico quando as

deformações causadas por certo carregamento desaparecem com a retirada do carregamento.

Chama-se limite de elasticidade do material ao maior valor de tensão para o qual o material

ainda apresenta comportamento elástico.

Argumenta ainda que se o material tem o início de escoamento bem definido,

então o limite de elasticidade e o limite de proporcionalidade coincidem com a tensão de

escoamento. Assim, o material se comporta como elástico enquanto as tensões se mantêm

abaixo do valor do escoamento.

À medida que a força no carregamento é aumentada, a tensão também se eleva. Se

essa tensão for menor que o Limite de escoamento, σe, as distribuições de tensões sucessivas,

obtidas com o aumento da força, terão comportamento linear.

Se for atingido o valor do limite de escoamento ou ultrapassado este valor, as

primeiras regiões a escoar serão os pontos nas proximidades mais solicitadas (furos,

descontinuidades). Se a carga continuar aumentando, a região atingida pelas tensões de

escoamento se expande até atingir as bordas do material. Nesse ponto, a distribuição de

tensões torna-se constante ao longo da seção da placa, σ = σe, e o correspondente valor da

carga é o maior valor que pode ser utilizado sem causar a ruptura da chapa.

3.5 Análise Tensão-Deformação no Regime Plástico

No regime plástico, diversas hipóteses são dadas por MEYERS e CHAWLA

(1999) para facilitar o problema a ser tratado: admite-se que o material seja isotrópico; o

descarregamento e as deformações sejam independentes do tempo, ou seja, que a taxa de

deformação não tem efeito sobre o estado final de deformação e que o material obedece à Lei

de Hooke (equação 3.5) até o limite de escoamento, além de a temperatura ser mantida

constante.

Em CETLIN & HELMAN (2005) é afirmado que quando se carrega um metal

além de certo limite, ele não recupera suas dimensões iniciais após o descarregamento.

Constata-se ainda que durante a deformação plástica não há mudança no volume.
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3.5.1 Relação Tensão-Deformação no Regime Plástico

Se o material atingir o escoamento e se deformar, quando a carga é retirada as

tensões e deformações decrescem de maneira linear, ao longo de uma linha reta CD paralela à

reta AB da curva de carregamento (figura 3.10). O fato de ε não voltar ao ponto zero indica

que o material sofreu uma deformação permanente ou plástica. Para a maior parte dos

materiais, a deformação plástica atingida não depende apenas da máxima tensão a que o

material fica sujeito, mas depende também do tempo decorrido até a retirada do carregamento.

A parcela da deformação plástica que depende da tensão é chamada deformação lenta do

material, e a parcela que depende do tempo de carregamento (e da temperatura) é chamada

fluência.

Figura: 3.10: Representação do decréscimo da deformação após a retirada das tensões.

Se esse retorno não voltar ao ponto zero, indica que o material sofreu deformação

plástica. Fonte: BEER, 1995.

Quando, na solicitação mecânica de um corpo metálico, atingiu-se a tensão limite

de escoamento (σe do diagrama apresentado na figura 3.8), a peça metálica inicia um processo

de deformação permanente ou deformação plástica. O principal mecanismo de deformação

plástica é o escorregamento de discordâncias, da forma como é esquematizado na figura 3.11.

σ

ε

B

A D

C

R
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Figura 3.11: Mecanismo de deformação plástica por escorregamento. Fonte: Rocha,

2005.

3.5.2 Volume no Regime de Deformação Plástica

Quando a conformação se propaga, por escorregamento, nos diferentes sentidos de

escorregamento, o volume do corpo conformado permanece constante. Na deformação de

uma peça metálica, com forma de paralelepípedo, por exemplo, de dimensões iniciais h0, l0 e

b0, para as dimensões finais h1, l1 e b1, a mudança de forma é expressa pelas seguintes

relações:

00 0xbxlhVi   (3.9)

111 xbxlhVf               (3.10)

Onde Vi e Vf são, respectivamente, os volumes iniciais e finais da peça metálica.

Na conformação mecânica por deformação plástica Vi = Vf, logo:

1
111

000


blh
blh

xx

xx            (3.11)

As deformações absoluta, relativa e logarítmica podem, respectivamente, ser

escritas na seguinte forma:

010101 ;; bbblllhhh             (3.12)

      100%;100%;100%
0

01

0

01

0

01 x
b

bbbx
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           (3.13)
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A soma de todas as deformações logarítimas é nula, conforme estudado por

ROCHA (2005).

Neste estudo tomar-se-á a suposição, conforme CETLIN (2005), de que o termo

plasticidade reserva-se aos casos que a deformação não é função do tempo. Será feita ainda

uma suposição de que os corpos apresentam as mesmas propriedades mecânicas em todas as

suas direções, ou seja, são isotrópicos e de que a deformação plástica não introduz anisotropia

no material que está sendo conformado. Finalmente se aceita que a temperatura permanece

constante durante a deformação, salvo quando mencionado o inverso.

Supõe-se também que o material em estudo será considerado homogêneo, isto é,

que suas propriedades mecânicas são também independentes do ponto considerado.

3.5.3 Tensões Residuais

Em BEER (1995),quando várias partes ligadas de uma peça sofrem deformações

plásticas de valores diferentes, as tensões nessas partes não caem para zero quando se retira o

carregamento. Algumas peças da estrutura continuarão apresentando tensões chamadas

tensões residuais.

As tensões residuais se calculam por superposição das tensões causadas pela fase

de descarregamento com aquelas tensões inversas do descarregamento.

Com relação à recuperação elástica durante uma deformação plástica, que é o foco

desse estudo, em CALLISTER (2000) afirma-se que com a liberação da carga durante o curso

de um ensaio tensão-deformação, uma fração da deformação total é recuperada na forma de

deformação elástica. Esse comportamento está mostrado na Figura 3.12, num gráfico

esquemático de tensão-deformação. Durante o ciclo de descarga, a curva é representada pela

trajetória próxima à de uma linha reta, a partir do ponto de descarga (ponto D), e a sua

inclinação é virtualmente idêntica ao módulo de elasticidade, ou seja, paralela à porção

elástica, que é recuperada durante a descarga e corresponde à recuperação da deformação

conforme mostrado na Figura 3.12. Se a carga for reaplicada, a curva irá percorrer a mesma

porção linear da curva, porém na direção oposta àquela percorrida durante a descarga.
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Figura 3.12: Curva tensão-deformação evidenciando a recuperação da deformação

elástica após liberação da carga durante um ensaio de tração. (CALLISTER, 2000).

3.5.4 Relação Tensão-Deformação Não-Linear

É de suma importância mencionar aqui o comportamento de materiais metálicos

na curva de tensão-deformação não-linear.

SCNEIDER et al (2005) mostra a representação do comportamento de materiais

não-lineares na curva de tensão-deformação mostrada na Figura 3.13 abaixo. O valor do

módulo de elasticidade inicial (0) é obtido pela estimativa de regressão linear quadrática

mínima com grau de inclinação proporcional à região elástica.

D
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Figura 3.13: Representação do comportamento de materiais não-lineares em uma curva

de tensão-deformação. (CALLISTER, 2000).

HILL (1944) equaciona (equação 3.15) uma representação do comportamento não-

linear:

n

E








02,00
002,0




                                                                   (3.15)

onde  é a deformação,  é a tensão, 0.02 é 2% da comprovação da tensão, 0 é o módulo de

elasticidade e n é o parâmetro de Ramberg-Osgood, o qual é a medida da curva de não-

linearidade.

O primeiro termo da equação 3.15 representa o comportamento linear e o segundo

representa o comportamento não-linear. O valor do componente não-linear da deformação em

0.02 é 0,0002 (0,02%) e diminui com a redução da tensão. Para valores de tensões baixos, o

componente não-linear não é significativo quando comparado com o componente linear.

BERG (2000), afirma que o módulo tangente (t), na equação que se segue, é

definido como a inclinação da curva tensão-deformação de cada valor de tensão. Isto pode ser

identificado equação 3.15 como o inverso da primeira derivada da respectiva deformação,

conforme equação 3.16:
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                                                                  (3.16)

O módulo secante (s), BERG (2000), é definido como a relação entre a tensão e

deformação de cada valor de tensão, no qual pode ser também obtido pela equação 3.15 e

representado pela equação 3.17:













n

n

s EEE
2,0

1

0
0 002,0

1 
                                             (3.17)

Ambas as definições, módulo tangente e secante (equações 3.16 e 3.17,

respectivamente), dependem de específicos níveis apropriados de tensão e deformação para

estruturas particulares e tipos de resposta consideráveis.

3.5.5 Critérios de Escoamento

Os critérios de escoamento foram elaborados a fim de definir o estado limite de

tensão que define o escoamento plástico dos materiais metálicos. Ou seja, a partir de um

determinado valor de tensão aplicada, dar-se-á o início do processo de deformação plástica.

3.5.5.1 Critério de Coulomb Mohr

É um critério usualmente aplicado a materiais frágeis em estado plano de tensões.

Supõe-se que o material apresenta, segundo resultado de ensaio uniaxial, tensão máxima de

tração σt e tensão máxima de compressão σc. MSPC (2007)

Na figura 3.14, o círculo de Mohr de centro Oc, representa compressão simples no

valor de σc. De forma análoga, o círculo de centro Ot, indica tração simples, σt.
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Figura 3.14: Representação do círculo de Mohr, em que Oc representa o centro do

círculo de compressão simples, σc, e Ot, o centro do círculo de tração simples, σt. (Fonte:

MSPC, agosto de 2007).

A teoria de Mohr sugere que a falha ocorre quando o círculo de Mohr

representativo do estado plano de tensões ultrapassa os limites definidos por esses dois

círculos. Em outras palavras, o círculo de Mohr do estado plano de tensões deve estar no

interior do contorno ABCDEF (o círculo tracejado indica um exemplo).

Graficamente, os limites das tensões principais são dados pelo polígono de fundo

cinza da figura 3.15. As linhas tracejadas formam o quadrado representando quando o critério

de Coulomb-Mohr coincide com o Critério da máxima tensão normal (Critério de Tresca),

quando σt = σc, indicando que o presente critério é mais conservador. (MSPC, 2007).
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Figura 3.15: Representação dos limites das tensões (polígono de fundo cinza) e o

quadrado tracejado, quando ocorre coincidência do critério de Coulomb-Mohr com o

critério de Tresca. (Fonte: MSPC, agosto de 2007).

3.5.5.2 Teoria das Membranas - Critério de Tresca

Critério de Tresca, também denominado Critério da Máxima Tensão de

Cisalhamento, é fundamentado no mecanismo aparente do escoamento de materiais dúcteis,

ou seja, ele ocorre devido ao deslizamento de planos ao longo de superfícies com maiores

tensões de cisalhamento.

Este é o primeiro critério de escoamento, desenvolvido por Tresca em 1865 e

define que o escoamento tem início quando a tensão de cisalhamento máxima (τmax) atinge um

valor crítico, característico e constante para um dado material (condições definidas de

microestruturas, velocidade e temperatura de trabalho) independente do estado de tensão

aplicado.

Das relações básicas do Círculo de Mohr e considerando, por simplicidade, tensão

no plano, vê-se (equação 3.18) que a tensão de cisalhamento está relacionada com a diferença

das duas tensões principais:

A



2

minmax
max


            (3.18)
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Ou seja, τmax = A (A constante para um dado material sob condições específicas de

microestrutura e propriedades).

No ensaio de tração (considerar-se-á que comportamento em tração e compressão

será o mesmo), equação 3.19:

22
01

max


  A                    (3.19)

σ0 é definida como Tensão Limite de Escoamento sob tração, facilmente medida

nos ensaios de tração convencionais.

Traçando a superfície de τmax no plano formado pelas tensões principais σ1 e σ2

(Figura 3.16), considerando que essas tensões são normais e são aplicadas a uma placa

submetida a um estado plano de tensões.

Figura 3.16: tensões principais, normais, aplicadas a uma placa submetida a um estado

plano de tensões.(Fonte: MSPC, agosto de 2007)

Dentre as inúmeras combinações possíveis das duas tensões normais, faz-se um

gráfico (figura 3.17), conforme abaixo:
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Figura 3.17: representação gráfica do critério de Tresca. (Fonte: MSPC, agosto de 2007)

Na figura 3.17, é evidenciado que se o estado de tensões é tal que o mesmo se

encontra no interior da superfície de escoamento (neste caso τmax<0), então o estado de

tensões é considerado elástico. Se o estado de tensões encontra-se sobre a superfície de

escoamento (τmax=0), então o ponto atingiu o limite elástico e entra no regime plástico. O

estado de tensões não pode estar localizado fora da superfície do regime plástico.

O Critério de Tresca apresenta como erro o fato de não considerar a tensão

intermediária, a qual apresenta influência significativa no comportamento plástico dos

materiais.

3.5.5.3 Critério de Von Mises

Também denominado de Critério por Energia de Distorção Máxima, Von Mises

em 1913, define que o escoamento tem início quando a energia de distorção atinge um valor

crítico B, constante para um dado material sob condições definidas e independentes do estado

de tensões. Equacionando tem-se:

Superfície τmax
de escoamento

de Tresca

σ0

σ1
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1                  (3.20)

Como no ensaio de tração tem-se:

0; 3201                          (3.21)

Tem-se que:
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32
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6
1              (3.22)

Donde:

2
03

1B                                    (3.23)

CPGEC/UFRGS (2007), o Critério de Von Mises estabelece que a energia de

distorção é a magnitude determinante no fenômeno da plasticidade. Assim, o escoamento do

material inicia quando a energia de deformação atinge um valor crítico. Mas inicialmente, este

critério foi proposto como uma alternativa matemática mais simples que de Tresca,

consistindo em um cilindro circunscrito ao prisma de Tresca, conforme se pode visualizar no

figura 3.18:

Figura 3.18: Representação gráfica das superfícies de escoamento do Critério de Tresca

e de Von Mises. (Fonte: MSPC, agosto de 2007)

Superfície de
escoamento de
Von Mises

Superfície de
escoamento
de Tresca
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Vale lembrar que os pontos no interior são considerados elásticos evidenciando,

pelas figuras representadas na figura 3.18, que a Teoria de Von Mises permite combinações

de tensões maiores do que a Teoria de Tresca, sem que entre no regime elástico.

MSPC (2007), afirma-se que o Critério de Von Mises apresenta resultados mais

confiáveis visto que considera a tensão intermediária, porém deve-se destacar que em estados

cilíndricos de tensão, a aplicação de um ou outro critério fornece o mesmo resultado.

MSPC (2007), a comparação entre os dois critérios de escoamento,com σ1≠σ2≠0;

σ3=0), observa-se que:

 Para tensão uniaxial (ou σ2≠0, σ1=σ3=0) e para tensão biaxial balanceada (σ1=σ2;

σ3=0), os critérios apresentam o mesmo resultado.

 Já para estados de cisalhamento puro (σ1=-σ2; σ3=0), ocorre a maior divergência, em

torno de 15%.

3.6 Outros Itens Relevantes

3.6.1 Concentração de Tensões lineares/PRINCÍPIO DE SAINT-VENANT

Em BEER (1995), adota-se que as tensões normais são uniformemente distribuídas

em qualquer seção transversal perpendicular ao eixo de uma barra, para o caso de uma força

axial (em uma direção). Essa suposição não se verifica na vizinhança do ponto de aplicação

da força e a determinação da tensão real em qualquer seção é um problema estaticamente

indeterminado.

Entende-se problema estaticamente indeterminado como sendo as situações em

que as leis da estática (diagrama do corpo livre, equações de equilíbrio) não são suficientes

para determinar as reações e esforços internos.

Em BEER (1995) na determinação de tensões em uma barra devem-se analisar as

deformações específicas produzidas na barra por essas tensões reais.

E pode-se exemplificar considerando-se a distribuição de tensões para o caso em

que são utilizadas duas placas rígidas para a transmissão das forças à barra (figura 3.19). Se as

forças são aplicadas no centro das placas (centróide da seção transversal), estas deverão se

mover uma em direção a outra sem rotação, provocando um encurtamento da barra e um

aumento na largura e espessura. O eixo da barra se mantém retilíneo, as seções planas se

mantêm planas e todos os elementos se deformam da mesma maneira.
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Figura 3.19: Elementos da vizinhança dos pontos de aplicação de cargas concentradas

que ficam submetidos a grandes tensões. Fonte: BEER (1995).

Desde que todos os elementos se deformam da mesma maneira, a distribuição de

deformações específicas ao longo do material deve ser uniforme. (Figura 3.20)

(c)
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Figura 3.20: Distribuição de tensões em um material submetido a um carregamento

crescente. (Fonte BEER, 1995)

 A deformação específica axial εy e a deformação específica transversal εx = ν x εy

são constantes. σy = E x εy, σy também é constante. Então, a distribuição de tensões é uniforme

ao longo do modelo e em qualquer ponto.

 
A
P

médyy                           (3.24)

Se as cargas são concentradas, como na figura 3.19 e 20, os elementos da

vizinhança dos pontos de aplicação das forças ficam submetidos a grandes tensões, enquanto

outros elementos próximos às faces do modelo não são afetados pelo carregamento. Grandes

valores de tensões e deformações específicas são observadas nas vizinhanças do ponto de

aplicação das forças, enquanto não ocorre deformação alguma nos vértices do modelo.

BEER (1995), afirma ainda que à medida que analisamos elementos mais e mais

afastados das extremidades da barra, notamos uma progressiva equalização das deformações,

conduzindo a uma distribuição mais uniforme de tensões e deformações específicas ao longo

da seção transversal. Esse fato está bem caracterizado na figura 3.21, que mostra os resultados

obtidos no estudo da distribuição de tensões em uma placa retangular fina, sujeita a uma carga

concentrada.
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Figura 3.21: Homogeneização progressiva das deformações ao longo da seção

transversal. Fonte: BEER (1995).

A distância b de qualquer borda da placa, sendo b a largura desta, a distribuição de

tensões ao longo da seção transversal é praticamente uniforme.

Assim, a equação 3.24 pode ser considerada como a tensão normal em qualquer

ponto daquela seção transversal como sendo a tensão média nesta região.

Com isso, para as seções transversais situadas a uma distância igual ou maior que

b da extremidade da barra, a distribuição de tensões na seção transversal é a mesma, quer a

barra tenha sido carregada pontual (fig. 3.19 (c)) ou ao longo de uma placa (fig. 3.19(b)).

Em outras palavras, com exceção dos pontos na vizinhança do ponto de

aplicação da força, a distribuição de tensões pode ser adotada independentemente de

modo como se aplica o carregamento.

Isto se aplica não somente a carregamento axial, mas a qualquer tipo de

carregamento – PRINCÍPIO DE SAINT-VENANT.

Este princípio torna possível substituir um certo carregamento por outro mais

simples, calculando as tensões em uma peça estrutural, por exemplo.

Além disso, segundo BEER (1995), o valor das tensões nas proximidades dos

pontos de aplicação de cargas concentradas é muito maior que a tensão média ao longo da

peça. Quando a peça contém descontinuidades, como furos ou variações bruscas de seção,

podem ocorrer altos valores de tensões nesses pontos de descontinuidade.
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3.6.2 Teoria de Mindlin-Reissner

Também denominada Teoria das Placas, a teoria de Mindlin-Reissner leva em

conta tanto a rigidez de dobramento como a rigidez de cisalhamento. Diferentemente da

Teoria de Kirchhoff que considera apenas a rigidez de dobramento. Os pontos na normal ao

plano médio permanecem em uma linha reta após a deformação, porém essa linha reta não

permanece necessariamente normal ao plano médio. (EPUSP – 2002).

