
Resumo  

A presente tese tem como objectivo principal o desenvolvimento de um conjunto de modelos 

numéricos importantes para a correcta simulação de processos de enformação plástica em geral, 

nomeadamente com processos de regeneração adaptativa e tratamento numérico do contacto entre a 

peça a enformar e a ferramenta.  

Neste trabalho foi utilizada a formulação viscoplástica onde se despreza a componente elástica do 

incremento de deformação total e admite-se que o comportamento do material é semelhante ao de 

um fluido incompressível, formulando o problema através de um campo de velocidades.  

O estudo do erro obtido na aproximação por elementos finitos é apresentado como sendo a diferença 

à solução exacta. Técnicas de distribuição do erro energético pelos elementos da malha são 

conseguidas através de dois critérios de optimização.  

O processo adaptativo é realizado através do desenvolvimento de um gerador automático de 

quadriláteros e de um gerador adaptativo, que está integrado com o estimador de erro energético em 

cima descrito. O algorítmo utilizado gera um quadrilátero a partir de um número par de triângulos, 

através da eliminação do lado comum aos dois triângulos. Desta forma, aproveita-se a vantagem da 

facilidade de geração de- elementos triangulares.  

O tratamento numérico do contacto entre dois corpos é realizado considerando-se o contacto entre 

um corpo deformável e um corpo rígido e o contacto entre dois corpos deformáveis. No primeiro caso, 

assume-se que a ferramenta não apresenta deformações pelo que a sua definição geométrica é 

efectuada através de entidades rígidas do tipo recta e arco. No caso do contacto entre corpos 

deformáveis, a ferramenta apresenta deformações no domínio elástico, pelo que a sua definição 

geométrica é realizada através de uma malha de elementos quadrangulares, utilizando-se o modelo 

linear elástico. Os modelos de atrito apresentados são a lei de Coulomb e a lei da tensão tangencial 

constante. A implementação através do método dos elementos finitos é efectuada com um elemento 

de interface de espessura nula.  

Por último, apresentam-se exemplos numéricos de peças ensaiadas experimentalmente. O objectivo 

é validar o processo de regeneração adaptativa e o tratamento numérico do contacto.  

Abstract 

The main objective of the current thesis is the development of numerical models to the simulation of 

metal forming processes with mesh adaptivity and numerical treatment of contact.  



The viscoplastic formulation was applied. In this formulation the elastic component of the total 

deformation increment is neglected and the material behaves like an incompressible fluid and the 

problem is formulated with a velocity field.  

The numerical error of the finite element aproximations is estimated. Two optimisation criteria are 

developed in order to distribute evenly the error in the domain.  

The development of the mesh adaptive procedures in this work is done with an automatic mesh 

generator of quadrilateral elements. The implemented algorithm generates a quadrilateral element 

from an even number of triangles by eliminating their common side. The main advantage of this mesh 

generator is the facility of forming triangular elements.  

The numerical simulation of contact between two bodies is addressed. Two diferent cases are treated: 

contact between a deformable body and a rigid body and contact between two deformable bodies. In 

the first case, the tool is geometrically defined with rigid entities using lines and arcs. The contact 

between two deformable bodies assumes linear elastic deformation of the tool and its geometric 

representation implies a finite element mesh of quadrilateral elements. To model friction, two laws are 

presented: the Coulomb law and the constant shear stress law. The finite element implementation 

uses an interface element with no thickness.  

Finally, numerical examples are ilustrated to test the finite element model, mesh adaptive procedures 

and contact algorithms.  


