
Resumo 

Os processos de enformação plástica caracterizam-se por serem processos não lineares fisicamente 

complexos, nos quais se produzem grandes deslocamentos, grandes rotações, grandes deformações 

e consequentemente constante alteração das condições fronteira determinada pela interacção entre 

as peças e as ferramentas. O carácter permanente das grandes deformações plásticas que se 

produzem durante o processo de enformação, permite que se possa desprezar a deformação elástica 

e considerar o comportamento do material semelhante ao de um fluido viscoso não Newtoniano. Os 

efeitos térmicos também podem ser importantes, resultando da dissipação de energia devida ao 

trabalho de deformação plástica e atrito, ou do elevado gradiente térmico nas superfícies de contacto 

entre as peças e as ferramentas causado pelo aquecimento prévio das peças.  

Neste trabalho apresenta-se um modelo matemático para o estudo termo-mecânico dos processos de 

enformação plástica, utilizando o método dos elementos finitos e uma formulação de escoamento 

plástico para o estudo do problema mecânico.  

São estudados problemas bidimensionais e tridimensionais. Na análise mecânica são admitidas leis 

de comportamento do material rígido plásticas e rígido viscoplásticas, sendo apresentado um método 

misto em que as velocidades, as tensões desviadoras e as pressões são variáveis independentes; o 

problema do contacto e atrito é modelado por elementos de interface sem espessura. A análise 

térmica é efectuada resolvendo as equações de transferência de calor por difusão/convecção para as 

situações de problemas estacionários e não estacionários. Um método explícito é utilizado para 

integrar no tempo as equações do movimento e da transferência de calor.  

São apresentados exemplos e aplicações de processos de extrusão, laminagem e forjamento, sendo 

um dos estudos do processo de forjamento acompanhado de trabalho experimental.  

Abstract 

Metal forming processes are nonlinear and complex physical phenomena in wich large displacements, 

large rotations, large deformations and constant change in contact conditions between the workpiece 

and tools are present. The plastic strains, which occur during all the forming process, are very large 

and therefore allowing the elastic strains to be neglected and the material to be treated as a viscous 

fluid of a non-Newtonian kind. Thermal effects are also important, whether in processes in which the 

energy dissipation due to plastic work or friction can be significant or in processes in which the 

workpiece is previously heated and then cooled against the die as it is formed.  

In this work a mixed finite element model of thermomechanical forming processes is presented using 

the flow aproach.  



Two dimensional and three dimensional problems are studied. The deformation process is treated 

using rigid plastic and rigid viscoplastic laws. A mixed method is developed in which velocities, 

deviatoric stresses and pressures are the independent variables; the problem of contact and friction is 

deal with interface elements. The thermal analysis is carried out by solving the diffusion/convection 

heat transfer equations for both steady-state and transient problems. An explicit method is used to 

integrate in time both the mechanical and thermal problems.  

The code developed is assessed with experimental and literature results of extrusion, rolling and 

forging examples.  