Inicialmente os elementos de placa foram formulados usando-se a teoria de

Kirchhoff. A principal hipótese dessa teoria é que “normais a superfície média antes da

deformação da placa permanecem retas e normais a esta superfície após a deformação”. Como

nesta hipótese as deformações devidas à cortante não são consideradas, o domínio da teoria de

Kirchhoff restringe-se à análise de placas finas. Mesmo nestas análises, sérias dificuldades

são encontradas na formulação dos elementos finitos via deslocamentos. O funcional da

energia potencial gerado a partir da teoria de Kirchhoff inclui derivadas de segunda ordem.

Isto impõe como uma condição suficiente para a convergência do método de elementos finitos

que exista, no domínio da placa, não apenas continuidade da variável deslocamento

transversal da superfície média, mas também de suas derivadas. (TQS, 2006).

Consequentemente, elementos baseados na teoria mais refinada de Mindlin-

Reissner foram, pouco a pouco, ganhando a preferência devido a sua baixa ordem (requer

somente continuidade) e a possibilidade de modelar tanto placas finas quanto placas espessas.

A principal hipótese desta teoria é que “normais a superfície média antes da deformação da

placa permanecem retas, mas não necessariamente normais a esta superfície após

deformação”. Com essa hipótese, o campo de deslocamentos pode ser especificado de

maneira única através do deslocamento transversal dos pontos da superfície média e de dois

ângulos que definem as rotações médias das normais a esta mesma superfície. Essas três

variáveis, deslocamento transversal e as duas rotações, são independentes. (TQS, 2006).

Outros aspectos importantes que tornam a teoria de Mindlin-Reissner mais

interessante que a de Kirchhoff é que a primeira está mais próxima do modelo 3D. Ela

considera os efeitos da deformação devido à cortante e, nas arestas da placa, as três condições

cinemáticas podem ser especificadas, em contraste com a teoria de Kirchhoff, onde somente o

deslocamento transversal e sua derivada normal podem ser especificados. Outro ponto a se

considerar é que com elementos do tipo Mindlin-Reissner o engenheiro pode também obter

informações mais confiáveis sobre o estado de tensões próximo ao contorno de placas, desde

que use condições de contorno apropriadas. (TGS, 2006).
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O campo de deformações para a teoria de deformação laminar (teoria das placas)

pode ser separado em uma parte de membrana, uma de dobramento e uma de cisalhamento.

3.6.3 Corpo Rígido

Em MSPC (2007), conforme pode ser visualizado na figura 3.22, um corpo rígido

é solicitado pela aplicação de um carregamento genérico. Naturalmente, o corpo deve ter

apoio, que chamamos de restrição, para a deformação ocorrer.

Figura 3.22: Representação de um corpo rígido solicitado pela aplicação de um

carregamento genérico. (Fonte: MSPC, agosto de 2007).

O carregamento provoca um deslocamento u que depende de sua posição, u (x, y,

z). É evidente que o trabalho do carregamento (forças externas) deve ser igual à energia de

deformação das tensões internas, no regime elástico.

 Será possível, neste estudo, demonstrar que o princípio do trabalho virtual

continua válido para um deslocamento virtual δu com as mesmas restrições do corpo original,

ou seja, o trabalho virtual externo é igual à energia interna virtual de deformação.

A demonstração matemática não será aqui definida, mas é comum uma formulação

como (u e U são deslocamentos):

   dVUFdVuf .....                        (3.25)
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Os termos do lado esquerdo se referem às cargas distribuídas e concentradas,

respectivamente, e o termo do lado direito é a energia virtual de deformação.

3.6.4 Efeito Bauschinger no descarregamento

Este termo não está diretamente ligado ao estudo do springback abordado nesta

dissertação, que se aplica ao springback na conformação de segmentos toroidais em chapas

grossas. Entretanto, faz-se necessário abordar este conceito para entendimento de outras

análises sobre o tema.

Este efeito evidencia a dependência do limite de escoamento quanto ao caminho e

direção do carregamento.

É denominado Efeito Bauschinger quando a tensão necessária para reverter a

direção de deslizamento num certo plano é mais baixa do que a necessária para continuar o

deslizamento na direção original.

Inicialmente aplica-se carga de tração até que o ponto C, do diagrama da figura

3.23, seja atingido. Após descarregamento, ponto D aplica-se uma carga de compressão,

levando o material a atingir o ponto B, onde a tensão é igual a –σe. A porção DB da curva de

tensão-deformação é curvada e não está bem definido o ponto de escoamento. Como a carga

de compressão é mantida, o material escoa ao longo da curva BF.

Se o carregamento é removido quando é atingido o ponto F, a tensão retorna a zero

através da curva FC, e nota-se que a declividade de FC é igual ao módulo de elasticidade E. A

deformação resultante OG pode ser positiva, negativa ou nula, dependendo apenas do trecho

percorrido ao longo das linhas CD e EF. Se a carga de tração é novamente aplicada ao

material, a porção do diagrama tensão-deformação começando no ponto G irá se curvar para a

direita até atingir a tensão de escoamento σe.

Este mecanismo é decorrente da estrutura do estado trabalhado a frio. E sua

importância está relacionada à alteração de propriedades durante processos de conformação

mecânica.
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Figura 3.23: Diagrama do Efeito Bauschinger.

G
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4.1 Processo de Conformação Mecânica dos Materiais Metálicos

Em ROCHA (2005) entende-se como conformação dos metais a modificação da

forma de um corpo metálico para outra forma definida.

Os processos de conformação podem ser divididos em dois grupos: processos

mecânicos, nos quais as modificações de forma são provocadas pela aplicação de tensões

externas, e processos metalúrgicos, nos quais as modificações de forma estão relacionadas

com a microestrutura do material.

Os processos mecânicos são constituídos pelos processos de conformação

plástica, para os quais as tensões aplicadas são superiores ao limite de escoamento do

material, e pelos processos de conformação por usinagem, para os quais a forma final é obtida

pela retirada de material. Devido a sua natureza, esses processos são também denominados de

“Processos de Conformação Mecânica”.

Os processos de conformação plástica dos metais permitem a obtenção de peças no

estado sólido, com características controladas, através da aplicação de esforços mecânicos em

corpos metálicos iniciais que mantêm os seus volumes constantes. De forma resumida, os

objetivos desses processos são a obtenção de produtos finais com a especificação de:

a) Dimensão e forma;

b) Propriedades mecânicas;

c) Condições superficiais.

Conciliando a qualidade com elevadas velocidades de produção e baixos custos de fabricação.

Os processos de conformação plástica podem ser classificados de acordo com

vários critérios:

a) Quanto ao tipo de esforço predominante;

b) Quanto à temperatura de trabalho;

c) Quanto à forma do material trabalhado ou do produto final;

d) Quanto ao tamanho da região de deformação (localizada ou geral);

e) Quanto ao tipo de fluxo do material (estacionário ou intermitente);

f) Quanto ao tipo de produto (semi-acabado ou acabado).

Os processos quanto ao tipo de esforço podem ser classificados em:

a) Processo de conformação por compressão direta;
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b) Processo de conformação por compressão indireta;

c) Processos de conformação por tração;

d) Processo de conformação por cisalhamento;

e) Processo de conformação por flexão.

O processo de conformação mecânica adotado neste estudo terá as seguintes

características:

 Tipo de esforço será por compressão indireta, pois as forças externas

aplicadas sobre a peça podem ser tanto de tração como de compressão, mas as que

efetivamente provocam a conformação plástica do metal são de compressão indireta,

desenvolvidas pela reação da matriz sobre a peça.

 Será considerada a temperatura de trabalho a frio, em que se provoca o

aparecimento no metal do chamado efeito de encruamento, ou seja, o aumento da resistência

mecânica com a deformação plástica.  Um metal na sua condição encruada possui energia

interna elevada em relação ao metal não-deformado plasticamente. Aumentando-se a

temperatura, há uma tendência do metal retornar à condição mais estável de menor energia

interna.

 Neste estudo, na técnica de fabricação de peças por conformação mecânica

(plástica) a partir de chapas, o processo de corte da chapa sempre está presente. As operações

de conformação plástica da peça são sempre feitas a partir de um pedaço de chapa cortada

denominada aqui de blank ou peça, embora seu nome específico nos equipamentos aos quais

ela pertence seja toróide ou forma toroidal. Seu formato depende das dimensões do

equipamento, mas a forma generalizada, em 3 dimensões (3D) é mostrada na figura 4.1. Para

se obter a forma plana, o blank é desenvolvido pela linha neutra da peça modelada em 3D.

Isto pode ser melhor esclarecido em ROCHA (2005), que afirma que para obter uma chapa

dobrada segundo um determinado perfil, é necessário cortar a chapa com tamanho certo. Para

isto é necessário conhecer as dimensões da peça desenvolvida. Na conformação da dobra,

todas as fibras do material experimentam solicitações de compressão ou tração, sofrendo

conseqüentemente alongamento ou encurtamento. As únicas fibras que permanecem

inalteradas são as que estão localizadas no plano neutro, ou, se tratando de elementos lineares,

na linha neutra. As fibras ali localizadas não sofrem deformações, portanto o desenvolvimento

desta linha fornece o comprimento exato da chapa ou da tira a ser cortada.
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Figura 4.1: Forma geral da peça (blank) a ser tratada neste estudo, também designada

como toróide.

 O tamanho da região de deformação será considerado geral, pois a peça

será tensionada na matriz.

 De acordo com o fluxo de conformação do metal, este processo deste

estudo será considerado como fluxo intermitente.

 O tipo de produto obtido será o semi-acabado, pois as peças (fig. 4.1) são

conformadas com sobremetal (nome dado à quantidade de material adicional) e após o

processo de conformação são cortadas no tamanho ideal.

4.2 Segmentos Toroidais

Toróide é uma superfície descrita pelo movimento de uma circunferência não

centralizada na origem em torno de um eixo de rotação. Ou seja, o toróide possui dois raios: o

raio maior, longitudinal, referente ao diâmetro do equipamento, e um raio menor, transversal,

cujo centro é diferente do centro do equipamento. (UNICAMP, 2001)

Para facilitar o entendimento da estrutura toroidal, basta fazer uma analogia a uma

bóia. O raio menor assemelha-se ao formato da bóia, à circunferência moldada pela borracha

que compõe a bóia. Já o raio maior, pode ser evidenciado pelo diâmetro propriamente dito da

bóia, que define a sua dimensão real. Com isso, percebe-se que o raio menor não está

centralizado em torno do eixo central do diâmetro da bóia. (fig. 4.2)
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Figura 4.2: Analogia do formato de uma bóia com um toróide, para facilitar o

entendimento sobre o perfil deste. (Fonte: www.dce.unicamp.br, último acesso

julho/2007)

Uma indústria mecânica de bens de capital produz inúmeros equipamentos que

possuem formas toroidais em sua estrutura como vasos de pressão, fundo de convertedores,

fundo de panelas de aço e gusa (Figura 4.3), coletor de pó (Figura 4.4), fundo de

precipitadores de alumina, entre outros.

Geralmente, os toróides assumem forma côncava, salvo em alguns equipamentos

que possuem sua região toroidal convexa, neste caso o toróide é chamado de toróide

invertido, como está indicado na figura 4.4. Este estudo foca os toróides de forma côncava.

Existem duas formas de se produzir estes toróides: segmentando-os, conformando

os segmentos em separado e depois os soldando ou fabricando o toróide por inteiro. Esta

segunda opção é muito mais trabalhosa e dispendiosa, pois necessita de matrizes gigantescas,

muitas vezes é necessária conformação a quente, que envolve tratamento térmico das chapas e

o que é inviável devido ao grande diâmetro das peças toroidais (como se pode ver nos esboços

em 2D apresentados na Figura 4.5 e na Figura 4.6) e cujo layout não comporta devido à

fabricação de outros projetos também em grandes dimensões. Além disso, a capacidade da
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prensa utilizada nestes processos não atende peças com essas dimensões, pois sua dimensão

limita-se a uma mesa de 2.000 x 3000 x 5000mm. Para se ter uma idéia, os toróides

fabricados na empresa variam de 18.000mm a 3.000mm de diâmetro. Por isso, a opção de

segmentar o toróide é mais viável.

Figura 4.3: Esboço de um fundo de panela de aço em 2D, onde o toróide está

evidenciado.

Toróide
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Figura 4.4: Esboço em 2D de um coletor de pó, onde os toróides deste equipamento estão

devidamente indicados. É chamado de toróide invertido, quando assume a forma

convexa.

Toróide invertido

Toróide

Toróide
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Figura 4.5: Esboço de um toróide comprovando a grande dimensão do equipamento

(medidas em mm) e a preferência por se conformar os toróides segmentados ao invés de

por inteiro.

Raio Maior

Raio Menor
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Figura 4.6: Esboço de outro toróide exemplificando a grande dimensão do equipamento

(medidas em mm) e a preferência por se conformar os toróides segmentados ao invés de

por inteiro.

4.3 Matriz de Conformação

A matriz de conformação é um equipamento projetado e fabricado com o objetivo

de dar forma às chapas inicialmente planas.

Geralmente, uma matriz é feita de duas partes comumente designadas de macho e

fêmea (Figura 4.7). A matriz fêmea apóia o blank, enquanto a matriz macho, acoplada a uma

prensa hidráulica, por exemplo, se movimenta em direção ao blank, prensando-o sobre a

matriz fêmea, modelando este blank. É dada forma ao blank quando ocorre o contato com as

duas matrizes (macho e fêmea).

Raio Maior

Raio Menor
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Figura 4.7: Designação da Matriz Macho, Matriz Fêmea e do blank antes de ser

conformada.

4.4 Prensa Hidráulica

Prensa é um equipamento utilizado para conformar peças das mais diversas

formas, cujo funcionamento é baseado na pressão hidráulica.

A prensa utilizada na conformação dos toróides na UMSA é uma prensa hidráulica

(Figura 4.8), da marca KOHTAKI CO. LTDA, modelo de quatro colunas e três pistons, com

capacidade de prensagem de 3.000ton, adquirida em junho de 1978.

Costuma-se realizar carregamentos superiores ao necessário, a fim de compensar

as irregularidades da distribuição do mesmo. Pelo fato de a prensa ser muito antiga, com

distribuição do carregamento irregular, manutenções periódicas tentam sanar estes desajustes.

Outras características da prensa são dadas a seguir:

 Pressão máxima de trabalho: 200 kg/cm2

 Curso do pistão: 1.200mm.

 Medida efetiva da mesa base: 5.000 x 2.000 mm.

MATRIZ FÊMEA
(INFERIOR)

MATRIZ MACHO
(SUPERIOR)

BLANK PLANIFICADO
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 Velocidade de descida sem carga: 50 mm/s.

 Velocidade de descida com carga: 26,7mm/s.

 Velocidade de subida: 80 mm/s.

 Possui duas pontes rolantes com capacidade de 10.000kg e deslocamento de 2.000mm

para frente e para trás.

 Pode-se operar de três maneiras: o cilindro no meio com capacidade máxima de 1.000t; os

dois cilindros laterais com capacidade máxima de 2.000t e com todos os três cilindros

com capacidade máxima de 3.000t.

Figura 4.8: Esboço da Prensa Hidráulica utilizada na Empresa UMSA para realização

das conformações.
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4.5 Springback

Em WAGONER e CARDEN (2002) conceitua-se springback como a mudança em

regime elástico da forma de uma peça após sua deformação. Em LIU (2001), tem-se a mesma

definição referenciando o springback como a discrepância de forma entre o carregamento

total e as configurações de descarregamento. O desafio maior é como diagnosticar o ângulo

do springback e daí projetar uma ferramenta para compensar a quantidade desse springback.

O springback é mais bem definido como a mudança dimensional da peça

deformada pela matriz no qual ocorre um retorno elástico durante a fase de descarregamento.

Na maioria das operações de conformação mecânica de metais, o processo de

deformação não linear tende a gerar uma grande quantidade de energia elástica residual no

metal conformado. Esta energia, que fica estocada na peça durante o carregamento, é

moderadamente aliviada no descarregamento. Este alívio da energia imposta à peça causa na

mesma um retorno à uma suposta posição de equilíbrio, como se fosse um retorno à sua

posição inicial. Consequentemente, o formato final da peça no processo de deformação não

apenas depende do contorno da matriz, mas também da quantidade de energia elástica

estocada na peça enquanto ela está sendo plasticamente deformada.

Em GEDEON (2000) argumenta-se que quando uma peça é conformada, a

ferramenta de estampagem dobra o metal em um certo ângulo caracterizando o dobramento.

Uma vez que a ferramenta é removida, o metal sofre o efeito do springback abrindo este

ângulo e aumentando o raio. A relação do springback é definida como o ângulo final depois

do springback dividido pelo ângulo de estampagem inicial. (Figura 4.9). Esta citação também

afirma que para compreender o springback é necessário observar a curva de tensão-

deformação do material. Quando um dobramento é realizado, o material é consideravelmente

sobre-tensionado acima de seu limite de escoamento de forma a induzir uma deformação

permanente. Quando a carga é removida, a tensão retorna a zero ao longo de uma curva

paralela ao módulo de elasticidade (Figura 4.10). Entretanto, com algumas exceções, a

deformação permanente será menor que o perfil desejado. Assim, o springback será igual à

quantidade de deformação elástica recuperada quando a matriz é removida.

O springback é um efeito indesejado no processo de conformação e é um grande

problema para projetistas de matrizes que têm que diagnosticá-lo ao fazer o projeto de uma

matriz de conformação.

Com relação às variáveis que influenciam na quantidade de springback, em

GEDEON (2000) é mencionado que um material com um alto limite de escoamento terá uma
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maior relação entre deformação elástica/plástica e exibirá maior efeito de springback que um

material com menor limite de escoamento. Por outro lado, um material com um alto módulo

de elasticidade mostrará menor springback que um material com menor módulo de

elasticidade.

4.6 Estudos Realizados Nesta Área

4.6.1 Análise baseada na Teoria das Membranas (Critério de Tresca) de revolução de

cascas (chapas finas)

Este estudo foca a conformação e springback de chapas quadradas e circulares

sujeitas à estampagem de matrizes com formato semi-esférico, ou seja, matrizes com um raio

pré-determinado.

Em XUE et al.(1999), afirma-se que a teoria das membranas aplicada à chapas

finas de revolução tem revelado que a deformação desenvolvida na superfície média (linha

neutra) de uma chapa dobrada é, geralmente, muito maior que a deformação na linha de

dobramento, se a deflexão da chapa em dobramento notavelmente excede a espessura da

1234 567 8901 2
1234 567 8901 2
1234 567 8901 2
1234 567 8901 2
1234 567 8901 2
1234 567 8901 2
1234 567 8901 2
1234 567 8901 2
1234 567 8901 2
1234 567 8901 2

Figura 4.9: Relação do ângulo após
carregamento, af, com o ângulo durante a
estampagem, as e do raio durante e após
carregamento, rs e rf, respectivamente.
Fonte: GEDEON, 2000.

