
Resumo 

Neste trabalho faz-se a aplicação da modelação numérica por elementos finitos à conformação 

plástica de chapas metálicas e ao forjamento.  

No caso do forjamento o trabalho realizado dirigiu-se no sentido de aprofundar os conhecimentos do 

forjamento das ligas de alumínio, assim como potenciar a utilização da simulação numérica como 

ferramenta de apoio na fase de projecto de novos componentes. São apresentados vários exemplos 

de mo delação numérica que também permitem verificar as capacidades e limitações de um 

programa de elementos finitos de uso genético para modelação deste tipo de processos.  

Relativamente à conformação plástica de chapas metálicas faz-se a implementação na modelação 

numérica de um novo modelo constitutivo para a caracterização do comportamento mecânico do 

material. Os modelos actuais não entram em consideração com a textura cristalográfica nem com as 

trajectórias de deformação não proporcionais, as quais podem afectar a evolução da anisotropia e do 

encruamento. Tendo em consideração que as propriedades mais significativas dos materiais em 

chapa são a anisotropia plástica e o encruamento, podemos afirmar que a precisão das simulações 

depende dos modelos constitutivos que descrevem este comportamento. Enquanto nas operações de 

conformação simples as suas influências se verificam apenas localmente, nas operações complexas 

existe por parte da simulação uma perda de rigor que não pode ser negligenciada. O modelo que aqui 

se apresenta é uma combinação, da superfície de cedência "yield locus" gerada pela textura 

cristalográfica e da estrutura de deslocações responsável pelo encruamento isotrópico e cinemático. 

O objectivo é utilizar a superfície de cedência "yield locus" assim descrita na simulação numérica. 

Entende-se ainda que a anisotropia induzida pela deformação é justificada pelo encruamento 

provocado pelo trabalho mecânico, devido à interacção entre a estrutura de deslocamentos 

previamente formada e o carregamento actual. Este modelo foi implementado num programa de 

elementos finitos.  

Em ambas as aplicações, considerar-se-á uma parte experimental que permitirá a comparação e 

respectiva validação dos resultados. Nos exemplos apresentados fazem-se uso de diferentes 

materiais como o aço e o alumínio e fizeram-se os ensaios experimentais correspondentes à sua 

caracterização mecânica.  

Abstract 

In the present work the numerical modeling by finite elements is used to model two plastic forming 

process, forging and sheet metal forming.  

In forging, the goal was to develop the knowledge on aluminum alloy forging process, as well as 

demonstrate the potential of using numerical simulation as a tool that can give some directions in 



order to a take the correct decisions in the design stage of a new components. In this work the 

modeling of several forged components with a complex shape are presented. A general-purpose finite 

element code is used.  

In sheet metal forming the objective of this study is to present a new constitutive model of the plastic 

behaviour of metal sheet. This new model takes into account the most relevant aspects for single and 

multi-stage stamping operations. This model is based on models of texture and strain-path induced 

anisotropy that captures the influences of the microscopic physical mechanism that governs the 

macroscopic plastic behaviour, i.e. crystallographic texture and dislocation structures. The anisotropy 

in fully annealed materials is mainly determined by the crystallographic texture. On the other hand, the 

deformation induced anisotropy is understood as the work hardening influenced by the interaction 

between pre-formed dislocation structure and current loading. For validation purposes, the constitutive 

model was integrated in into a finite element code for the simulation of sheet metal forming.  

In both presented forming process the obtained experimental results are compared to the FE 

predictions.  

Different materials are considered, steel and aluminium alloys. Detailed experimental studies have 

been performed to fully characterise these materials.  


