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Resumo 

 

Na indústria metalo-mecânica em geral, e em particular na indústria do sector automóvel, 

o processo tecnológico de conformação plástica de chapa metálica tem um papel fundamental 

para obtenção de peças com geometrias variadas para as mais diversas aplicações. Neste 

sentido, e porque estamos a falar de um mercado extremamente competitivo, são necessárias 

linhas de produção compostas por unidades mecanizadas afinadas e eficientes no seu processo 

produtivo.  

O presente trabalho, dissertação para atribuição do grau de mestre, realizado na 

BorgWarner Emissions Systems Portugal em pareceria com a Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, envolve uma componente de otimização e projeto ligado ao processo 

de estampagem de banda de chapa metálica. O objetivo era otimizar a ferramenta de 

estampagem usada no processo em vigor na empresa, no sentido de aumentar a precisão 

dimensional do componente produzido. Para além desse objectivo, também era requerido o 

estudo de uma ferramenta que permitisse a conformação de uma maior quantidade de material 

por ciclo de máquina, com vista a duplicar a velocidade do processo.  

Foi efetuado uma análise do processo, com recurso a softwares de CAD e ao Método dos 

Elementos Finitos intrínseco ao software de simulação numérica utilizado. Esta análise 

permitiu propor alterações de otimização a nível de configuração e geometria da ferramenta. 

As soluções idealizadas foram testadas empiricamente com recurso a ferramentas protótipo. O 

projecto da nova ferramenta também foi concebido e validado na prática, tendo sido possível 

uma primeira tentativa de aperfeiçoamento da mesma. 

A nível do projecto de otimização da ferramenta foi possível, com as alterações sugeridas, 

aumentar a precisão dimensional dos componentes estampados diminuindo assim o seu 

toleranciamento. Parâmetros relevantes, que influenciam na qualidade do produto, também 

foram identificados.  

Relativamente à ferramenta nova projetada, validou-se a possibilidade de realização do 

componente, embora para as referências com uma profundidade de embutido mais reduzida. 

A maior quantidade de material estampado num golpe de máquina, aliado à espessura 

reduzida da chapa metálica, torna o novo processo mais crítico.  
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Process definition for sheet metal forming 

Abstract 

 

On the metal mechanic industry in general, and particularly in the automobile industry 

sector, the technological process of sheet metal forming has a key role to obtain parts with 

several geometries for various applications. As we are talking about an extremely competitive 

market, it requires production lines composed of efficient mechanized units in their 

production process. 

This work is a final report of an internship on BorgWarner Emissions Systems Portugal to 

accomplish a master degree in Mechanical Engineering at Porto´s University. It involves an 

optimization aspect and a project design aspect related to the process of coil sheet metal 

stamping. The objective was to optimize the stamping tool used in the process at the company, 

to increase the dimensional accuracy of the produced component. Beyond this objective, the 

study of a tool that stamps a larger amount of material, in order to double the speed of the 

process, was also required. 

An analysis of the process was made, using CAD software and Finite Element Method 

intrinsic to the numerical simulation software used. This analysis allowed proposing 

optimization changes to the tool at the configuration level and at the geometry level. The 

solutions were empirically tested using prototype tools. The project of the new tool was also 

designed and validated in practice, a first attempt to improve the tool was made too. 

The optimization tool project and the changes suggested, increased the dimensional 

accuracy of stamped components lowering their tolerance. Relevant parameters that influence 

the quality of the product were also identified. 

The possibility of manufacturing the component with the new tool design was validated, 

but just for references that do not require a high depth draw. The largest amount of stamped 

material, along with the reduced thickness of the sheet metal makes the new process more 

critical.  
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1. Introdução 

1.1. Contextualização do trabalho 
 

Na indústria em geral, e em particular na indústria do sector automóvel, o processo 

tecnológico de conformação plástica de chapa metálica tem um papel fundamental para 

obtenção de peças com geometrias variadas para as mais diversas aplicações. Neste sentido, e 

porque estamos a falar de um mercado extremamente competitivo, são necessárias linhas de 

produção compostas por unidades mecanizadas afinadas e eficientes no seu processo 

produtivo.  