Figura 4.10: Quando a carga é removida, após o
processo de estampagem, a tensão do material,
induzido a deformação, retorna a zero ao longo de
uma curva paralela ao módulo de elasticidade do
material. Fonte: GEDEON, 2000.

Durante a
Estampagem

Após
Estampagem

Durante a
Estampagem

Deformação
Permanente

Curva de Tensão-Deformação
Carregamento
Descarregamento

Deformação



49

chapa. A partir disso, um modelo mecânico simples pode ser construído, sendo, entretanto,

necessário se fazer algumas suposições:

 i. A deformação elástica é feita de forma negligenciada, o material é considerado

incompressível e o volume de qualquer elemento do material não sofre alteração

durante a operação de deformação plástica;

 ii. A deformação cisalhante transversal é desprezível;

 iii. É adotada a Teoria da Deformação Plástica;

 iv. O material é induzido à deformação não-linear, e no caso geral, a relação de tensão-

deformação é governada através de: σe=kεe
m, onde σe e εe representam a tensão efetiva

e a deformação efetiva, respectivamente, k é o coeficiente de resistência e m é o

coeficiente de encruamento, ambos constantes do material.

 v. Quando a casca é dividida em n segmentos ao longo de sua direção longitudinal, a

tensão em cada segmento é considerada constante e representa a média da tensão no

segmento;

 vi. Considerando a história de carregamento na operação de conformação, no término

desta operação, a energia de deformação do blank real deformado possui um mínimo

entre todos os campos de deformações admissíveis que coincidem com a superfície da

matriz.

4.6.1.1 Distribuição de Tensões na Membrana

Para uma chapa circular com raio a, depois de uma estampagem analisada pela sua

superfície média, modelada aproximadamente por outra superfície semi-esférica de raio R, o

qual é o raio das matrizes fêmea e macho. A deformação da membrana é descrita por sua

deformação ao longo das direções longitudinal e transversal. Devido a sua não simetria

longitudinal, as deformações devem ser em função do ângulo longitudinal φ apenas, εφ=εφ

(φ). Para melhor entendimento, a figura 4.11 representa os ângulos longitudinal (φ°) e o

transversal (θ° - este ângulo é definido de acordo com o número n de segmentos) de uma

estrutura de chapa fina semi-esférica.
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Figura 4.11: Chapa fina segmentada, em que φ representa o ângulo longitudinal e θ, o

transversal.

XUE et al (1999), em estudos anteriores, têm mostrado que ao término de uma

operação de estampagem semi-esférica, a tensão na membrana na direção longitudinal do

blank é sempre positiva (no carregamento), enquanto que a tensão na membrana na direção

transversal é positiva na porção interna do blank e negativa (na compressão) na porção

externa do blank. Assim, é possível dividir o blank igualmente em n segmentos ao longo da

direção transversal (fig. 4.12).

Figura 4.12: Esboço de uma chapa circular e sua planificação. Fonte: XUE et al., 1999.

A largura de cada segmento na região sob-deformação é a/n. A deformação em

cada segmento é considerada constante e igual à média da deformação no segmento.

Conseqüentemente, a deformação na direção longitudinal pode ser assumida como:

ii c , i = 1, 2, ..., n. (4.1)

φ°

θ°
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Aqui n significa n constantes indeterminadas ci (i = 1, 2, ..., n) que depende da

geometria e das propriedades do material, e representa a média das deformações dos

segmentos ao longo da direção longitudinal. O erro resultante da suposição v será pequeno se

n é suficientemente grande.

Sob condição de pequenas deformações, supõem-se que depois de estampar OD a

O’D’, ponto A com coordenada r na chapa circular inicial, se move para o ponto A’ na

superfície (Fig. 4.12); enquanto que o ponto A0’ satisfaz O’A0’ = AO = r. Então:

O’A0’ = Rφ = r

e:

O’A’ = Rφ1 =  
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Aplicando as equações (4.1) e (4.2), a deformação no ponto central do i-ésimo elemento é

expressa como:

 
  1

22
12

12
2

1






















 


i

r

i
r

c
c

nR
a

nR
aisen

ai
nR

 (4.3)

Baseado na suposição (i):
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De acordo com a Teoria da Deformação Plástica:
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Onde podem ser determinadas a tensão efetiva e a deformação por:
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respectivamente, e:
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Substituindo a equação 4.4 na equação 4.7:
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Como mencionado na suposição iv., item 4.6.1, a equação constitutiva do material

é:
m
ee k             (4.10)

Levando em conta as equações anteriores, a energia de deformação por unidade de

volume pode ser expressa como:
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Conseqüentemente, a energia de deformação total da membrana inteira é:
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Onde h é a espessura original da chapa, Vi e Ai representam o volume e a área do

i-ésimo segmento, respectivamente. Pela aplicação da equação 4.9, 4.12 é reformulado para:
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É evidente que uma combinação arbitrária de c1, c2, ..., cn dispõe de um campo de

deformação admissível (εφ, εθ), mas apenas um único campo será o real campo de deformação

para o blank em consideração.
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Conforme apresentado na suposição vi., indiferentemente do histórico de

carregamento sofrido pela casca durante a operação de conformação ao término da operação

de deformação, a energia de deformação U da deformação real do blank deveria realizar um

mínimo entre todos os campos de deformações admissíveis. Este é o princípio de energia

mínima que dispõe de uma base teórica para determinação real do campo de deformação. Esta

condição mínima requer:

,0
ic

U

 i = 1, 2, ..., n.            (4.14)

As n equações não-lineares em (4.14) podem ser usadas para determinar a média

das deformações dos n segmentos ao longo da direção meridional, c1. Assim, a deformação

transversal εθ, as tensões σθ e σφ podem ser determinadas de acordo com as equações 4.3 a 4.9.

4.6.1.2 Predição do Springback

Tomando o i-ésimo elemento da fig. 4.13 como sendo o arco Ai-1Ai. O ponto Ci é o

ponto médio do arco.

Figura 4.13: Esboço do springback. Fonte: XUE et. Al, 1999.

 Antes do springback, o ângulo central dado por OAi-1 é φi-1, o qual pode ser

determinado por:
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O ângulo central dado por OCi é φ, que pode ser escrito por:
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Após a remoção da força de estampagem, a deformação elástica ε’θi e ε’φi do ponto

Ci será liberada. A deformação elástica satisfaz a Lei de Hooke:

 ziiiic E
  

1'' '

 ziiiic E
  

1'' '              (4.17)

Utilizando as equações 4.5, 4.6 e 4.10, a equação 4.17 pode ser simplificada por:
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Devido à liberação da deformação elástica, a forma do blank pode ser construída.

Por arbitrariedade, os pontos Ci (xi, yi) e Ai (ai, bi) são dados como:
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Onde:

  iii c
n

aR  '11
2



Com as análises anteriores, o perfil final da casca após efeito do springback é

obtido. Então o springback do blank conformado pode ser estimado.

4.6.1.3 Extensão da Análise Teórica

 Springback de uma Chapa Quadrada após estampagem semi-esférica

Assume-se que o comprimento lateral de uma chapa quadrada é 2a, como

mostrado na figura 4.14. Levando em consideração a sua simetria, um quarto da chapa

quadrada é considerado e dividido igualmente em n segmentos ao longo da direção

transversal. A largura de cada segmento é a/n.
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Figura 4.14: Esboço de uma chapa quadrada.

Baseado na discussão anterior em chapas circulares, a energia de deformação

dentro da área OAC pode ser descrita como:
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Onde εφi e εθi são expressos pelas equações (4.1) e (4.2), respectivamente.

Para a região ABC, a área pode ser dividida da mesma forma com o mesmo

comprimento espaçado. Tomando o i-ésimo segmento:

n
a

n
iari 2
            (4.21)

Em adição às suposições feitas no início dessa seção, outra suposição deve ser

adicionada aqui:

vii: A deformação na direção transversal varia linearmente ao longo da direção

radial na região ABC e desaparece no ponto B.

Assim:
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A energia de deformação para a região ABC pode ser expressa como:
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Consequentemente, a energia total de deformação para a chapa quadrada

é:
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(4.24)

Então, o campo de deformações pode ser obtido na condição em que a energia de

deformação U do blank real conformado faz um mínimo no término da operação de

conformação, levando-se em conta todos os campos de deformação admissíveis, como

iniciado na suposição v.

A determinação do perfil final após springback segue o mesmo procedimento

como ilustrado na seção 4.6.1.2.

 O Efeito da Força de Alongamento Aplicada na Extremidade de um blank no

Springback

Uma chapa circular de raio a é mostrada na figura 4.15 como AF. Após a

estampagem, ela se deforma e move-se para a posição Od. A superfície é composta de partes:

uma parte esférica Oa, uma parte cônica ab, uma superfície curvada bc e uma parte plana cd.
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Figura 4.15: Caso da força de alongamento incorporada. Fonte: XUE et. Al., 1999.

Aqui, a casca é dividida igualmente em n segmentos ao longo da direção

longitudinal. A parte Oa consiste de n2 segmentos; a parte ab de (n3 - n2) segmentos, bc de (n4

– n3) segmentos, a parte plana cd, consiste de (n – n4) segmentos. De acordo com a figura

4.15, o número nj de segmentos pode ser calculado como:
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Onde φ0 e ab satisfazem as seguintes equações:

    000 sincos1cos1  abRRH pd 

0001 sincossin  dpd RabRRR             (4.26)

Sendo H o deslocamento da matriz macho (curso), Rd o raio da matriz fêmea, Rp o

raio da matriz macho.

As deformações são expressas por diferentes funções dentro de partes diferentes.

Assim:
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Baseado nas análises sobre εφ e εθ bem como mostrado na equação 4.12, a energia

de deformação pode ser expressa como:
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Quando o blank possui uma força N que é imposta à extremidade da chapa, o

trabalho realizado pela força de atrito fN pode ser calculado, aproximadamente por:

fNW             (4.29)

Onde o deslocamento é dado por:
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Então, a energia total deve ser:

WU             (4.31)

Conforme feito anteriormente, o campo de deformação real pode ser determinado

pela condição que:
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            (4.32)

O perfil final após o efeito do springback pode ser encontrado de modo

semelhante ao procedimento da seção 4.6.1.2, com as equações que são modificadas

parcialmente. As equações pertinentes estão listadas a seguir:

Os pontos arbitrários Ci (xi, yi) e Ai (ai, bi) são determinados por:

1≤ i ≤n2:
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De forma análoga, também se pode obter para:

n2+1≤ i ≤ n3;

n3 + 1≤ i ≤ n4;

n4 ≤ i ≤ n.

Onde:
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Das análises acima, o perfil final da casca após springback é construído. O efeito

da força de alongamento aplicada na extremidade do blank no springback foi, assim, levado

em consideração.

4.6.1.4 Verificação das Predições Teóricas dos Modelos Desenvolvidos Através dos

Resultados Experimentais

Para verificar a predição teórica do springback formulado anteriormente, alguns

exemplos foram computados. As propriedades do material e a geometria da ferramenta estão

listadas na tabela 4.1 e 4.2, respectivamente.

Os perfis do blank circular antes e após springback para três diferentes interações

da matriz macho estão mostrados na figura 4.16, na qual BS e AS significam antes e depois

do springback, respectivamente.

Figura 4.16: Perfis de cascas antes (BS) e após (AS) o efeito do springback.

Comprimento (mm)
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Tabela 4.1: Propriedades dos materiais.

Material k (MPa) n Е (GPa) r-value
Limite de Resistência

(MPa)

Coeficiente de

Atrito f

AL 2036-T4 604,0 0,214 69,0 0,84 196 0,1

Aço DQAK 550,0 0,248 210 2,1 188,0 0,1

Tabela 4.2: Geometria da ferramenta.

Caso
Espessura da

casca (mm)

Rp  (mm)
(Matriz Macho)

Rd  (mm)
(Matriz
Fêmea)

R1 (mm)
Abertura
Fêmea

Curso H (mm)
Matriz Macho

Força imposta
ao blank (kN)

A 0,68 101,6 15,0 105,0 7,6 150,0

B 0,68 101,6 15,0 105,0 12,7 150,0

C 0,68 101,6 15,0 105,0 20,3 150,0

Os aparatos experimentais foram os mesmos como mostrado na figura 4.15. Para

cada resultado experimental a matriz macho possuía um curso de comprimento H. Constantes

do material e a geometria da ferramenta são as mesmas que as fornecidas nas tabelas 4.1 e

4.2, para estes resultados.

As comparações entre predições teóricas e medidas experimentais estão listadas na

tabela 4.3., onde BS significa o comprimento da parte cônica (domo) antes do springback e

AS, após o springback.

Tabela 4.3: Comparações entre as predições teóricas e os resultados experimentais.
Comprimento do Domo (AS) Diferença entre BS e AS

Material
Comprimento do Domo

(BS) (mm) Predição Teórica
Medida

Experimental
Predição Teórica

Medida

Experimental

7,62 4,22 5,23 3,40 (44,6%) 2,39

12,7 11,16 11,13 1,54 (12,1%) 1,57AL 2036-T4

20,32 19,00 19,38 1,32 (6,4%) 0,94

7,62 6,60 - 1,02 -

12,7 12,06 - 0,64 -Aço DQAK

20,32 19,96 - 0,36 -
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4.6.1.5 Conclusões do trabalho de XUE (1999)

A conclusão a que se chegou com esse estudo foi que o modelo mecânico proposto

é capaz de predizer eficazmente o springback de chapas circulares e quadradas ao término de

uma estampagem. Excelente concordância é encontrada entre a predição teórica do

springback e os resultados experimentais.

Análises computacionais baseadas neste modelo indicam que a magnitude do

springback diminui com o aumento da altura da parte cônica do perfil do blank, que é

consistente com os resultados encontrados na tabela 4.3.

Além disso, quando as condições geométricas e curso da matriz macho são as

mesmas, ou seja, as propriedades do material são constates para cada caso analisado, cascas

de alumínio suportam maior quantidade de springback, acima de três vezes, em relação às

chapas de aço.
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4.6.2 Modelo Analítico do ângulo de Springback com foco na operação de Resistência

ao Rebordeamento utilizando Método de Elementos Finitos

O estudo a ser tratado aqui foi investigado por LIU et al. (1984), onde se considera

que a simulação de processos de fabricação bem como a deformação de cascas metálicas é

crucial para a redução do tempo na elaboração do projeto e de sua execução. Como um dos

processos mais comuns para uma casca metálica, o rebordeamento é utilizado na conformação

de extremidades de peças que aumentam a resistência (encruam) ou criam incremento de

superfície para montagem subseqüente.

Rebordeamento é executado após desenho de quase toda a borda das peças de

metais de espessura fina (cascas) e podem ter três diferentes formas: reta, côncava e convexa,

como mostrado na figura 4.17. A discrepância de forma entre o carregamento completo e o

descarregamento é chamada de springback. O desafio maior é como predizer o ângulo do

springback e, assim, projetar uma ferramenta de estampagem para compensar a quantidade

desse springback.

Figura 4.17: Tipos de processos de rebordeamento. Fonte: XIA,1998.

Esforços para predição do springback na operação de rebordeamento empregaram

aproximações analíticas e numéricas. Por exemplo, outros autores como Wang (1984)

conduziram estudos analíticos assumindo que o momento de dobramento desaparece quando

a recuperação elástica ascontece.

Monfort e Bragard (1985) estenderam este procedimento ao usar um modelo de

viga com uma distribuição de momento não uniforme do ponto de contato para a superfície

externa da casca.

Retilínea Côncava Convexa
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Recentemente, Cao et al. (1999) propuseram um momento de distribuição linear

na área de contato e este modelo compara favoravelmente com os resultados experimentais de

Liu (1984).

A maior dificuldade com a solução analítica é devido a necessidade de entender a

distribuição de tensão ao longo da casca, que limita a aproximação analítica para geometrias e

deformações simples. Métodos numéricos são necessários para casos mais complicados.

Porém, deficiências em modelamento numérico surgem porque métodos de simulação

baseados em elementos finitos, necessitam de resoluções mais polidas para detectar

mecanismos do processo de rebordeamento.

Um caminho promissor para evitar estas dificuldades é usar o método de malhas,

um método computacional recentemente desenvolvido. A vantagem do método de malhas é

que ele pode controlar uma grande variedade de modelos de materiais e conta com geometrias

não-lineares no contato. Além disso, modelagens adicionais de aproximação de malhas

podem detectar eficientemente as rugas formadas durante o processo de rebordeamento e seu

comportamento de estiramento posterior. Então, os efeitos do estado de tensão podem ser

considerados com precisão na simulação.

O objetivo desse estudo é simular a operação de rebordeamento e o springback

através do uso de um modelo analítico, o Método dos Elementos Finitos e o Método de

Malhas usando o Método de Partículas de Núcleo Reproduzido (Reproducing Kernel Particle

Method - RKPM). O algoritmo de contato no método de RKPM e a computação do ângulo de

springback são desenvolvidos aqui. Comparação dos dados com resultados experimentais

para o processo de rebordeamento retilíneo é determinada.

4.6.2.1 Experimento

Um esquema de uma operação de rebordeamento é mostrado na figura 4.18. Uma

peça de espessura t é colocada inicialmente entre duas matrizes sob uma força F. A peça

experimentará deformação elástica/plástica para alcançar uma configuração de tensão que

consiste, aproximadamente, de uma parte retilínea l e uma parte curva S quando o punção

move-se para baixo. Springback ocorre quando a ferramenta é removida. Parâmetros de

projeto na operação de rebordeamento incluem o raio da matriz R, uma diferença de distância

g, o comprimento do rebordeado L0 e a curvatura do rebordeado, kout, na direção para fora do

plano do papel na fig. 4.18, e o estado do material no rebordeamento. Dobra, estiramento e a
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superfície de distorção poderiam acontecer se a curvatura do rebordeado kout não for infinita

(rebordeamento côncavo ou convexo).

Um teste do rebordeado retilíneo foi feito em uma prensa hidráulica de 150ton,

controlada por computador. O material testado foi AA5182-O, uma liga de alumínio

comumente utilizada industrialmente. Assume-se que o material possui as propriedades que

estão listadas na tabela 4.4.

Figura 4.18: Esboço da operação de rebordeamento. Fonte: LIU, 2001.

Tabela 4.4: Propriedades do material utilizado na simulação da operação de

rebordeamento. (Fonte: LUI, 2001).

Е υ σy K n

70 GPA 0,3 146 MPa 592 MPa 0,306

As dimensões do blank (peça) eram de 150 mm de comprimento, 150 mm de

largura e 1 mm de espessura sendo x, a direção de laminação da chapa. O comprimento do

rebordeado de 20 mm e 10 mm de circunferência com diferentes aberturas (gap), variando de

1,02 mm a 2,1 mm, foram testados utilizando uma matriz de raio de 3 mm. A força utilizada
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foi fixada em 460KN durante o processo de rebordeamento resultando em uma pressão

aplicada de 20MPa na peça e nenhum lubrificante foi utilizado.

