
Resumo 

Os processos de conformação plástica de materiais sob a forma de chapa têm sido alvo de intensa 

investigação desde há alguns anos. De entre todos os processos existentes, a embutidura de chapas 

finas ocupa um lugar de destaque no seio de indústrias importantes, tais como a indústria automóvel 

e a indústria alimentar. Os principais esforços da investigação centram-se na obtenção de 

"ferramentas" fiáveis que permitam modelar o comportamento da chapa quando sujeita a embutidura. 

Sendo este processo intrinsecamente complexo, pelo número de factores influentes, é necessário 

actuar em diversas áreas, modelando esses factores do modo mais exacto possível. O atrito, a 

velocidade de deformação, as propriedades do material sob a forma de chapa e as propriedades 

intrínsecas do material são alguns desses factores. A presente dissertação pretende actuar no campo 

da caracterização mecânica do material. Esta área de investigação tem como objectivo principal 

fornecer dados precisos sobre todos os aspectos do comportamento mecânico deste, de modo a 

aperfeiçoar a sua modelação. Deste modo, será possível obter simulações do processo de 

embutidura cada vez mais próximas da realidade experimental.  

Na área da caracterização mecânica foi estudado o fenómeno da recuperação estática à temperatura 

ambiente. Não sendo um fenómeno desconhecido, carece no entanto de estudo pormenorizado, 

pelas alterações em termos de comportamento mecânico que pode originar. Mais concretamente, 

foram avaliados os efeitos da recuperação estática à temperatura ambiente no comportamento 

mecânico das ligas de alumínio 6022-T4 e 1050-O. Para tal, foram realizados ensaios de tracção 

interrompidos durante o carregamento. Variando o nível de pré-deformação e o tempo entre pré-

deformação e recarga, foi então possível observar e quantificar os efeitos da recuperação estática em 

termos de tensão de cedência após recarga, encruamento e deformação uniforme. Foi possível 

concluir a grande influência que este fenómeno exerce no comportamento mecânico das ligas em 

estudo, principalmente a liga 6022-T4.  

Através dos resultados obtidos foi possível fornecer explicações para comportamentos observados 

anteriormente nestes materiais. Finalmente foi efectuado um estudo similar utilizando um aço de 

embutidura, DC06, de modo a efectuar comparações com as ligas de alumínio, em termos de 

comportamento mecânico.  

Abstract 

Research involving sheet metal forming processes experienced many developments over the past 

years. Among all existent processes, drawing technology is perhaps one of the most widely used, 

especially in automotive, aerospace and kitchenware industries. The general purpose of current 

research is to obtain a set of reliable theoretical tools, which will allow the simulation of the material's 

behaviour during the forming process to be as close to reality as possible. Sheet metal forming is a 



process involving many controlling parameters. As a result, there is a considerable need to analyze 

the influence of each parameter in order to improve and optimize sheet forming process simulations. 

Besides process conditions, such as deformation mode, tooling and lubrication, an accurate 

description of material properties and behaviour are essential, in order to obtain simulation results as 

close to experimental results as possible. The present work intends to provide a contribution on the 

area of mechanical characterization of aluminium alloys for sheet metal forming, in order to improve 

the modelling of these material’s mechanical behaviour. This will allow the numerical simulation of the 

sheet metal forming process to be more accurate.  

Within the area of mechanical characterization, the phenomenon of static recovery at room 

temperature was studied. This phenomenon is known to occur under some conditions, but its influence 

on mechanical behaviour has not been properly studied yet. Given the importance of sheet metal 

aluminium alloys on some leading industries, a detailed study of this phenomenon's influence on the 

mechanical behaviour of this class of materials was considered essential. Two alloys were studied, 

AA1050-O and AA6022-T4, by performing monotonic uniaxial tensile tests interrupted during loading. 

The variation of the pre-strain level and interruption time made possible to access the effect of these 

parameters on the strain necessary to cause plastic deformation, strain hardening and uniform strain. 

It was possible to observe the great influence of static recovery on the mechanical behaviour of the 

alloys, especially AA6022-T4.  

From the obtained results, some explanations of previously observed behaviour of these alloys 

became possible. As a comparison, a similar study was performed on a mild steel, DC06. This 

enabled to compare both materials' sensitivity to the phenomenon of static recovery.  