Na maioria dos casos, os componentes estampados constituem subcomponentes que são 

fabricados para incorporação noutros com vista a obtenção do produto final. Este fator 

implica, para um correto acoplamento dos vários estampados, tolerâncias apertadas e um bom 

acabamento das peças produzidas.  

Quando é detetado no controlo de qualidade uma falha dimensional num dos componentes 

produzidos em série ou, quando é necessário otimizar o processo com o objetivo de obter um 

toleranciamento mais apertado, a simulação numérica é um recurso que pode poupar tempo e 

providenciar soluções adequadas. 

Sendo a ferramenta de trabalho um componente essencial que interfere diretamente na 

qualidade de produtos estampados, a definição de uma ferramenta com uma geometria que 

permita um toleranciamento pretendido é fundamental. É neste contexto que se enquadra o 

presente trabalho, projeto de dissertação para conclusão do curso de Mestrado Integrado em 

Engenharia Mecânica e atribuição do grau de mestre, realizado em ambiente empresarial na 

BorgWarner Emissions Systems Portugal. 
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1.2. Objetivos gerais 
 

A realização deste projeto, para além de conferir um primeiro achego ao método de 

trabalho em ambiente empresarial, requer uma compreensão total do processo de fabrico de 

chapa ondulada a partir de banda de chapa presente na empresa, e possui os seguintes 

objetivos: 

 Definição de uma ferramenta de estampagem otimizada que permita reduzir o 

toleranciamento atual e aumentar a cadência de produção; 

 Projeto de uma nova ferramenta que permita conformar duas ondas a cada ciclo de 

máquina, ou seja, duplicar a velocidade do processo produtivo.  

Para isso, será efetuada uma análise com recurso ao método dos elementos finitos, 

concretamente ao software AutoForm, de forma a melhor poder satisfazer os objetivos 

referidos acima. 

A validação de resultados com implementação das ferramentas desenvolvidas também é 

pretendida. 
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1.3. Apresentação da empresa 

1.3.1. Grupo BorgWarner 

 

A BorgWarner é uma empresa multinacional norte americana criada em 1928 com sede 

em Auburn Hills – Michigan (EUA), com atual presidente e CEO James Verrier. Possui 

fábricas em cinquenta e sete locais em dezanove países.  

Os produtos base do grupo são motores e transmissões, na sua grande maioria para o 

sector automóvel. Os componentes produzidos visam: 

 Economia de combustível;  

 Redução de emissões;  

 Aumento da performance.  

Para os motores, as instalações da BorgWarner são divididas em cinco unidades de 

negócios (Figura 1): 

i. Turbo Systems: especializada em tecnologia avançada de turbo alimentadores; 

ii. Thermal Systems: atua em sistemas reguladores de temperatura; 

iii. Emissions Systems: foco no controlo e tratamento de gases de escape; 

iv. Morse TEC: produtora de mecanismos que envolvem correias de transmissão; 

v. BERU Systems: produtora de sistemas com vertente mais eletrónica como 

sensores e tecnologia de ignição. 

Para as transmissões existem duas unidades de negócio: 

i. Transmission Systems: especializada em componentes para uma grande 

variedade de transmissão (embraiagens e módulos de controlo electro-hidráulicos 

por exemplo); 

ii. TorqTransfer Systems: atua na distribuição e controlo de binário. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Representação esquemática das duas áreas de negócio presentes num automóvel ligeiro 
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1.3.2. BorgWarner Portugal 

 

A empresa conhecida pelo nome de BorgWarner Emissions Systems Portugal Unipessoal, 

Lda. aparece em Portugal a 14 de Julho de 2010, embora já estivesse presente em Portugal 

desde 2005 sob o nome de DAYCO ENSA, S. L. primeiro e DYTECH ENSA – Portugal, 

Produção de Componentes Automóveis, Unipessoal, Lda. depois.  

A BorgWarner em Portugal é situada em Valença do Minho (Figura 2) e é uma unidade de 

negócio Emissions Systems, esta unidade (constituída pela fábrica de Valença e mais nove 

fabricas espalhadas pelo mundo) é líder mundial de produtos de tratamento e gestão de gases 

de escape para veículos ligeiros, pesados e veículos comerciais. 