Desde que o raio da matriz e o tamanho da abertura são muito pequenos

comparados com a espessura da peça, é uma tarefa desafiadora para eliminar a dúvida do

sistema com relação a obter a relação exata entre o springback e a abertura (folga entre matriz

e peça que compensará o efeito do springback). Consideráveis esforços foram feitos tanto no

controle da abertura quanto no registro correto dessa abertura. A abertura é medida pela

tomada do tempo antes e depois da operação de rebordeamento alcançando 0,0245mm de

exatidão (tolerância). O ângulo de springback é medido por uma máquina de medida de

coordenadas, Coordinate Measurement Machine (CMM), a qual possui um desvio padrão de

0,09°.

4.6.2.2 Modelo Analítico

Um modelo analítico de cálculo do ângulo de springback em uma operação de

rebordeamento foi proposto por Cao et. Al (1999), que utilizou uma distribuição de momento

não-constante na zona de contato. A ilustração do modelo analítico é mostrada na fig. 4.19.

Figura 4.19: Condições de contorno no modelo analítico. Fonte Cao, 1999.

Força de contato no
ponto tangente A: p

Momento Final

Força de reação na
separação do ponto
B;
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O ângulo de springback θ* pode ser calculado de uma maneira simples pelas

equações 4.34 (4.34a a 4.34k). Note que o cálculo do springback é válido apenas quando o

comprimento inicial L0 é maior que o do rebordeado crítico, Lc, definido na equação 4.34j.
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Nas equações acima, R é o raio da matriz fêmea do rebordeado, Rp é o raio da

matriz macho, g é a abertura entre a matriz macho e fêmea, σy é o limite de resistência inicial

material (casca), E é o módulo de elasticidade ou módulo de Young, t é a espessura original
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da casca e n é o coeficiente de resistência da Lei de Hooke. O único parâmetro inseguro nestas

equações é M’1,

 10 '
1

1'
1  M

M
MM

B

         (4.34k)

Onde M1 é o momento na origem O e MB é o momento na separação do ponto B.

Esta relação é uma função das propriedades do material e da geometria do rebordeado.

4.6.2.3 Simulação Numérica utilizando o Método dos Elementos Finitos (FEM)

O problema do rebordeado retilíneo (fig. 4.18) foi modelado utilizando o pacote

comercial de elementos finitos do programa ABACUS e simulado como um problema de

deformação planar e, então, foram empregados elemento sólido de oito nós no plano de

deformação com redução de integração (ABACUS do tipo CPE8R) e elemento casca de

quatro nós com integração reduzida (ABACUS do tipo S4R). Um total de 100 elementos por

camada ao longo do blank era utilizado por ambos elementos CPE8R com seis camadas ao

longo da espessura da casca e elementos de casca com treze pontos de interação ao longo da

espessura. O modelo de seis camadas foi escolhido levando em consideração o efeito do

número de camadas na predição do springback, onde o ângulo do springback obteve níveis

fora do número de seis camadas.

Para aperfeiçoar a eficiência do cálculo, a densidade de malha escolhida foi de 6,6

elementos por milímetro na linha de centro do blank e reduzida a 2 elementos por milímetro

no final das extremidades na direção do comprimento. Devido ao fato que este problema de

rebordeamento é, principalmente, um problema bidimensional, parâmetros do material usados

nas condições de contorno foram determinados utilizando o teste de tensão na direção de

laminação. O material AA5182-O foi modelado através do critério de Von Mises. A

ferramenta de estampagem foi tratada como um corpo rígido e o coeficiente de atrito tomado

por 0,125 entre a ferramenta e o blank. O limite e as condições de carregamento durante o

processo de rebordeamento foram fixados nas mesmas condições do experimento (descrito na

seção anterior). O blank foi pressionado entre o suporte e a matriz por uma pressão de 20MPa

e com restrição livre no final do carregamento.
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4.6.2.4 Método da Partícula de Núcleo Reproduzido (RKPM – Reproducing Kernel

Particle Method)

Recentemente uma nova geração de métodos numéricos denominados de malha ou

método das malhas tem emergido e está influenciando profundamente quase todos os ramos

da engenharia. Como uma parte da família de malhas, o método RKPM foi originalmente

evoluído da teoria das ondas (wavelet theory) e do método SPH. Têm tido muito sucesso

dessa aplicação em uma grande variedade de problemas. Na adição da teoria do SPH e da

teoria das ondas, o método das malhas modifica a função do núcleo introduzindo uma função

de correção para aumentar sua precisão próxima ou no limite do domínio do problema.

Devido a esta função de correção, a consistência da condição é satisfeita.

A simulação do impacto e contato entre dois ou mais objetos de qualquer tipo

sempre foi um problema desafiador. Isto é um dos elementos críticos de sucesso na simulação

de operação de rebordeamento. Os principais assuntos que estão envolvidos incluem:

 Representação geométrica: um eficiente algoritmo de detecção de contato.

 Restrições cinemáticas: implementação da chamada condição de não-penetração com

uma razoável da Lei constitutiva da interface de contato e manutenção básica da lei de

conservação.

 Alto desempenho computacional: paralelização.

Numerosos algoritmos de detecção de contato têm sido propostos na literatura,

como o algoritmo de Benson-Hallquist, algoritmo de pinball, etc. No contexto do método das

malhas, o critério de momento tem sido proposto. Neste critério proposto, o determinante da

matriz de momento no contexto do método de RKPM é considerado como um indicador

natural da condição de contato.

A proposição deste estudo é: para um dado domínio Ω que tem uma distribuição

de malha admissível, se ponto espacial x não permanece ao domínio Ω, significa que está

suficientemente fora do domínio, o determinante do momento da matriz det{M(x)} evolui

com x tendendo a zero, para um dado δ>0, se somente se ε>0, tal que

   xMdet            (4.35)

Pode-se observar que esta proposição não tem uma exigência rígida com relação à

forma do domínio do problema. A figura 4.20 mostra a aplicação do critério para uma forma

côncava. Um planalto é observado com nós dentro desse domínio e o valor do determinante

tende de zero ao ponto fora do domínio.
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Figura 4.20: Perfil do determinante det{M(x)}≤ε em uma região côncava.

A figura 4.21 ilustra uma situação típica de problema de contato em 3D, onde ni é

a normal à superfície externa do i-ésimo segmento do elemento principal depois da

discretização. gn e gt denotam as penetrações normal e tangencial, respectivamente.

Figura 4.21: Contato entre um nó e uma superfície.

A força aplicada ao longo da direção normal da superfície de contato é dada como:

   
i

jnjs
nj n

t
gM

f 2

2


            (4.36)

Região dentro do domínio

Região fora do domínio

Superfície do i-ésimo segmento do
elemento principal
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Baseando-se no Método da Diferença Central, na equação 4.36, Ms(j) é definido

como a massa total do corpo do nó j, gn a penetração normal, Δt o intervalo de tempo e ni a

normal da superfície externa do i-ésimo segmento.

Um simples modelo de atrito de Coulomb é usado por considerar o efeito ao longo

da direção tangencial, a qual é dada por:

 21 ,min ttt fff                         (4.37)

Com nkt
i
tt fftmvf  21 /

A direção da força de atrito escolhida deve ser oposta à correspondente velocidade

do nó.

Em síntese, o algoritmo de contato pode ser descrito como:

1. Inicialização e discretização da superfície em segmentos

2. Cálculo do arranjo da força interna

3. Cálculo do arranjo da força externa

4. Uso do critério de momento para detectar qualquer contato

5. Se um contato é detectado, processa-se a penetração normal para mais adiante

verificar o contato

6. Processam-se a força normal e de atrito e as redistribui para os nós

7. Obter aceleração nos nós

8. Integração do tempo para obter as velocidades e deslocamentos

9. Retorno ao passo 2 até que o número máximo de passos seja alcançado.

Computação do ângulo do springback: um algoritmo dinâmico explícito foi

utilizado na simulação de processos de conformação. Quando a deformação é completada, a

detecção do contato nas matrizes macho e fêmea são finalizados. Correspondentemente,

quando a compressão destas duas peças é liberada e a casca começa a sofrer o springback.

Para obter uma solução estática correspondente para o estado do springback, o método de

relaxação dinâmica é adotado. Uma discussão detalhada desse método pode ser encontrada

em UNDERWOOD (1983), aplicada à simulação do método dos elementos finitos para a

conformação de um metal. Uma breve descrição desse método, a equação dinâmica é

considerada:

   nextnn ufufuCMü  int            (4.38)
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Onde M é a massa da matriz, C a lubrificação da matriz, os sobrescritos “int” e

“ext” denotam a força interna e externa, respectivamente, e “n” é o n-ésimo incremento de

tempo. Desde que uma solução estática pode ser visto como um resultado convergido da

solução dinâmica, um coeficiente de lubrificação crítico pode ser usado na equação 4.38. No

caso do método da diferença central, a seguinte integração pode ser dada:
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0int0
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            (4.39)
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            (4.40)

Para n>1.

Deve-se assegurar que uma ótima convergência, em experimentos numéricos, é

conduzida. Ao checar as respostas usando diferentes coeficientes de lubrificação, o

coeficiente crítico de lubrificação é escolhido para este sistema. O critério de parada para a

relaxação dinâmica é dado como:

 intff ext            (4.41)

Que indica que o estado de equilíbrio é alcançado.

4.6.2.5 Resultados e discussão

A figura 4.22 ilustra os resultados do springback de várias aberturas de matrizes

com um comprimento de rebordeado de 20 mm obtido experimentalmente, o modelo

analítico, o método de elementos finitos e o método de malhas utilizado. Os dados

experimentais mostram que tanto as estrelas quanto os hexágonos, da figura 4.22, foram

testados em datas diferentes. Pode ser visto que o springback aumenta com o acréscimo na

abertura. O ângulo do springback obtido pelo método analítico se encontra na área entre a

linha M1’=0 (linha tracejada da figura 4.22) e a linha M1’=1 (linha traço e ponto da figura

4.22) dependendo do valor de M1’ (ver equação 4.34).
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Figura 4.22: Ângulo do springback (springback angle) versus distância de abertura (gap)

para 20mm de comprimento do rebordeado. Fonte: LIU, 2001.

Notifica-se que os dados experimentais estão dentro da média de predição, porém,

é necessário pesquisas adicionais mais precisas sobre M1’. Mas vale a pena mencionar que a

mecânica do dobramento, não só a distribuição de momento como o foco discutido neste

estudo, afeta a predição do springback.

Resultados da simulação numérica são mostrados nas linhas sólidas com diferentes

símbolos na figura 4.22. Está claro que o elemento S4R (diamante) encrua, dão o menor

ângulo de springback e têm as maiores diferenças dos resultados experimentais. Elementos

sólidos em 2D (representados por estrelas) têm melhores predições, que são esperadas devido

à presença de uma pequena relação do raio da matriz com a espessura da casca nos

experimentos (R/t=3). O método das malhas baseado na mesma lei de resistência isotrópica

cai entre as predições obtidas de elementos sólidos 2D e elementos de casca. Considerações

sobre o efeito Bauschinger durante o descarregamento é levado em conta no emprego da lei

de endurecimento (kinematic hardening law) no modelo do elemento sólido 2D (CPE8R).

Resultados obtidos por este modelo têm boas concordâncias com os dados experimentais.

Conclusões gerais obtidas da observação da figura 4.22 são:

 Ângulo do springback aumenta com o aumento da abertura.

 O Método dos Elementos Finitos com elementos sólidos 2D e método das malhas têm

melhores diagnósticos do springback que o método dos elementos finitos utilizando

elementos de casca.
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 Esta evidência da lei de resistência cinemática tem uma melhor predição do que a lei

de resistência isotrópica.

 Desde que o modelo analítico atual está baseado na lei de resistência isotrópica, outras

modificações do modelo analítico serão consideradas sobre o efeito Bauschinger que

pode mover a área limite superior de M1’ a um certo nível.

Outro estudo sobre o efeito do comprimento do rebordeado no springback é

mostrado na figura 4.23(a) e (b). O modelo de predição é determinado como elementos

sólidos 2D com a lei da resistência à cinemática baseada nas conclusões formuladas. Os

ângulos de springback obtidos com diferentes comprimentos do rebordeado com duas

aberturas da matriz fêmea definidas (1,2 mm e 2,0 mm) estão mostrados nas linhas cheias

representadas com símbolos de estrelas nas figuras 4.23 (a) e (b), respectivamente. Os valores

de Lc definidos por “analytical” na fig. 4.23 estão calculados pela equação 4.34j. Os valores

de Lc, definidos por “simulation”, são os dados de aproximação selecionados considerando os

pontos iniciais quando o ângulo do springback está fora desses níveis na figura 4.23. Isto

mostra que a predição analítica de Lc acrescenta resultados favoráveis à simulação.

Figura 4.23: Comparação de Lc por análise numérica e analítica (a) abertura (gap) =

1,2mm; (b) abertura (gap) = 2,0mm. Fonte: LIU, 2001.

Abertura = 1,2 mm

Abertura = 2,0 mm
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Quando o comprimento do rebordeado é maior que o comprimento crítico Lc, o

ângulo do springback é insensível à mudança do comprimento. Por outro lado, quando o

comprimento do rebordeado é menor que Lc, o ângulo do springback aumenta rapidamente

com a diminuição do comprimento do rebordeado. Em adição, o comprimento do rebordeado

crítico aumenta quando a abertura aumenta. Isto indica que os 20mm do comprimento do

rebordeado utilizados na figura 4.22, comparados com os 8mm do comprimento do

rebordeado mostrado na figura 4.23 (b), está longe suficiente para desconsiderar o efeito do

comprimento do blank no springback.

Estudos adicionais onde o comprimento do rebordeado é menor que Lc estão

mostrados na figura 4.24, com diferentes valores de aberturas e comprimentos de

rebordeados. Por exemplo, “L8, g.1,2” mostra um caso em que é fixado o comprimento do

rebordeado em 8 mm e a abertura entre a matriz fêmea e macho em 1,2 mm. Comparações das

soluções numérica e experimental são determinados.

Como mostra na figura 4.24, os símbolos de estrelas ilustram a comparação do

ângulo do springback obtido por experimento e os elementos sólidos 2D da lei de resistência

cinemática enquanto os símbolos em cruz mostram o ângulo de comparação obtido por

experimento e o elemento sólido 2D com a lei de indução isotrópica. Os símbolos de círculo

mostram a comparação do ângulo obtido pelo método da malha e o experimento. Se os pontos

coincidirem com a linha diagonal da figura 4.24, significa que os ângulos de springback

obtidos por simulação e experimentos são os mesmos. Se o ponto coincidir com o lado

esquerdo superior da linha, significa que o ângulo do springback obtido da simulação é maior

que os dados experimentais.
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Figura 4.24: Comparação de dados: resultados da simulação versus dados

experimentais. Diferentes comprimentos de rebordeados e aberturas são selecionados

(L11, g.2,0 significa: comprimento do rebordeado igual a 11 mm e abertura igual a

2mm). Fonte: LIU, 2001.

De acordo com os ângulos de springback mostrados na figura 4.24, pode ser visto

que as soluções simuladas têm discrepância maior com os dados experimentais quando o

comprimento do rebordeado e a abertura tornam-se menores (observar L7, g.1,1 na figura

4.24). Comparando os ângulos citados anteriormente pelos diferentes métodos, a primeira das

três conclusões listadas acima ainda é válida.

O ângulo do springback diagnosticado torna-se maior se o efeito Bauschinger no

material é considerado. Finalmente, o ângulo do springback aumenta quando o comprimento

do rebordeado diminui ou quando a abertura aumenta como pode ser visto comparando (L10,

g2,0) com (L11, g2,0) e (L8, g1,2) com (L8, g1,5).

Uma concordância geral entre as simulações numéricas com a lei de indução

cinemática dispõe de um elemento sólido básico para futuros estudos de springback em

rebordeamento côncavo e convexo.

Ângulo do springback, dados experimentais

Ângulo de comparação: resultados simulados versus dados experimentais

Ângulo do
Springback,

resultados
simulados
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5 ANÁLISE NUMÉRICA E EXPERIMENTAL

Para execução das simulações de projetos de matrizes foi utilizado o software

UNIGRAFICS - NX4, um programa comercial para modelamento de peças e equipamentos

em geral e o ANSYS no aplicativo LS-DYNA, um software comercial para análise não-linear

dinâmica pelo Método dos Elementos Finitos.

5.1 Metodologia adotada nas análises numérica e experimental

Primeiramente, pretendia-se realizar uma análise comparativa dos dados utilizando

o software UNIGRAFICS tanto para modelamento e simulação da matriz de conformação,

quanto para realizar toda a análise de springback através da ferramenta METAFORM, do

aplicativo SHEET METAL. 

Pretendia-se, com os resultados gerados, prever o springback da peça, levando em

consideração todos os dados inseridos e também todas as informações necessárias à execução

da matriz de conformação. A matriz seria dada de forma que, ao se conformar uma peça,

bastava uma só conformação que a peça obtida teria as medidas desejadas.

Entretanto, após inúmeras tentativas de utilização do aplicativo chegou-se a

conclusão que o software não seria adequado, precisamente, para a realização da simulação do

springback e análise de resultados devido ao fato de as ferramentas e variáveis que alimentam

o programa não gerarem o entendimento e resultados esperados. Além disso, está em fase de

testes pela empresa que o comercializa.

Após esta primeira tentativa, optou-se então por realizar apenas o modelamento da

matriz no UNIGRAFICS, bem como o desenvolvimento do blank, e realizar toda a análise e

solução do problema do springback no ANSYS LS-DYNA. Assim, iniciou-se o estudo do

software e, com a ajuda de especialistas na utilização deste aplicativo, pôde-se perceber que a

ferramenta é de grande utilidade e perfeitamente compatível com o que se quer resolver e

analisar.

Com relação à rigidez da matriz, foi alterado todo o projeto da estrutura da matriz

de conformação, acrescentando itens que atuam como reforço e também garantem que as

dimensões projetadas e simuladas sejam transferidas à situação real de fabricação.

Quanto ao desenvolvimento do Blank, faz-se o uso da ferramenta METAFORM,

do aplicativo SHEET METAL do software comercial UNIGRAFICS.
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Desde o início do estudo, em 2005, os dois objetivos mencionados acima já

estavam sendo analisados e estudados. O estudo do springback, bem como o comportamento

dos materiais, na prática, só pôde ser analisado durante a fabricação dos equipamentos, cuja

composição inclui segmentos toroidais. No processo de fabricação dessas peças, as matrizes

foram confeccionadas da forma convencional (empiricamente). Assim, durante o processo de

estampagem dos segmentos, foram feitas medições das folgas entre o gabarito de verificação

da peça e a peça conformada, bem como folgas entre a peça conformada e a matriz fêmea,

tabelando todos esses dados.

Em paralelo, foram sendo construídos modelos (matriz fêmea – peça - matriz

macho) com os mesmos parâmetros utilizados na fabricação das matrizes, mas sem considerar

qualquer ajuste que compensasse o springback. O método escolhido foi o Explicit-to-Implicit

de solução seqüencial do módulo LS-DYNA, do programa comercial ANSYS. Este módulo é

específico para análise de deformações em materiais sob tensões, entre outras análises.

Com estes dados, pretendeu-se comparar o resultado do springback gerado pelo

modelamento por elementos finitos do ANSYS/LS-DYNA com as folgas medidas previamente,

analisando se o software realmente tem condições de mensurar e/ou simular o springback

sofrido após conformação.

Em suma, a metodologia proposta aqui foi traçar uma estratégia de modelamento,

simulação e análise no CAD/CAE/CAM UNIGRAFICS e ANSYS/LS-DYNA da matriz e

conformação dos segmentos toroidais de forma a obter um método preciso e mais próximo da

realidade possível. E depois de feitos testes e comprovação do método, estender à

conformação de toda e qualquer peça desse processo de conformação mecânica complexa na

empresa.

5.2 Programa Comercial NX – UNIGRAFICS

Um recurso altamente tecnológico utilizado pela equipe de engenharia da UMSA,

é o software comercial NX, também referido por UNIGRAFICS, na versão NX4, da Empresa

UGS – UNIGRAFICS. É um poderoso CAD/CAE/CAM utilizado na elaboração e simulação

de peças em 3D, geração de vistas, cortes e detalhes dessas peças através da excelente

migração de 3D para 2D e vice-versa (Figura 5.1). Permite também a parametrização de

conjunto de peças de um equipamento, construindo peças similares em menor tempo e com

grande confiabilidade. Permite desenvolvimento e projeto de moldes e matrizes, simulação de

montagem e usinagem mecânica, construção de qualquer equipamento por mais complexo



78

que seja, mas para isso, é claro, deve contar com profissionais de alta capacitação que saibam

como gerenciar e utilizar todos os recursos que o software traz.

Segundo UGS Corp. (2004), o NX aborda todos os processos envolvidos no

desenvolvimento da engenharia e manufatura de produtos utilizando o maior conjunto de

soluções integradas no mercado.

Balanceando redução de custo e aumento da qualidade com crescente

lucratividade, o NX oferece aplicações e ferramentas para a automação de processos

integrados em uma única infra-estrutura. Somente o NX oferece suporte às iniciativas de

processo de negócios que transformam o desenvolvimento de produtos.

Figura 5.1: Exemplo de uma peça modelada em 3D e sua migração para 2D.

Segue abaixo uma síntese dos aplicativos e da capacidade deste software:

 Design – desenho industrial: o NX inclui aplicativos mais eficientes e abrangentes do

mundo na área de projeto de produtos, proporcionando o desempenho e a flexibilidade

de que os fabricantes precisam para projetar produtos com praticamente qualquer grau

de complexidade. O NX é melhor do que as ferramentas de projeto de uso geral,

porque possui aplicativos especializados para sistemas roteados, metal laminado,

componentes plásticos e outras tarefas de design com enfoque.

 Simulação e Validação: o NX permite que os fabricantes simulem, validem e

otimizem seus produtos e os processos de desenvolvimento digitalmente. Simulando o

desempenho digitalmente, em uma fase mais inicial do ciclo de desenvolvimento, os

fabricantes podem melhorar a qualidade do produto e, ao mesmo tempo, reduzir ou

eliminar a necessidade de protótipos físicos e dos ciclos, demorados e de custo

elevado de design/construção/alteração.
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 Projeto de Ferramentas: o desenvolvimento da ferramenta é o caminho crucial entre o

projeto e a manufatura do produto. Os aplicativos de ferramentaria do NX estendem a

produtividade e a eficiência do projeto até a manufatura. Aproveitando ao máximo os

modelos de componentes do NX, as soluções de ferramentaria do NX estão

relacionadas dinamicamente ao design para garantir a precisão e o desenvolvimento,

no momento certo, da ferramentaria de produção, dispositivos de fixação das peças e

moldes e matrizes complexas.

 Usinagem: o NX oferece soluções de usinagem voltadas para o processo que

aperfeiçoam a programação do controle numérico de processos (CNC) e otimizam a

velocidade com a eficiência da usinagem.

 Ambiente Integrado – Montagem de Peças (Assembly): com um ambiente de

desenvolvimento gerencial, as ferramentas de projeto, engenharia e manufatura do NX

formam uma solução de desenvolvimento de produto que é maior que a soma de suas

partes. Todos os aplicativos de desenvolvimento de produtos ficam interconectados

por um ambiente gerenciado que permite a transformação dos processos do ciclo de

vida do produto.

5.3 Programa Comercial ANSYS/LS-DYNA

5.3.1 Programa Comercial ANSYS

O programa comercial ANSYS é um software de alta tecnologia na resolução de

problemas de engenharia em geral. Ele atende, principalmente, à indústria aeroespacial,

automotiva, de processamento químico, pontes e construções, sistemas micro

eletromecânicos, meio ambiente, refrigeração, equipamentos pesados e maquinaria, marinha,

biomédica, semicondutores, telecomunicações, entre outras áreas, gerando soluções

mecânicas, fluido-dinâmico, eletromagnéticas, explícitas dinâmicas, entre outras, dependendo

da aplicação em que se deseje solucionar.

Vários são os produtos que o programa comercial ANSYS licencia. No presente

trabalho, pretendeu-se executar a modelagem mediante ANSYS/LS-DYNA (Figura 5.2).
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Figura 5.2: Representação visual da tela do software comercial ANSYS simulando a

aplicação de carregamento. Pode-se visualizar também a malha de elementos finitos.

O programa ANSYS/LS-DYNA combina a solução do LS-DYNA, através do método

de elementos finitos utilizando a análise explícita, juntamente com um pré e pós processador

do programa ANSYS. O método de solução explícito usado no LS-DYNA proporciona uma

rápida solução de problemas com grandes deformações dinâmicas, problemas com múltiplas

não linearidades e ainda problemas que envolvem contatos complexos. Utilizando os dois

produtos integrados, pode-se modelar a estrutura no ANSYS, obter a solução dinâmica

explícita via LS-DYNA e rever os resultados no pós-processador do ANSYS.

A transferência de geometria e informações dos resultados entre o ANSYS e

ANSYS/LS-DYNA pode ser efetuada seqüencialmente em problemas que envolvem análises

através dos métodos implícito-explícito ou explícito-implícito que é utilizado para avaliação

do retorno elástico (springback) na estampagem, testes de queda e outras aplicações.

Os três principais passos para o desenvolvimento de um modelo no ANSYS/LS-

DYNA são:

 Definição e construção do modelo (realizado no pré-processador –

PREP7);
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 Aplicação dos carregamentos e obtenção da solução (realizado no

processador – SOLUTION);

 Verificação dos resultados (utilizando o POST1 e POST 26 do pós-

processador).

5.3.2 Método dos Elementos Finitos (MEF)

O Método dos Elementos Finitos é uma importante ferramenta computacional para

executar cálculos que manualmente seriam muito difíceis ou mesmo impossíveis. Sua origem

data de 1943. Até a década de 1970 seu processamento só podia ser feito nos caros

mainframes e, por isso, seu uso era restrito a grandes empresas, centros de pesquisa,

instalações militares. Com os avanços tecnológicos na área da informática, a evolução da

capacidade e a redução de custos dos computadores, as aplicações do método se expandiram e

se tornaram cada vez mais precisas e sofisticadas.

Em ALVES FILHO, (2002) afirma-se que é próprio da mente humana querer

subdividir os sistemas em seus componentes individuais ou em seus elementos. Assim, surge

a idéia de que, a partir do entendimento do comportamento de cada elemento, é possível

entender o comportamento do conjunto, por mais complexo que possa parecer, ou seja,

compreender o todo entendido as partes. Esse raciocínio tem implicações também nos

métodos matemáticos utilizados para a descrição do comportamento dos sistemas.

A idéia por trás do Método dos Elementos Finitos é a de considerar a divisão do

objeto em estudo em partes separadas distintas ou elementos, de forma que a estrutura inteira

seja modelada por um agregado de estruturas “simples”, ou seja, a solução aproximada simula

a estrutura como uma montagem de elementos que têm um comprimento finito. Os pontos de

conexão entre os Elementos são chamados de Nós do Modelo.

FILHO (2002) considera algumas observações importantes:

 Em um sistema discretizado não se pretende calcular os deslocamentos dos infinitos

pontos de uma estrutura. Inicialmente, são calculados somente os deslocamentos de

alguns pontos, que são os nós do modelo, a partir de um pré-julgamento que o número

de pontos discretos escolhidos é suficiente para representar o deslocamento do

conjunto inteiro de forma aproximada. A escolha desse número adequado é um ponto

importante no Método dos Elementos Finitos.



82

 O modo pelo qual a estrutura se comporta entre os nós do modelo dependerá das

propriedades atribuídas ao elemento escolhido, a partir do conhecimento dos

deslocamentos dos nós, pode-se calcular o comportamento interno de cada elemento.

Quanto mais bem especificado for esse comportamento interno, mais a resposta do

modelo irá se aproximar do comportamento real da estrutura, ou seja, o elemento

discreto que representa um dado trecho da estrutura entre nós deve ser muito bem

definido.

 Um dos motivos pelo qual o MEF obteve sucesso desde o início de sua formulação até

os dias de hoje é o seu conceito básico, a discretização, que produz muitas equações

algébricas simultâneas que são geradas e resolvidas com o auxílio de computadores

digitais. Todas as decisões são tomadas na etapa de elaboração do modelo, antes de

iniciar a análise, escolhendo o elemento adequado que represente uma dada situação

física. Daí a idéia de o elemento ser muito bem definido, isto é, a sua formulação

matemática representar adequadamente o comportamento físico que se pretende

simular.

As inúmeras equações algébricas geradas a partir da condição de equilíbrio de

cada elemento são resolvidas com o auxílio de computadores. O meio mais eficiente que se

convencionou armazenar essas informações e processá-las foi através de matrizes algébricas,

denominadas matrizes de rigidez. Através da forma matricial é que a solução das equações

simultâneas pode ser efetuada de forma compacta.

A configuração deformada de uma estrutura é determinada por intermédio dos

deslocamentos dos nós e do tipo de carregamento. Os parâmetros que descrevem o

comportamento do sistema são os deslocamentos nodais. A partir desses, pode-se determinar

os esforços internos (tensões) e avaliar a resistência da estrutura analisada. Esses parâmetros

também podem ser denominados variáveis de estado, pois governam e descrevem o estado de

equilíbrio da estrutura.

Além disso, outra característica importante do MEF é a subdivisão da estrutura em

elementos, isto é, a malha de elementos finitos, que deve ser definida, é claro, após a escolha

do elemento apropriado para modelar a situação física a ser analisada.
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5.3.3 Método Explícito de Solução

Em REIS (2002), o método de solução explícito foi desenvolvido em programas

que simulavam testes de impacto, pelo fato desse método solucionar problemas com grandes

gradientes de deslocamento. Além disso, possui um algoritmo de contato, condição essencial

para a simulação de estampagem.

A solução pelo método explícito tem como base a técnica da diferença central que

utiliza a equação do movimento. Durante cada intervalo de tempo, pequeno esforço

computacional é necessário, pois não se faz a fatoração das matrizes. Infelizmente, o método é

condicional ao intervalo de tempo, Δt, necessitando de um intervalo de tempo (Δt) muito

pequeno para se ter bons resultados.

5.3.3.1 Método Explicit–To–Implicit de solução Seqüencial no aplicativo ANSYS/LS-

DYNA

ANSYS/LS-DYNA é um programa dinâmico explícito que pretende resolver

problemas dinâmicos de curta duração. Em um processo de engenharia que contenha fases

que são essencialmente estáticas ou quase-estáticas (como um pré-carregamento antes de uma

fase estática ou springback após uma fase de deformação plástica) são mais bem analisadas

usando o ANSYS Implicit.

Em operações de deformação de metais, springback é um parâmetro que complica

substancialmente a análise do processo, sendo de fundamental importância analisá-lo. Este

modelo permite predizer ou diagnosticar o springback por mais difícil que seja calcular

exatamente a quantidade de springback que ocorrerá durante um processo de conformação até

que seja obtido o formato desejado da peça.

O ANSYS LS-DYNA é um aplicativo que suporta elementos explícitos em duas e

três dimensões (2D e 3D) e possibilita a determinação de contato entre superfícies simples,

superfície com superfície ou nó com superfície bem como a opção de contato automática pelo

software. Permite também entrar com dados do material como limite de escoamento,

coeficiente de Poisson, Módulo de elasticidade, entre outros dados que venham a caracterizar

o material a ser analisado.

Segue abaixo uma breve descrição dos passos a seguir na fase explícita (pré-

processamento – PREP7), anterior ao processamento explícito e à análise implícita:
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 Definição de parâmetros: O LS-DYNA permite que o modelo seja projetado e

desenhado em outro software, como por exemplo, o UNIGRAFICS, e depois importar

todos os seus dados. Para importar os dados pode-se escolher a melhor ferramenta de

manipulação desses dados, por exemplo, através de pontos, linhas ou o próprio sólido

em 3D.

 Definição do tipo do elemento: o ANSYS já sugere os elementos a serem utilizados no

modelamento matemático. O programa possui uma biblioteca interna, na qual contém

vários tipos de elementos para cada tipo de modelo numérico. No estudo deste

trabalho, por exemplo, escolheu-se o SHELL163 para primeira análise, explícita, e

SHEEL181 para a fase implícita, a serem descritos a seguir.

 Definição de constantes reais: adiciona-se, edita-se, deleta-se dados que são fornecidos

aos elementos definidos anteriormente, define-se espessura em cada nó, se ela for

irregular ao longo da superfície ou constante.

 Definição das propriedades do material do modelo: pode-se criar um material para a

biblioteca do ANSYS; definir unidade de temperatura; o comportamento de cada

componente do modelo como: linear estático, linear ou não-linear, definição de

densidade, coeficiente de expansão térmica, coeficiente de atrito, entre outros

dependendo da aplicação e inúmeras outras opções que caracterizam o material.

 Geração de malha por elementos finitos: atribui-se a malha podendo-se definir se por

todos os pontos, linhas, áreas ou volume; pode-se definir a forma do elemento, bem

como se a malha será gerada automaticamente pelo programa ou mapeada. Além

disso, seu tamanho pode ser refinado ou melhorado podendo-se acompanhar o status

da construção da malha de forma a obter a mais adequada. Por fim, pode-se checar a

malha como um todo ou analisando elemento por elemento ou pela conectividade dos

mesmos.

 Geração de tabela de elementos – conectividade desses elementos: nesta fase define-se

qual elemento entrará em contato com outro e a forma desse contato.

 Aplicação de carga: nesta fase, necessita-se designar partes do modelo que receberão a

carga como os componentes e peças. Deve-se definir um conjunto de parâmetros

contendo intervalo de tempo e valores de dados de carga, especificar as curvas de

carregamento, definir a direção de carregamento e depois aplicar as cargas no modelo.
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 Definição de entidades de contato: define-se se será entre superfícies simples (tipo

casca), superfície com superfície, nó com superfície , entre outros. Esta definição de

contato dependerá do modelo que está sendo construindo.

Estes são os principais parâmetros a serem definidos no modelo. Demais

comandos e outras ações são conduzidos no decorrer da simulação.

Em uma solução seqüencial explicit-to-implicit deve-se, primeiramente, rodar o

ANSYS LS-DYNA para simular o processo de deformação do metal. Na análise explícita de

deformação, o componente a ser analisado constitui-se do SHELL 163. O formato do perfil a

ser obtido, as tensões e espessuras desses elementos serão transferidas para seus respectivos

componentes na análise implícita do ANSYS, SHELL181.

Uma vez que as condições limites são especificadas no material (blank), a

simulação implícita do efeito elástico do springback dentro da peça pode ser determinada.

Apenas as propriedades elásticas são consideradas na fase implícita. Isto implica que a análise

no descarregamento é puramente elástica na configuração do estado formado. Os

deslocamentos são interpretados como a mudança nestas quantidades de configuração

formadas.

Assim, após a fase implícita, o ANSYS resolverá o problema e gerará a análise em

forma de relatório a ser interpretado pelo usuário. Daí a importância de se conhecer todos os

dados que alimentaram o programa, todas as variáveis inerentes ao mesmo, as equações por

ele usadas, para que se possa compreender e interpretar adequadamente estes resultados. Se

isso não for feito pode-se perder todo um estudo pelo fato de não se ter conhecimento dos

dados manipulados pelo programa.

5.3.3.2 Método da Diferença Central

Em REIS (2002), no processo de análise numérica do processo de estampagem

pelo método explícito é necessário considerar o efeito das cargas dinâmicas sobre o material.

As equações de equilíbrio que governam um sistema estrutural em equilíbrio são do tipo:

EXTRKUUCMÜ   5.1

Onde:

M – matriz de massa do sistema

C – matriz de amortecimento

K – matriz de rigidez
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REXT – vetor de forças externas

U – vetor de deslocamento dos nós dos elementos

As variáveis de velocidade e aceleração são indicadas com o uso de um e dois

pontos, respectivamente.

Este sistema de equações representa os efeitos das cargas dinâmicas de inércia,

amortecimento e forças elásticas do material. Todas estas forças são dependentes da variável

tempo. Desprezando as variáveis de amortecimento e fazendo-a em função do tempo (índice
t), a equação 5.1 torna-se:

FRUM t
EXT

tt  5.2

O programa comercial ANSYS/LS-DYNA utiliza o método das diferenças centrais

para solucionar os sistemas de equações.

O método da diferença central utiliza aproximação das equações para solução do

sistema. Neste método, a aceleração é determinada como:
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Substituindo estas equações na equação 5.1, pode-se obter o deslocamento no

instante t+Δt, como:
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Observa-se que o deslocamento t+ΔtU é encontrado usando as condições de

equilíbrio no tempo t, ou seja, é feita uma análise explícita. Nota-se também que, neste

método, é necessário conhecer os deslocamentos nos instantes t e t-Δt. Neste caso, condições

especiais são necessárias para inicializar o problema. Se as acelerações, velocidades e

deslocamento no instante inicial são conhecidas, utilizam-se as equações 5.3 e 5.4 para

calcular o deslocamento no instante t-Δt. Assim, com t=0 tem-se:

iiii
t UtUtUU 

020
0

2


 5.6

Onde o subscrito (i) indica o i-ésimo elemento do vetor considerado.

REIS (2002), a efetividade do método da diferença central depende do uso de uma

matriz de massa diagonal. Assim, o deslocamento pode ser calculado sem a fatorização de
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nenhuma matriz e apenas procedimentos de multiplicação são necessários para resolver o

sistema.

Contudo, o método possui uma importante limitação quanto ao tamanho do

intervalo de tempo. Este incremento deve ser menor do que um valor (incremental) crítico

Δtcr. Este valor é determinado a partir da característica do sistema de elementos finitos da

malha utilizada no modelo. Esquemas de integração que requerem que o intervalo incremental

de tempo seja menor do que certo valor crítico são conhecidos como condicionalmente

estáveis. Isto é, se o incremento de tempo for maior do que o tempo crítico, os erros no

processo de integração poderão crescer de tal forma a produzir resultados errôneos.

No programa comercial ANSYS/LS-DYNA, que utiliza o método de integração

explícito, a convergência da solução é condicionalmente estável pela condição de Courant. A

condição de Courant (ANSYS/LS-DYNA, 2006) limita que o intervalo de tempo deve ser

menor do que o tempo que se leva para uma onda sonora atravessar o menor elemento do

modelo. O intervalo de tempo para a solução das equações do modelo precisa ser pequeno o

suficiente para que as tensões sejam detectadas pelos elementos (REIS, 2002).