 

 

 

 

 

 

  

Os principais componentes produzidos na BorgWarner Emissions Systems em Portugal 

são os seguintes (Figura 3): 

 Para recirculação de gazes: Coolers EGR (Exhaust Gas Recirculation), Tubos EGR; 

 Tubos de água e óleo; 

 Bocas de carga de combustível; 

 Varetas de óleo.  

 

 

  

 

 

 

 
Figura 3 - Exemplo de coolers e tubo corrugado produzidos na BorgWarner Portugal 

Figura 2 - Fotografia da entrada principal da BorgWarner em Valença 
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A atual fábrica possui uma área de 1800    e conta com 547 colaboradores. Os principais 

clientes são construtores do sector automóvel (Ford, Renault, Volvo, Mercedes, entre outros).  

A empresa vai mudar as suas linhas de produção para umas novas instalações na zona 

industrial de Lanheses, em Viana do Castelo (Figura 4), contando com mais área e com a 

inclusão da unidade de negócio BERU Systems.  

O investimento em Portugal é justificado por Brady Ericson, presidente e diretor geral da 

BorgWarner BERU Systems e BorgWarner Emissions Systems da seguinte forma:  

"Os nossos investimentos em Portugal irão permitir à BorgWarner consolidar a sua 

posição de líder de mercado de tecnologias EGR na Europa e satisfazer a crescente procura de 

diversos produtos EGR, tanto para os veículos de passageiros como para os veículos 

comerciais a diesel" (Ericson 2014).  

A BorgWarner prevê um crescimento no mercado mundial de sistemas EGR de 21,2 

milhões de unidades em 2013 para 33,3 milhões de unidades até 2018.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A BorgWarner Portugal está credenciada com as seguintes normas: 

 ISO/TS16949 – norma referente ao sistema de controlo de qualidade que é 

atribuída a empresas que apostam em melhoria contínua, prevenção de defeitos, e 

redução de variação e desperdício na linha de produção; 

 ISO 14001 – norma que define uma série de exigências específicas à 

implementação de um sistema de gestão ambiental numa organização 

 

 

Figura 4 - Representação das novas instalações da BorgWarner em Viana do Castelo 
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1.4. Motivo do projeto 
 

Para melhor entender a essência da questão que se pretende solucionar é importante, não 

só perceber a funcionalidade do componente estudado, como também do produto que este 

incorpora.  

1.4.1. Descrição do componente 

 

O componente obtido com o processo de conformação plástica estudado é uma chapa 

ondulada (Figura 5). São fabricadas sete tipos de chapas com espessura de 0.2 mm e restantes 

medidas variáveis, a saber: largura, comprimento e altura. Chapas onduladas com 0.1 mm de 

espessura também já se fabricam embora o processo ainda se encontre em fase inicial. 

 

 

  

 

 

 

 

 

A chapa ondulada é, depois de lavada, colocada dentro de um tubo previamente achatado 

ao qual é soldada por brasagem, formando assim o chamado tubo híbrido presente em vários 

tipos de EGR coolers (Figura 6).   

  

  

 

 

  

 

  

Figura 5 - Fotografia de uma chapa ondulada 

Figura 6 - Tubo híbrido aberto para verificação da soldadura (esquerda) e seis tubos híbridos incorporados num cooler (direita) 



Otimização de processo para estampagem de chapa 

7 
 

Os EGR coolers funcionam como permutadores de calor, usando a água como fluído de 

arrefecimento dos gases de escape provenientes dos motores (Figura 7). Parte desses gases 

arrefecidos são aproveitados para recirculação no sentido não só de reduzir as emissões de 

gases (óxido de nitrogénio) como também reduzir o consumo de combustível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As chapas onduladas termo condutoras e os tubos achatados na qual estão incorporadas 

constituem a interface entre os gases de escape e o fluído refrigerador tendo portanto, um 

papel fundamental na eficiência do cooler. A junção da chapa ondulada com o tubo achatado 

requer boa precisão dimensional de ambos os componentes. No que à chapa ondulada diz 

respeito, o processo é crítico de duas formas, para a inserção desta no tubo achatado, e para a 

fase de soldadura na qual existe necessidade de garantir uma superfície plana mínima e 

uniforme (parte superior e inferior da chapa). 