O intervalo crítico de integração para problemas explícitos é função do tamanho

do menor elemento do modelo e da velocidade do som no material.

c
Lt  5.7


Ec  5.8

Δt = Tempo Crítico de Integração (time step);

L = Comprimento do menor elemento do modelo, que é em função do tipo do elemento;

E = Módulo de Elasticidade do Material;

ρ = Densidade do Material

O cálculo do comprimento (L) do elemento tipo casca, por exemplo, é:

Elementos quadrilaterais:

 4321 ,,,max LLLL
AL  5.9

Elementos triangulares:

 321 ,,max
2

LLL
AL  5.10

Onde: A = Área do Elemento

L1, L2, ... = Comprimento dos lados dos elementos
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5.3.4 Elementos Utilizados na simulação

Durante o processo de estampagem, o blank é submetido a um complexo histórico

de deformação e variadas condições de contorno. Por exemplo, regiões do blank que sofrem

dobramento. Como conseqüência desse histórico de carregamento, a teoria deve descrever a

deformação do blank que pode ser bi ou tridimensional. Três classes distintas de elementos

podem ser utilizadas na simulação de estampagem: membrana (BEAM), casca (SHELL) e

sólido (SOLID). (REIS, 2002)

Elementos baseados na teoria de estados planos de tensão são os mais simples.

Eles são muito eficientes e de baixo custo para realizar as simulações, porém a representação

dos efeitos de dobramento do material sofre perdas. No caso da análise do springback, por

exemplo, usando puramente elementos de membrana não é possível simular o efeito do

retorno elástico na conformação de metais. Do ponto de vista prático, os elementos de

membrana têm suas limitações quando utilizados na simulação do processo de estampagem.

O programa comercial ANSYS/LS-DYNA fornece diversos elementos que podem

ser utilizados, porém os mais comuns na simulação de estampagem são: elementos sólidos

(SOLID 164) e de casca (SHELL 163). Estes elementos são tridimensionais e têm como

padrão um ponto de integração (ANSYS/LS-DYNA, 2006).

O ANSYS possui uma biblioteca interna de cálculo e todos os modelos por ele

desenvolvidos são baseados em elementos pré-definidos, ou melhor, sugeridos pelo próprio

programa. Cada elemento possui uma aplicação específica, testados e comprovados por

estudiosos que os criaram. Assim, a seguir estão descritos apenas os elementos de casca

sugeridos pelo programa para análise dinâmica explícita (SHEEL163) e para análise implícita

(SHEEL181). A escolha desses elementos é feita baseando-se no número de graus de

liberdade, no número de nós do elemento, no esforço a que será submetido e considerações

inerentes ao modelo proposto.

Embora Velocidade 












 ...
,, ZYX  e aceleração 













 ......
,, ZYX  apareçam no programa

como graus de liberdade, sabe-se que esses não são verdadeiros graus de liberdade físicos.

Entretanto, estas variáveis são computadas como soluções de graus de liberdade e são

armazenadas pelo pós-processador.
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5.3.4.1 Elemento Casca - Shell

O método de elementos finitos explícito tem sido eficiente na implementação dos

elementos de casca em análise dinâmica não linear em pesquisas e em códigos comerciais,

como LS-DYNA, DYNA 3D, ABACUS e outros códigos explícitos. O desempenho da solução

depende fortemente da precisão e eficiência dos elementos de casca utilizados. Cada vez mais,

devido ao rápido crescimento do poder computacional, investimentos e esforços têm sido

aplicados para alterar a formulação de elementos de casca a fim de melhorar sua qualidade.

É natural o uso da teoria da casca em elementos para simular o processo de

estampagem. Entretanto, nem todas as teorias são adequadas para representar este complexo

fenômeno existente na deformação do blank. Outra restrição seria a dificuldade de associar a

teoria com a análise computacional.

O elemento de casca, SHELL163, figura 5.3, utilizado no ANSYS/LS-DYNA, é um

elemento de quatro nós com capacidade de dobramento (flexão) e possui características de

membrana. Carregamentos nas direções plana e normal são permitidos. O elemento possui

doze graus de liberdade em cada nó: translação, aceleração e velocidade nas direções X, Y e Z

e rotação sobre os eixos X, Y e Z (ANSYS/LS-DYNA, 2006).

O elemento possui um fator de cisalhamento. Há também uma determinação de

pontos de integração através da espessura do elemento de no máximo 100 pontos. Deve-se

especificar o valor da espessura em cada um dos nós e também uma superfície de referência

deve ser definida. A superfície de referência é usada na formulação da matriz de rigidez do

elemento. A superfície de contato deve ser também definida.

Supõe-se que a superfície seja polida sobre a área do elemento, em que a espessura

pode ser definida para cada nó. Se o elemento possui espessura constante basta indicar a

opção do programa para esta definição.

A aceleração e velocidade angular nas direções X, Y e Z podem ser aplicadas em

cada nó. Para que essa aplicação seja feita, necessita-se, primeiramente, selecionar os nós e

criar um componente. Assim, cada nó do componente terá uma carga específica.

Na Figura 5.3 tem-se a representação do elemento SHEEL163.



90

Figura 5.3: Representação do elemento SHELL 163. (ANSYS/LS-DYNA, 2006).

As restrições para o uso desse elemento são: não é permitido elemento de área

nula, isto ocorre, freqüentemente, quando os elementos não são selecionados adequadamente.

Elementos com espessura nula ou elementos cônicos com espessura negativa em suas

extremidades também não são permitidos.

Existem onze diferentes formulações que são empregadas no elemento de casca

(SHELL 163). O número de pontos de integração por elemento afeta diretamente o tempo de

processamento. Portanto, numa análise geral, formulações com número reduzido de pontos de

integração são recomendadas, pois melhoram o resultado.

As onze formulações disponíveis do elemento estão subdivididas em três grupos

distintos: formulação de casca, membrana e triangular. Este estudo utilizou somente a

formulação Belytschko-Tsay, descrita a seguir:

Belytschko-Tsay: é a formulação mais rápida dos elementos de casca, utilizada

para análise explícita, e é amplamente usado na simulação de estampagem e impacto. A

formulação é baseada na hipótese de Mindlin-Reissner (seção 3.6.2), necessitando de

cisalhamento transversal. A formulação não trata de configurações de elementos distorcidos

com precisão; por isso, não deve ser usada em modelos com malha de elementos finitos

grosseira.

Opção Triangular – não recomendada

Nota – x e y estão no plano do elemento.
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A formulação Belytschko-Tsay utiliza o método de estabilização para determinar a

matriz de rigidez do elemento.

O método de estabilização tem sido utilizado extensivamente na técnica de

elementos finitos, principalmente no desenvolvimento de elementos rápidos para programas

que utilizam o método explícito de solução. Um dos primeiros a utilizar a técnica para

elementos de placas foi Belytschko, que omitiu os w-modes do elemento de placa de 4 nós e

baseou-se na integração seletiva-reduzida, e alterando a rigidez de cisalhamento pela rigidez

completa, como mostrado na fórmula abaixo:

 1122 x
S

x
S

SRI KKKK   5.11

Onde τ é o parâmetro de estabilização. O sobrescrito refere-se ao esquema de integração

utilizado e SRI designa integração seletiva-reduzida.

Belytschko-Tsay é dada por:
  stabx
S KKK  11 5.12
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5.13

Os parâmetros ci são dados pela equação baseados na estimativa do autovalor do

elemento e também por estudos numéricos. Os valores a serem escolhidos são geralmente os

menores possíveis. (STOLARSKI et al, 1995).

As formulações que podem ser utilizadas para soluções seqüenciais de problemas

explícitos para implícito são: Belytschko-Tsay, Belytschko-Leviathan e Belytschko-Wong-

Chiang.

A figura 5.4 mostra um gráfico que ilustra os custos relativos em relação a tempo

de simulação de cada tipo de formulação do elemento casca no LS-DYNA para o elemento de

Belytschko-Tsay. Essa avaliação de desempenho foi realizada em um computador Cray-YMP

(LS-DYNA,2006).
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Figura 5.4: Gráfico de desempenho utilizando as formulações do elemento de casca – BT

(Belytschko-Tsay), BTW (Belytschko-Tsay com rigidez a elementos distorcidos), BL

(Belytschko-Leviathan), BWC (Belytschko-Wong-Chiang), CHL (Hughes-Liu), HL

(Hughes-Liu com um ponto de integração e formulação co-rotacional), FBT (Belytschko-

Tsay com 4 pontos de integração), CFHL (Hughes-Liu com 4 pontos de integração e

formulação co-rotacional) e FHL (Hughes-Liu com 4 pontos de integração) (ANSYS/LS-

DYNA, 2006).

Os seguintes modelos de material podem ser utilizados nos elementos de casca

para realizar a simulação de estampagem:

 Modelo Elástico Isotrópico (Isotropic Elastic)

 Modelo Elástico Ortotrópico (Orthotropic Elastic)

 Modelo Elástico Anisotrópico (Anisotropic Elastic)

 Modelo cinemático Bilinear (Bilinear Kinematic)

 Modelo Cinemático Plástico (Plastic Kinematic)
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 Modelo por Segmento Plástico Linear (Piecewise Linear Plastic)

 Modelo Anisotrópico Plástico de Barlat (Barlat Anisotropic Plasticity)

Todas as formulações dos elementos de casca possuem um número arbitrário de

pontos de integração ao longo da espessura. Tipicamente, 2 pontos de integração são

necessários na espessura para materiais que têm comportamento linear elástico, enquanto 3 ou

mais pontos de integração são requeridos para materiais não lineares. Para estes casos, o

procedimento usual é escolher 4 ou 5 pontos de integração na espessura, que são empilhados

verticalmente no centro do elemento, como mostrado na figura 5.5:

Figura 5.5: Representação dos pontos de integração ao longo da espessura do elemento

de casca. (ANSYS/LS-DYNA, 2006).

5.3.5 Modelos de Materiais

O ANSYS/LS-DYNA inclui mais de 40 modelos que podem ser usados para

representar uma ampla faixa de comportamento dos materiais.

Na simulação de estampagem, o comportamento elasto-plástico dos modelos de

materiais é um pré-requisito essencial, pois o processo exige consideráveis níveis de

deformação do blank. Os principais modelos utilizados nesta simulação de processo de

estampagem são: bilinear isotrópico e corpo rígido.

Pontos de Integração
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 Bilinear Isotrópico: conhecida como BISO na linguagem do ANSYS/LS-DYNA, utiliza o

critério de Von Mises juntamente com a suposição de ser um corpo isotrópico (mesmas

propriedades em todas as direções). O comportamento do material é caracterizado por

uma curva bilinear de tensão-deformação, com módulo de elasticidade característico do

material. O programa calcula o módulo Bulk (K) utilizando valores do módulo de

elasticidade (EX) e o coeficiente de Poisson (NUXY) que são dados de entrada para

concretização da análise.

 Corpo rígido: apesar de já ter sido definido anteriormente no capítulo três, o programa

considera que, ao definir que determinada peça da análise é um corpo rígido, isto deve

estar relacionado com o tipo do elemento e as constantes pré-definidas do material, que

irão, dessa forma, caracterizar o corpo rígido. Daí então defineu-se o carregamento e as

restrições desse corpo rígido. Os elementos dentro de um corpo rígido não têm de ser,

necessariamente, ligados pela conectividade da malha de elementos finitos. Quando existe

mais de um material corpo rígido, cada um deles deve ser definido separadamente.

Quando é feita a análise, consideram-se as reais características de um corpo rígido, ou

seja, não se deformar. Neste estudo, as ferramentas (matriz macho e matriz fêmea) foram

tomadas como corpo rígido, cada qual com sua especificidade a ser detalhada.

5.3.6 Superfícies de Contato

Na simulação numérica de estampagem, o MEF é dividido em duas partes:

modelos do blank e das ferramentas (matriz fêmea e matriz macho). O ferramental utilizado

na estampagem é simplificado em modelos de superfícies de contato do tipo rígido com graus

de liberdade que permitem o seu deslocamento. Uma precisa condição de contato real na

modelagem é muito importante na simulação da estampagem, em particular quando ocorre o

efeito do springback.

O contato e o atrito aparecem como conseqüência da interação do blank com as

ferramentas de conformação. Segundo OÑATE (1993), o tratamento numérico do contato

envolve dois principais passos: primeiramente um mecanismo de detecção da penetração entre

as superfícies em contato, em seguida, utiliza-se uma metodologia denominada “slave-

master”, que significa que os nós slaves não penetram na superfície master.

As regiões de contato são definidas na forma tridimensional com todos os

segmentos que compreendem cada lado da interface. Um lado da interface é designado por
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slave (associado) e, o outro, master (principal). Os nós pertencentes a estas interfaces são

chamados de nós slave e master, respectivamente.

Os problemas referentes a contato são tratados no software usando o método da

penalidade (Penalt method) devido a sua simplicidade. O efeito do atrito pode ser descrito

utilizando-se o modelo de Coulomb (OÑATE, 1993). Pelo método da penalidade, (WANG,

1996) o vetor de forças externas é determinado explicitamente de acordo com a penetração h

de um nó na superfície da ferramenta e o fator de penalidade.

No método explícito, a aceleração, velocidade e deslocamento são calculados

primeiro, sem levar em consideração a condição de contato. Assim, a distância de penetração

h e a direção normal n em cada ponto são calculados de maneira similar à formulação

implícita (REIS, 2002). A força de resistência a penetração de cada nó é calculado como:

2t
mhnN


 5.14

Assumindo que o movimento das ferramentas não seja influenciado pelo contato, a

aceleração se transforma para:

m
Naaaa predcorrpred  5.15

Correções devido a velocidade e deslocamento são calculadas como:

tVuutaVV corrpredcorrpred  , 5.16

Na formulação explícita, a força de resistência Tα necessária para evitar o

deslizamento é calculada da mesma maneira que se clacula a força necessária para prever a

penetração.

2t
rmT


  5.17

Onde rα é o incremento de deslizamento.

O nível da força é comparado com a força crítica, NTcr  . Se a força de

resistência é menor que a força crítica, uma condição de fixação é assumida através da

aplicação da força calculada. Se a força de resistência é maior do que força a crítica, a

condição de deslizamento é imposta e a força de resistência obedecerá a lei de fricção de

Coulomb, antes de ser aplicada.

Devido às consideráveis deformações que ocorrem em uma análise dinâmica

explícita, determinar os contatos entre as componentes dos modelos é extremamente difícil.

Desta forma um grande número de opções de contato foram incorporadas ao ANSYS/LS-

DYNA. Existem três tipos básicos de contato que podem ser utilizados: contato entre
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superfícies simples, contatos entre nós e superfícies e contato entre superfície e superfície.

Para cada um destes tipos de contato existem diversas opções disponíveis. Entretanto, os

contatos mais apropriados para uma análise de estampagem são: contato rígido, contato

drawbead e contato de superfícies deformáveis.

O contato do tipo rígido é utilizado em componentes para os quais a deformação e

tensão não têm importância. As constantes do material são usadas para cálculos da rigidez de

contato. Assim, as constantes devem ser razoáveis (propriedades de aço são freqüentemente

utilizadas).

O método baseado na penalidade é também o aplicado aos contatos do tipo rígido.

Em uma mesma definição de contatos, podem ser incluídos os de corpos rígidos e de

materiais deformáveis.

A malha utilizada nos contatos de corpos rígidos deve ser razoavelmente refinada

a fim de representar a forma geométrica da ferramenta. Uma malha grosseira pode resultar em

instabilidade de contato. Outro ponto importante, o espaço entre os nós da superfície de

contato de um corpo rígido não deve ser muito maior do que as partes que contêm contatos

deformáveis. Como não são calculadas tensões e deformações para superfícies de contatos

rígidos, então o refinamento da malha de um corpo rígido tem pouco efeito sobre o tempo de

processamento do modelo. Em suma, o usuário não deve economizar na geração de malhas de

corpos rígidos.

O coeficiente de atrito utilizado nos contatos é determinado pelos coeficientes

estático e dinâmico e pela constante de decaimento, que depende da velocidade relativa entre

os nós de contato (ANSYS/LS-DYNA, 2006).

   .dc
dsd e 5.18

Onde: µ = coeficiente de atrito global;

µd = coeficiente de atrito dinâmico;

µs = coeficiente de atrito estático;

cd = constante de decaimento;

ν = velocidade relativa entre nós de contatos;

e

t
e




 5.19

Onde: Δe = incremento de movimento do nó slave;

Δt = incremento de tempo.
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Afim de evitar oscilações indesejáveis no contato em simulação de estampagem, é

aplicado um contato de amortecimento, perpendicular às superfícies do contato. Este

coeficiente de amortecimento é calculado da seguinte maneira:

crit
VDC 
100

 5.20

Onde: VDC = coeficiente de amortecimento viscoso em %

ξcrit é calculado da seguinte forma:

 
masterslave

masterslavec

mm
mmk 

 5.21

Onde: m = massa

ω = freqüência natural

kc = rigidez de contato

O valor de k depende da rigidez entre os corpos em contato. No ANSYS/LS-DYNA

a rigidez de contato é definida pelas seguintes relações:

 Para segmentos em elementos sólidos:

V
KAfk bs .. 2

 5.22

 Para segmentos de elementos de casca:

d

bs

L
KAfk ..

 5.23

Onde: A = área de segmento de contato;

Fs = fator de penalização (fs = 0,1 é o valor padrão adotado pelo ANSYS/LS-

DYNA);

Kb = módulo de compressibilidade do elemento de contato.

As forças de reação freqüentemente ocorrem em superfícies curvas que sofrem

um movimento relativo. O coeficiente de amortecimento irá eliminar as altas freqüências

contidas nas forças de reação nos contatos, mas será incapaz de amortecer a oscilação de

baixa freqüência causada pelos movimentos dos nós de um segmento para outro, onde existe

um grande ângulo de mudança entre os segmentos.

Entretanto, quando se refina a malha, a redução da oscilação é fortemente

percebida. Isto comprova como é importante usar uma adequada densidade de malha em

aplicações onde movimentos significativos são esperados em torno de suas extremidades.
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5.4 Simulação Numérica

Neste estudo foram desenvolvidos vários modelos computacionais utilizando

dois tipos de toróides com geometrias diferentes. O objetivo disso relaciona-se a avaliar a

influência dos parâmetros numéricos de simulação nos resultados da análise e no tempo de

processamento.

A primeira peça analisada foi o toróide de um vaso evaporador,

especificamente denominado toriesférico, pois é um toróide que possui linha de tangêngia

com um tampo esférico e um cilindro, conforme representado na figura 5.6.

Vaso evaporador é um equipamento que compõe um sistema de refrigeração,

cujo objetivo é remover calor de um produto a ser resfriado. São aplicados, normalmente, no

resfriamento de líquidos em processos industriais ou em ar condicionado. Com aplicabilidade

em: fluído refrigerante, como a amônia (NH3), soluções eutéticas (baixa temperatura),

refriamento de óleo, etc. (FUNDACENTRO, 2007).

Figura 5.6: Toróide do Vaso evaporador - Toriesférico

As características de projeto dessa peça estão descritas a seguir. Assim como

pode-se visualizar os dados de projeto na figura 5.7, em que (a) tem-se o detalhamento do

blank, (b) o ângulo longitudinal do blank, que depende do número de segmentos que a região

toroidal do equipamento foi subdividida e em (c)  tem-se a representação do blank

planificado.
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 Raio menor: 850mm

 Raio do vaso: 5000mm

 Espessura do blank: 28mm

 Ângulo transversal da peça: 63o 12’

 Ângulo longitudinal: 45o (subdividido em 8 segmentos)

 Material utilizado: aço do tipo ASTM A-36

 Velocidade do punção: 26,7mm/s

 Curso utilizado: 500mm

 Força da prensa: máximo de 3000ton

Figura. 5.7: em (a) tem-se o detalhamento do blank conforme projeto; em (b) pode-se

visualizar o ângulo longitudinal de 45o, devido ao fato da peça ter sido subdividida em 8

segmentos e em (c), a mesma peça, planificada, plana.

(a) (b)

(c)



100

A segunda peça compreende o toróide de um tanque de emergência, dessa vez

especificada como um toricone, ou seja, um toróide que possui linha de tangência com um

cone e um cilindro, conforme mostrado na figura 5.8.

Tanque de emergência é um equipamento que compõe a planta do processo de

beneficiamento da alumina. Todas as calhas com rejeito do processo passam por ele e, caso

ocorra algum vazamento, ou outra eventualidade nas calhas, este material, ainda rico em

alumina, é recolhido no tanque e reenviado ao processo, de forma a não ocorrer nenhum

desperdício desta matéria-prima.

Figura 5.8: Toróide do Tanque de Emergência - Toricone

As características de projeto dessa peça estão descritas a seguir. Assim como

pode-se visualizar os dados de projeto na figura 5.9, em que (a) tem-se o detalhamento do

blank, (b) o ângulo longitudinal do blank, que depende do número de segmentos que a região

toroidal do equipamento foi subdividida e em (c)  tem-se a representação do blank

planificado.

 Raio menor: 2600mm

 Raio do tanque: 6500mm
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 Espessura do blank: 31,5mm

 Ângulo transversal da peça: 39o

 Ângulo longitudinal: 30o (subdividido em 12 segmentos)

 Material utilizado: aço do tipo ASTM A-36

 Velocidade do punção: 26,7mm/s

 Curso utilizado: 500mm

 Força da prensa: máximo de 3000ton

Figura 5.9: em (a) tem-se o detalhamento do blank conforme projeto; em (b), o ângulo

longitudinal de 30o, pelo fato da região toroidal ter sido subdividida em 12 segmentos e

em (c), a mesma peça, planificada, plana.

(a)

(c)

(b)
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5.5 Validação dos Modelos

Para desenvolver modelos que estudem as influências dos parâmetros de

estampagem, primeiramente devem-se validar os resultados de um modelo básico com os

valores reais da peça deformada.

Os resultados foram validados comparando-se os valores das folgas entre:

gabarito de verificação da peça com a peça e peça com a matriz fêmea em alguns pontos da

peça, com o retorno elástico (springback), força aplicada, simulado pelo programa.

Também foram realizadas análises qualitativas dos resultados, verificando-se

que após a simulação da peça, as regiões onde houve maiores deformações, regiões onde a

tensão foi máxima e/ou mínima, deformação excessiva e se a geometria do modelo possui as

mesmas características da peça real estampada.

No caso do toróide do vaso evaporador, após o estudo de vários casos, o

modelo básico que melhor representou as condições reais segue as seguintes características:

 Modelo do material: bilinear isotrópico

 Módulo de elasticidade: 2,1x105 MPa

 Limite de escoamento: 250MPa

 Módulo tangente: 2,1x104MPa

 Espessura dos forros das matrizes macho e fêmea: 25mm

 Pontos de integração ao longo da espessura: 5

 Formulação do elemento de casca: Belytschko-Tsay

 Coeficiente de atrito blank/matriz macho: 0,15

 Coeficiente de atrito blank/matriz fêmea: 0,15

 Tamanho médio de cada lado do elemento quadrilateral do blank: 50 mm

 Dimensão do blank: 1203 x 2173 mm

 Força da prensa hidráulica utilizada: 1000 ton

 Curso utilizado: 500 mm

 Densidade: 7,85x10-5 (aumentado 10 vezes para facilitar a análise – reduzir o tempo

de processamento).

 Material: aço do tipo ASTM A-36

 Tempo da análise: 4s
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O modelo básico do toróide do Tanque de Emergência que melhor representou

as condições reais da peça deformada possui as seguintes características:

 Modelo do material: bilinear isotrópico

 Módulo de elasticidade: 2,1x105 MPa

 Limite de escoamento: 250MPa

 Módulo tangente: 2,1x104MPa

 Espessura dos forros das matrizes macho e fêmea: 31,5mm

 Pontos de integração ao longo da espessura: 5

 Formulação do elemento de casca: Belytschko-Tsay

 Coeficiente de atrito blank/matriz macho: 0,15

 Coeficiente de atrito blank/matriz fêmea: 0,15

 Tamanho médio de cada lado do elemento quadrilateral do blank: 50 mm

 Dimensão do blank: 1990 x 3420 mm

 Força da prensa hidráulica utilizada: 3000 ton

 Curso utilizado: 286 mm

 Densidade: 7,85X10-5 (aumentado 10 vezes para facilitar a análise – reduzir o tempo

de processamento).

 Material: aço do tipo ASTM A-36

 Tempo da análise: 4s

5.6 Análise de Sensibilidade

Os parâmetros de simulação que foram avaliados nos modelos são:

 Tipo do elemento (casca);

 Tamanho dos elementos;

 Massa específica;

 Malha de elementos finitos;

 Número de pontos de integração dos elementos de casca;

 Tipos de modelos teóricos de materiais;

 Tipo de material

O estudo da influência dos parâmetros listados foi feito para os dois tipos de

modelos estudados. A análise de sensibilidade dos parâmetros está descrita a seguir.
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5.6.1 Toróide vaso evaporador

1. Tipo de elemento: neste estudo foi construído o modelo do toróide utilizando o

elemento do tipo casca, SHELL163. Nesta análise foi avaliado o resultado final dos

modelos em relação à peça real e também o tempo de análise. As condições de

contorno, propriedades do material, características operacionais e tamanho do

elemento blank foram mantidos constantes, conforme listado abaixo;

 Modelo do material: bilinear isotrópico

 Módulo de elasticidade: 2,1x105 MPa

 Limite de escoamento: 250MPa

 Módulo tangente: 2,1x104MPa

 Pontos de integração ao longo da espessura: 5

 Formulação do elemento de casca: Belytschko-Tsay

 Tamanho médio de cada lado do elemento quadrilateral do blank: 50 mm

 Dimensão do blank: 1203 x 2173 mm

 Força da prensa hidráulica utilizada: 1000 ton

 Curso utilizado: 500 mm

 Densidade: 7,85x10-5 (aumentado 10 vezes para facilitar a análise – reduzir o tempo

de processamento).

 Material: aço do tipo ASTM A-36

 Tempo da análise: 4s

2. Tamanho do elemento: utilizando o modelo de casca, foi avaliada a influência do

tamanho do elemento sobre os resultados e o tempo da análise. Foram estudados 3

diferentes tamanhos de elementos quadrados, com os seguintes comprimentos de

lados: 50mm, 100mm, 150mm. Demais parâmetros foram mantidos constantes.

3. Massa específica: foram construídos modelos utilizando elementos de casca com valor

da massa específica real, aumentada 10, 100 e 1000 vezes. Demais parâmetros foram

mantidos constantes.
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4. Número de Pontos de Integração: o ANSYS/LS-DYNA permite 2 a 99 pontos de

integração ao longo da espessura, para elementos de casca. Assim, foram estudados 2,

5 e 15 pontos de integração. Demais parâmetros foram mantidos constantes.

5. Malha de elementos finitos: para os modelos com elementos quadrados de tamanho de

lado igual a 50 mm, foi realizado o estudo de malha com 2 níveis de refinamento.

Demais parâmetros foram mantidos.

5.6.2 Toróide tanque de emergência

1. Tipo de elemento: neste estudo foi construído o modelo do toróide utilizando o

elemento do tipo casca, SHELL163. Nesta análise foi avaliado o resultado final dos

modelos em relação à peça real e também o tempo de análise. As condições de

contorno, propriedades do material, características operacionais e tamanho do

elemento blank foram mantidos constantes, conforme listado abaixo;

 Modelo do material: bilinear isotrópico

 Módulo de elasticidade: 2,1x105 MPa

 Limite de escoamento: 250MPa

 Módulo tangente: 2,1x104MPa

 Pontos de integração ao longo da espessura: 5

 Formulação do elemento de casca: Belytschko-Tsay

 Tamanho médio de cada lado do elemento quadrilateral do blank: 50 mm

 Dimensão do blank: 1990 x 3420 mm

 Força da prensa hidráulica utilizada: 1000 ton

 Curso utilizado: 286 mm

 Densidade: 7,85x10-5 (aumentado 10 vezes para facilitar a análise – reduzir o tempo

de processamento).

 Material: aço do tipo ASTM A-36

 Tempo da análise: 4s

2. Tamanho do elemento: utilizando o modelo de casca, foi avaliada a influência do

tamanho do elemento sobre os resultados e o tempo da análise. Foram estudados 3
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diferentes tamanhos de elementos quadrados, com os seguintes comprimentos de

lados: 50mm, 100mm, e 150mm. Demais parâmetros foram mantidos constantes.

3. Massa específica: foram construídos modelos utilizando elementos de casca com valor

da massa específica real, aumentada 10, 100 e 1000 vezes. Demais parâmetros foram

mantidos constantes.

4. Número de pontos de integração: o ANSYS/LS-DYNA permite 2 a 99 pontos de

integração ao longo da espessura, para elementos de casca. Assim, foram estudados 2,

5 e 15 pontos de integração. Demais parâmetros foram mantidos constantes.

5. Malha: para os modelos com elementos quadrados de tamanho de lado igual a 50 mm,

foi realizado o estudo de malha com 2 níveis de refinamento. Demais parâmetros

foram mantidos.

Após a execução das simulações dos casos propostos acima, foi realizada uma

análise de sensibilidade da influência dos parâmetros sobre os resultados, a fim de verificar

sua precisão em relação ao produto real, além do tempo de processamento de cada análise.



107

6 RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO

6.1 Caracterização dos Materiais

Antes da realização da simulação de estampagem, foi necessário definir as

propriedades dos materiais. Como neste estudo não foi levado em conta a microestrutura dos

materiais analisados (trabalho futuro), considerou-se valores tabelados e aproximados do aço

do tipo ASTM A-36.

Além disso, como já mencionado anteriormente, o material utilizado na análise

do blank, tanto do vaso evaporador quanto do tanque de emergência, foi considerado

isotrópico e homogêneo. As propriedades físicas e mecânicas foram tomadas à temperatura

ambiente.

Os valores das propriedades consideradas nos modelos (toróide do vaso

evaporador e do tanque de emergência) estão listados abaixo:

 Módulo de Elasticidade: 210MPa

 Coeficiente de Poisson: 0,3

 Limite de escoamento: 250MPa

 Módulo tangente: 2,1x104MPa

Foi adotado como base o modelo de material que leva em conta a curva de

tensão/deformação efetiva.

O coeficiente de atrito adotado para os modelos analisados foi calculado a

partir do modelo básico. Assim, foram simulados diversos modelos com diferentes

coeficientes de atrito até chegar ao valor que melhor correspondia à realidade, isto é, adotou-

se o valor de coeficiente de atrito do modelo que apresentou melhor resultado de penetração

do blank quando comparado com a penetração real da peça. Na simulação o melhor valor

adotado foi de 0,15.
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6.2 Construção dos Modelos do Programa

6.2.1 Desenvolvimento do Modelo do Toróide do Vaso Evaporador e do Tanque de

Emergência

O modelo geométrico da peça e das matrizes macho e fêmea, tanto do vaso

evaporador quanto do tanque de emergência, foi desenvolvido no programa comercial

UNIGRAFICS, em seguida a geometria foi rotacionada de forma a coincidir com o sistema de

coordenadas do programa ANSYS/LS-DYNA e, então, foram levantados os pontos referentes à

geometria dos objetos, bem como o eixo de rotação, como pode ser visualizado na figura 6.1

(a), (b) e (c).
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Figura 6.1: (a) Geometria da peça e das matrizes macho e fêmea no programa

UNIGRAFICS já rotacionadas, coincidindo com o sistema de coordenadas do programa

ANSYS. (b) pontos levantados de acordo com (a). (c) A mesma geometria modelada

através de pontos no programa ANSYS.

O modelo de elementos finitos para a simulação de conformação da peça foi

discretizado utilizando-se o elemento casca em forma de quadriláteros de quatro nós ou sua

degeneração para elementos triangulares com três nós (SHELL163). A malha de elementos

finitos da peça e das matrizes macho e fêmea são mostradas na figura 6.2.

(a)

(b)

(c)

Matriz Macho
Blank
Matriz Fêmea
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Figura 6.2: Discretização das matrizes macho e fêmea e a peça em elementos finitos.

Definiu-se então, o posicionamento e geometria das ferramentas, bem como o

carregamento. Foi escolhido o modelo definitivo que representa o comportamento do material

do blank e suas respectivas propriedades, necessárias à simulação. O arquivo de entrada de

dados foi gerado após definições das interações de contato entre as ferramentas e o blank.

6.3 Validação dos Modelos

Para confiabilidade dos resultados, há necessidade de validar os modelos básicos

com os valores obtidos nas medições realizadas durante a fabricação dos toróides.

6.3.1 Validação do Modelo do Toróide do Vaso Evaporador

A validação foi realizada para o modelo descrito no capítulo 5.

A definição da localização dos pontos e a medição das folgas nestes respectivos

pontos podem ser visualizadas na figura 6.3 a seguir.
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Figura 6.3: Posicionamento dos pontos na medição da peça real.

No programa ANSYS, procurou-se levantar o springback nos mesmos pontos

definidos para realização das medições das folgas, conforme mostrados nas figuras a seguir.

A figura 6.4 ilustra a geometria final da peça com o efeito do springback (parte

colorida) e a peça sem o retorno elástico (malha tracejada) e nas figuras 6.5 e 6.6 têm-se a

mesma análise, mas em outra vista. Já na figura 6.7, tem-se os valores do springback

localizados, aproximadamente, nos mesmos pontos que foram efetuados as medições das

folgas no blank. E na figura 6.8, a mesma análise visualizada em outra vista.
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Figura 6.4: Comparação da geometria da peça com o efeito do springback (colorida) e

sem o mesmo (malha tracejada).

Figura 6.5: Mesmo comparativo realizado acima, mas em outra vista.
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Figura 6.6: Distribuição geral dos valores de springback.

Figura 6.7: Distribuição dos valores de springback nos pontos em que foram feitas as

medições reais para o comparativo.
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Figura 6.8: Levantamento do springback nos pontos determinados, outra vista. A

diferença de medidas entre uma figura e outra se deve ao fato do posicionamento não

ser exatamente no mesmo lugar.

Na tabela 6.1, compara-se as medidas do resultado do springback obtidas e as

folgas medidas na peça real e transformadas de acordo com a lógica do programa, para o vaso

evaporador.
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Tabela 6.1: Comparação do springback entre o modelo e a peça real conformada,

medidas em mm, do vaso evaporador.

PONTOS REAL SIMULADO ERRO (%)

1 4 23,3 82,8

2 17 15,1 27,8

3 8 9,4 10,6

4 9 9,1 10

5 0 19,7 100

6 15 19,4 20,1

7 19 19,1 0,3

8 20 18,3 5,6

9 20 18,7 5,6

10 15 19,2 20,8

11 0 19,7 100

12 14 10,9 40

13 12 8,5 34,1

14 15 11,5 13,5

15 6 23,3 74,2

16 2 21,8 90,5

17 12 20,5 43,2

18 10 20,2 52,7

19 9 21,1 57,4

20 2 22,1 90,5

21 4 5,0 14,9

22 6 4,3 27,6

23 4 4,9 14,9

Comparando os resultados, percebe-se que alguns pontos do modelo apresentaram

diferenças significativas comparando o efeito do springback das medidas reais com as

simuladas, na tabela 6.1. Este erro está acima do esperado, pois se tratando de simulação

numérica de estampagem, podem-se esperar erros de até 30%.

Estes erros podem ser provenientes de inúmeras variáveis levantadas a seguir e

podem ser consideradas na continuação do trabalho posteriormente:
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 Impossibilidade de medições nos pontos mais internos à peça no contato da matriz

fêmea com a peça.

 Possíveis variações de dimensões da matriz real em relação à projetada via

CAD/CAM/CAE durante sua fabricação.

 Não-homogeneidade do material utilizado no blank.

 Diferença de comportamento do material de uma chapa laminada para outra.

 Medição das folgas com instrumentos inadequados e imprecisos.

 Não localização exata dos pontos medidos na peça real e na peça simulada.

 Posicionamento de um gabarito interno e outro externo à peça para melhor obtenção

do springback e comparação com dados simulados.

6.3.2 Validação do Modelo do Toróide do Tanque de Emergência

A validação foi realizada para o modelo descrito no capítulo 5.

A definição da localização dos pontos e a medição das folgas nestes respectivos

pontos foram realizadas da mesma forma que no vaso evaporador.

Na tabela 6.2, compara-se as medidas do resultado do springback obtidas e as

folgas medidas na peça real e transformadas de acordo com a lógica do programa, para o

tanque de emergência.
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Tabela 6.2: Comparação do springback entre o modelo e a peça real conformada,

medidas em mm, do tanque de emergência.

PONTOS REAL SIMULADO ERRO (%)

1 1 22,1 95,6

2 12 14,5 7,0

3 16 10,1 64,9

4 9 9,3 10,4

5 2 19,7 89,8

6 11 19,1 42,9

7 22 19,5 14,1

8 23 19,3 19,3

9 22 19,3 14,1

10 14 19,2 27,4

11 0 19,7 100

12 9 10,8 10,4

13 15 9,3 54,6

14 11 11,3 14,7

15 2 23,3 91,2

16 13 21,8 38,3

17 20 20,5 5,0

18 22 20,2 4,5

19 17 21,3 19,3

20 11 21,5 47,8

21 14 6,0 122,2

22 20 6,3 217,5

23 13 6,5 106,3

Comparando os resultados, percebe-se que alguns pontos do modelo apresentaram

diferenças significativas comparando o efeito do springback das medidas reais com as

simuladas, na tabela 6.2. Este erro está acima do esperado, pois se tratando de simulação

numérica de estampagem, pode-se esperar erros de até 30%.

Estes erros podem ser provenientes de inúmeras variáveis levantadas a seguir e

podem ser consideradas na continuação do trabalho posteriormente:
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 Impossibilidade de medições nos pontos mais internos à peça no contato da matriz

fêmea com a peça.

 Possíveis variações de dimensões da matriz real em relação à projetada via

CAD/CAM/CAE durante sua fabricação.

 Não-homogeneidade do material utilizado no blank.

 Diferença de comportamento do material de uma chapa laminada para outra.

 Medição das folgas com instrumentos inadequados e imprecisos.

 Não localização exata dos pontos medidos na peça real e na peça simulada.

 Posicionamento de um gabarito interno e outro externo à peça para melhor obtenção

do springback e comparação com dados simulados.

6.4 Análise de Sensibilidade

Em decorrência da variação de alguns parâmetros de simulação, foram avaliados

estes parâmetros em cada modelo, avaliando também sua influência sobre o tempo de

processamento e sobre os resultados finais da simulação.

6.4.1 Influência do Tipo do Elemento

Neste estudo, tanto para o vaso evaporador quanto para o tanque de emergência

foram construídos e testados modelos de segmentos toroidais utilizando apenas elementos do

tipo casca, SHELL163. Modelos do tipo sólido não foram ainda testados. De acordo com o

estudo de REIS (2002), que avalia o resultado final dos modelos da carcaça de um compressor

em relação à peça real e ao tempo de análise, tanto para SHELL163, quanto para SOLID164, a

utilização de modelos tridimensionais sólidos não é muito indicada no programa ANSYS/LS-

DYNA pelo fato do tempo de processamento ser muito elevado quando comparado com o

elemento casca.

Para os valores da penetração do blank e as deformações principais para os dois

tipos de elementos, com as mesmas características de simulação, observou-se uma melhor

precisão nos resultados do modelo que utiliza elemento casca. Para obter esta mesma

qualidade de resultado com o modelo que utiliza elemento sólido, a malha do blank deveria

ser mais refinada na espessura. Um outro fator bastante prejudicial na simulação de modelos
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que utilizam elementos sólidos é o fato do programa ANSYS/LS-DYNA não fornecer recurso

direto para obtenção da variação da espessura do blank após conformação.

6.4.2 Influência do Tamanho do Elemento

Tanto o modelo do vaso evaporador quanto o modelo do tanque de emergência

foram testados inúmeras vezes, alterando-se o tamanho dos elementos de casca do blank.

Foram utilizados quadrados de lados 50mm, 100mm e 150 mm e avaliado o tempo de

processamento.

Percebeu-se que à medida que o tamanho do elemento aumenta, o tempo de

processamento diminui.

Para os dois casos, entretanto, a variação do tamanho do elemento não afetou

significativamente nos resultados. Isto indica que se pode trabalhar com uma malha mais

grosseira para estudar diversos casos com uma maior rapidez, sem comprometer muito a

qualidade dos resultados.

6.4.3 Influência da Massa Específica

Nesta etapa, o modelo com elementos quadrilaterais com lado de 50 mm foi

simulado com diferentes massas específicas, isto é, seu valor foi ampliado de 1 até 1000 vezes

do valor real, tanto para o modelo do vaso evaporador quanto para o do tanque de emergência.

Observou-se que à medida que a massa específica é aumentada, o tempo de processamento cai

significativamente.

Quando se aumenta a densidade, na realidade, está aumentando o incremento de

tempo da solução, conforme mostrado nas equações 5.7 e 5.8. Assim, era de se esperar queda

no tempo de processamento quando a massa específica é ampliada.

Contudo, à medida que se aumenta a densidade e reduz-se o tempo de

processamento, há uma perda na qualidade dos resultados, surgindo deformações que não

correspondem à realidade, na superfície do blank. De acordo com o estudo de REIS (2002),

este defeito do modelo é conseqüência da necessidade de uso de tempo de integração menor.

O aumento da massa específica eleva o tempo crítico de processamento, gerando

problemas de convergência da simulação.
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6.4.4 Influência do Número de Pontos de Integração

Com o objetivo de avaliar a influência do número de pontos de integração ao

longo da espessura sobre o tempo de processamento e a qualidade dos resultados, simularam-

se dois casos com cinco e quinze pontos de integração, tanto para o modelo do vaso

evaporador, quanto para o do tanque de emergência.

De acordo com o estudo de REIS (2002), que fez uma análise comparativa em seu

modelo, utilizando elemento casca e elemento sólido, o número de pontos de integração seria,

na realidade, o equivalente ao número de elementos sólidos ao longo da espessura. O aumento

desse número tende a melhorar um pouco a qualidade dos resultados dos modelos, mas é

prejudicial ao tempo de processamento.

6.4.5 Influência da Malha

Tanto para o modelo do vaso evaporador, quanto para o do tanque de emergência,

foram testados malha original, com tamanho do elemento igual 50 mm, e malha refinada

utilizando o processo adaptativo. O modelo que utilizou o método adaptativo não apresentou

bons resultados quando comparado com a peça real e com o modelo de malha original.

Verificaram-se distorções nas malhas, que podem ser provenientes do contato utilizado (o

mesmo do modelo original), para o caso do modelo refinado automaticamente.

Ao utilizar o processo adaptativo era de se esperar resultados de melhor qualidade,

o que não foi visto nos resultados. Ao observar estes valores distintos, análises adicionais

utilizando o processo adaptativo foram realizadas, porém todas apresentaram resultados

piores quando comparadas com os modelos que não utilizaram o processo adaptativo.

Estudos mais aprofundados utilizando o processo adaptativo no programa ANSYS

LS-DYNA devem ser efetuados a fim de verificar este problema, que pode ser um possível bug

do programa.

6.5 Validação do Projeto de Enrijecimento das matrizes

No início do estudo, após fabricação da matriz, pôde-se perceber que tanto a

matriz fêmea quanto a matriz macho não estavam adquirindo perfil conforme o projeto

desenvolvido no programa UNIGRAFICS, além do desgaste que sofriam também. Este
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projeto inicial pode ser observado na figura 6.9 que se segue. E na figura 6.10 (a) e (b), a

correspondente matriz fabricada.

Figura 6.9: Projeto inicial de desenvolvimento de matrizes através do programa

comercial UNIGRAFICS.

Figura 6.10: (a) e (b) representam a matriz fabricada, projetada no programa

UNIGRAFICS.

No início da conformação dos toróides (figura 6.11 (a) e (b)), as matrizes

apresentavam folgas entre as nervuras e o forro (figura 6.12), levando à necessidade de

introduzir calços tanto para compensar estas folgas quanto para ajustar as dimensões das

peças conforme exigência de projeto (figura 6.13).

(a) (b)
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Figura 6.11: Início do processo de conformação dos toróides

Figura 6.12: Folgas entre as nervuras da matriz fêmea e o forro.

(a) (b)

Folgas

Nervuras da
matriz fêmea

Forro da
matriz fêmea
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Figura 6.13: Calços introduzidos para compensar tanto as folgas entre as nervuras e

forros das matrizes, quanto para ajustar as dimensões das peças conforme exigências de

projeto.

Diante disso, foi realizado um novo projeto de matrizes de forma que resolvesse o

problema das folgas, o dimensionamento das matrizes conforme projeto e o mais próximo de

um corpo rígido, não deformável, conforme a simulação numérica considera.

As figuras 6.14 e 6.15, que se seguem, apresentam a nova metodologia de

processo de fabricação das matrizes, e no anexo I, têm-se os passos de fabricação desse novo

processo.

Como pode ser observado na figura 6.14 e 6.15, foram introduzidos dispositivos,

chamados pentes de montagem, que garantem as medidas de dimensionamento das matrizes e

ainda possuem a aplicação de enrijecer as matrizes, garantindo que não vão se deformar

durante a conformação.

CALÇOS
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Figura 6.14: Matriz fabricada de acordo com a nova metodologia de processo de

fabricação de matrizes. Podem-se observar os pentes de montagem que garantem as

medidas de dimensionamento das matrizes além de enrijecê-la.

Figura 6.15: Pentes de montagem, dispositivo projetado para atender aos requisitos de

enrijecimento e dimensionamento das matrizes.

Pentes de
montagem

Pentes de
montagem
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Após a implementação dessa nova metodologia, foi verificado que as matrizes não

sofreram mais deformações, tampouco apresentaram folgas entre as nervuras e o forro, como

pôde ser observado nas figuras 6.14 e 6.15, apresentadas anteriormente.

6.6 Validação do processo de Planificação da Peça

As planificações das peças a serem conformadas eram feitas por estimativa,

calculando-se o perímetro da peça e acrescentando determinada quantidade de sobremetal.

Este processo, além de despender considerável quantidade de material, que era retirado na

ajustagem da dimensão real de projeto da peça, dificultava a conformação dos segmentos

toroidais, o estudo do springback, aumentando a quantidade de retrabalhos nas peças em

processo de conformação.

Através da ferramenta metaform, do aplicativo sheet metal do programa

UNIGRAFICS, pôde-se obter uma forma de planificação mais precisa, com menor quantidade

de sobremetal a ser acrescentado à peça, além de facilitar o estudo do springback e reduzir o

seu efeito.

Esta ferramenta, leva em consideração as dimensões da peça, o tipo do aço e suas

características como o limite de escoamento, limite de ruptura, módulo de young, entre outras.

Além disso, leva em conta a meia espessura da peça, conforme mencionado anteriormente na

seção 3.1, cuja região contém as fibras que não sofrem deformações, fornecendo o

desenvolvimento do comprimento exato da chapa a ser cortada.

A metodologia utilizada na ferramenta metaform é projetar a superfície

conformada (nas dimensões exatas do perfil final de projeto) em uma superfície plana. Para

isto, é necessário restringir um ponto e uma curva, na peça deformada e na plana, onde as

projeções serão realizadas. Geralmente, estes pontos se localizam no centro das curvas, que

por sinal, se encontram exatamente na metade dessas peças.

Todo o cálculo é baseado no Método dos Elementos Finitos, que ao término desse

cálculo, a peça, até então deformada, sofre planificação. Esta planificação determina, então, o

corte dos toróides planos que, posteriormente, serão conformados. Este perfil plano, retirado

da linha média da espessura da chapa, é exatamente a dimensão da peça, segundo

especificações do projeto.

Para realização do cálculo baseado no método dos elementos finitos, deve-se

entrar com os dados que compõem a malha de elementos finitos. Após inúmeros testes com

inúmeras entradas de dados, percebeu-se que ao se definir uma malha muito grosseira (figura
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6.16), o resultado da planificação não possui muita precisão, enquanto que o refinamento com

elementos finitos muito pequenos (figura 6.17), leva um tempo de processamento muito

elevado. De posse desse conhecimento, formula-se a malha de acordo com as dimensões da

peça.

Figura 6.16: Malha de elementos finitos grosseira.

Figura 6.17: Malha de elementos finitos refinada, com elementos muito pequenos.

Malha de elementos
finitos grosseira

Malha de elementos
finitos refinada
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Na figura 6.18 pode-se visualizar a entrada dos dados do material a ser

conformado.

Figura 6.18: Visualização da entrada de dados da caracterização do material da

ferramenta metaform do aplicativo sheetmetal do programa UNIGRAFICS.

Na figura 6.19, representa-se a definição dos elementos finitos que compõem a

peça a ser planificada. Chordal representa a corda do elemento finito da peça conformada que

sofrerá conformação. O programa UNIGRAFICS sugere que este valor esteja entre 0,25 e 5,

entretanto, após estudo dessa ferramenta percebe-se que valores entre 0,5 e 1,5 fornecem

resultados mais precisos. Angular representa o ângulo do elemento finito triangular, que varia

de 0 a 90. E linear indica o comprimento do elemento finito. O programa UNIGRAFICS

sugere que este valor esteja compreendido entre 25 a 400. Entretanto, após estudo da

ferramenta, percebeu-se que valores entre 100 e 250 fornecem resultados mais precisos.

Espessura

Coeficiente de
Poisson

Módulo
Tangente

Módulo de
Elasticidade

Limite de
Escoamento

Linha Neutra
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Figura 6.19 representando os dados de entrada para definição da malha de elementos

finitos e sua tolerância.

Ao término da etapa de planificação, é colocado sobremetal de 80 mm nas laterais

e de 60 mm nas extremidades inferior e superior do blank planificado (figura 6.20). Em

seguida, é iniciada a fase de conformação, com a utilização das matrizes.

Ao término dessa fase de conformação, uma fase de traçagem das peças

deformadas é introduzida ao processo de fabricação dos segmentos toroidais. Esta fase de

traçagem pode ser observada na figura 6.21, onde a faixa branca é a tinta utilizada para

realizar a traçagem, que é feita puncionado (com um apropriado instrumento de puncionar e

um martelo) sobre a chapa. Posteriormente, cortam-se as peças sob a linha de traçagem na

dimensão final da peça.

Feito isto, as peças são inspecionadas e, em seguida, liberadas para a fase de

montagem dos toróides (figura 6.22 e figura 6.23).
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Figura 6.20: Toróide planificado com sobremetal de 80 mm nas laterais e de 60 mm nas

extremidades superior e inferior.

Figura 6.21: Toróides conformados e traçados. A faixa branca representa a região de

traçagem que, posteriormente será cortada, fornecendo o perfil final da peça, conforme

especificação de projeto.

Faixa de traçagem
dos toróides
conformados

Sobremetal
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Figura 6.22: Toróides montados no tampo esférico do vaso evaporador.

Figura 6.23: Toróides montados no cone do vaso evaporador, formando o toricone.

Toróide
montado no

tampo esférico
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7 CONCLUSÕES

Neste trabalho foi desenvolvido um estudo sobre o efeito do springback na

conformação de segmentos toroidais em chapas grossas utilizando dois diferentes perfis de

segmentos toroidais. Este tipo de processo de fabricação de segmentos toroidais é comum na

empresa USIMINAS MECÂNICA, na qual o estudo foi e continua sendo realizado.

Além do estudo do springback, em paralelo, foi avaliada a precisão do processo de

planificação do blank e do processo de fabricação de matrizes mais robustas que não se

deformam durante o processo de conformação dos segmentos toroidais. Estes últimos estudos

são de vital importância, pois interagem diretamente na interferência da coleta de dados para o

estudo do efeito do springback.

Inúmeras foram as conclusões bem como os objetivos atingidos com a realização

desse estudo:

 Foi possível conhecer o conceito e predizer o springback através do uso da simulação

numérica.

 Os projetistas de matrizes estão capacitados à utilização dos softwares para

desenvolvimento de matrizes que assegurem o desenvolvimento do projeto dessas

ferramentas, de forma a atender as dimensões de projeto exigidas para estes

complexos processos de conformação.

  Desenvolveu-se um projeto de matrizes de conformação desses segmentos toroidais

mais robustas, cujo processo de fabricação permite que as dimensões de projeto sejam

mantidas ao final de sua fabricação, permitindo que a simulação fique o mais próximo

da realidade.

 Foi possível desenvolver um procedimento confiável de planificação do blank, de

forma que a peça, além de se adequar corretamente ao perfil das matrizes durante o

processo de conformação, facilita os processos posteriores a este, como as fases de

traçagem e montagem. Além, é claro, de reduzir o retrabalho das peças e diminuir o

desperdício com sobremetal, conforme ocorria anteriormente a este estudo.

 Foi possível também conhecer e avaliar os diversos parâmetros de simulação numérica

que podem estar interferindo nos resultados da análise bem como no tempo de

processamento dos modelos, como a escolha do tipo do elemento, a malha de

elementos finitos, a massa específica do material, o número de pontos de integração.
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A utilização da simulação numérica de estampagem é uma ferramenta de

considerável importância para o desenvolvimento de ferramentas bem como de novos

produtos, pois permite avaliar de forma rápida e confiável os diversos parâmetros do

processo de conformação de segmentos complexos, projetos de matrizes, planificações de

peças de perfis incomuns, dando respostas rápidas, tendo em vista que a economia e

otimização dos recursos e do tempo é um grande aliado à fidelização de clientes e busca

de novos mercados.
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8 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Com o intuito do contínuo aprimoramento do processo de conformação mecânica

de segmentos toroidais através do uso de simulação numérica, sugere-se o desenvolvimento

dos seguintes trabalhos futuros:

 Fornecer dados de retorno elástico das conformações de segmentos toroidais para

outros focos de pesquisas.

 Estudar o springback levando em consideração a microestrutura do material,

formulando gráficos e fórmulas para cada tipo dos principais aços utilizados nas

indústrias de construção mecânica.

 Estudar a análise numérica em elementos sólidos e comparar com os elementos de

casca para os principais tipos de aços utilizados nas indústrias de construção

mecânica.

 Testar o processo de conformação de segmentos toroidais sem a utilização de

sobremetal nas extremidades do blank.

 Estender a análise numérica para todos os projetos de ferramentas de conformação

mecânica da empresa UMSA.

 Próxima aplicação do estudo será fabricado um gabarito para medir folgas na

superfície interna e externa da peça após a primeira prensagem, de forma que se

consiga obter com mais precisão o springback resultante e realizar uma comparação

mais próxima entre o modelo e a realidade.
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ANEXO I

ORIENTAÇÃO PARA MONTAGEM DA MATRIZ

1º: Pontear os itens 320/1 e 320/2 na base
da matriz Fêmea (Item 301/10)

2º: Posicionar as nervuras laterais (301/9 dir e
esq) e central (301/1) ajustando-as com o pente
esquerdo (301/11) se houver necessidade.

3º: Posicionar todas as nervuras da matriz
fêmea (301/1 a 301/9 – dir e esq),
encaixando-as nos itens 320/1 e 320/2.

4º: Encaixar os pentes esquerdo e direito (itens
301/11 e 301/12) nas nervuras (itens 301/1 a
301/9). Pontear os pentes nas nervuras.

5º: Virar o conjunto, conferindo chanfros e
planicidade das nervuras da matriz fêmea.

6º: Descartar os itens 320/1 e 320/2. Soldar (Filete
– detalhe pág.2) as nervuras na base da matriz
fêmea (item 301/10), de acordo com cotas de
referência de montagem indicadas nas págs. 2 e 6.
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A montagem da matriz fêmea deve ser feita utilizando os pentes de posicionamento das

nervuras (itens 320/1 e 320/2), os pentes de auxílio de montagem (301/11, 301/12, 302/11 e

302/12) e o Gabarito próprio de verificação da matriz fêmea (item 310).

ATENÇÃO:

 Primeiramente, deve-se posicionar as nervuras nos itens 320/1 e 320/2, após traçá-los e

ponteá-los na base da matriz fêmea (item 301/10). Deve-se endireitar as nervuras e, se

necessário, pontear no item 320, que depois será descartado.

 Em seguida, deve-se montar as nervuras central e laterais (301/1, 301/9 – dir e esq)

encaixando-as com os pentes (itens 301/11, 301/12).

 Posteriormente, deve-se virar a matriz, retirar o item 320 (descartá-lo) e verificar a

planicidade do corte chanfrado das nervuras, antes de montá-las na base (itens 301/10).

 Após nervuras posicionadas, conferir com o Gabarito de Verificação da matriz fêmea.

 Feito isso, posicionar as nervuras da matriz macho, encaixar os pentes (302/11, 302/12),

conferir planicidade dos cortes chanfrados , soldar na base da matriz macho (302/10).

8º: Posicionar as nervuras da matriz
macho (itens 302/1 a 302/9 – dir e esq)

7º: Posicionar gabarito de verificação da
matriz fêmea (item 310), inspecionando-a.

9º: Encaixar pentes (itens 302/11 e 302/12) nas nervuras da matriz macho; soldá-
los nas nervuras; conferir chanfros e planicidade das nervuras. Em seguida, soldar
as nervuras na base da matriz macho (item 302/10).
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