 

1.4.2. Questão a solucionar 

 

O principal problema encontrado até então no processo de obtenção das chapas onduladas 

prende-se com o facto de existir uma oscilação de altura ao longo do seu comprimento. Para 

verificar esse facto efetuaram-se medições de altura a quarenta chapas onduladas produzidas 

em dezoito pontos ao longo do seu comprimento (Figura 9). As medições foram realizadas 

com o auxílio de um paquímetro eletrónico pelo que poderá existir um erro associado da 

ordem da centésima de milímetro (Figura 8).  

Figura 7 - Esquema representativo do funcionamento de um cooler para veículos ligeiros a gasolina 
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A altura teórica nominal da chapa ondulada é de 5.4 mm (anexo A) com tolerância de 

±0.1 mm (limites assinalados a vermelho na Figura 10). Por observação da Figura 10 verifica-

se que, de facto, existe uma diferença de altura entre pontos de medição consecutivos e que, o 

padrão de diferenças é mais ou menos repetido de umas chapas para as outras. Os valores 

Figura 9 - Representação dos dezoito pontos onde se mediu a altura da placa 

Figura 8 – Modo de medição com recurso a um paquímetro eletrónico 

Figura 10 – Representação gráfica da diferença de altura presente nas chapas onduladas, cada linha representa uma chapa 
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exatos são apresentados na Tabela 1. Confirma-se também a dificuldade de manter as alturas 

da chapa dentro do limite de toleranciamento.  

 

Tabela 1 – Resultados obtidos a partir das medições das quarenta chapas onduladas 

 Por chapa (mm) 
Por ponto de 

medição (mm) 

Média da diferença máxima de altura 0.22 0.05 

Média da média de alturas 5.455 5.455 

Média da diferença máxima de altura entre ondas 

consecutivas 
0.2 - 

 

O presente estudo serve para apurar a causa da diferença de altura verificada nas chapas 

onduladas e propor soluções a nível da ferramenta de trabalho de modo a diminuir essa 

diferença, mantendo o processo controlado a nível de larguras. 

Após solucionar o problema de planeza, o projeto detalhado de uma ferramenta que 

conforme duas ondas a cada ciclo de máquina também será apresentado. 
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1.5. Estrutura da dissertação 
 

A presente dissertação está organizada em sete capítulos por forma a atingir os objectivos 

propostos: 

Introdução: primeira abordagem ao tema da dissertação com apresentação dos objectivos 

e desafios propostos. Uma breve apresentação da empresa de estágio também  foi efectuada 

para melhor contextualizar o trabalho. 

Fundamentos teóricos: introdução de tópicos e conceitos relacionados com o tema 

tratado. Pretende constituir uma base teórica que sustente os resultados  obtidos nos capítulos 

seguintes. 

Processamento e caracterização do componente: apresentação da linha de produção do 

componente em estudo, com caracterização das prensas mecânicas e ferramentas utilizadas. 

Neste capítulo, caracteriza-se também o material presente nos vários componentes 

estampados. 

Otimização de processo: exposição de todas as tarefas  efectuadas com vista a atingir os 

objectivos a nível de otimização do processo de fabrico em análise. Apresentam-se linhas de 

raciocínio, metodologias e resultados, não só teóricos (recurso à simulação numérica) como 

também práticos (recurso a testes experimentais).  

Novo processo de conformação: descrição de todas as tarefas  efectuadas com vista a 

atingir os objectivos a nível de projeto do novo processo de fabrico. Apresentam-se linhas de 

raciocínio, metodologias e resultados. 

Conclusão e trabalhos futuros: apresentação das conclusões deste projecto, analisando o 

que se atingiu, o que se pretendia atingir e o que se poderá atingir futuramente. 

Referências e bibliografia: listagem das fontes referidas ao longo da presente dissertação. 
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2. Fundamentos teóricos 

2.1. Conformação plástica de chapa 

 

A capacidade de dar forma a uma chapa metálica plana requer uma tecnologia própria que 

tem sido alvo de investigação nas mais diversas áreas de engenharia. A conformação de chapa 

metálica conseguida através de uma deformação em regime plástico constitui um processo 

tecnológico muito usado na indústria, e especialmente explorado na indústria automóvel, 

presente nos painéis de carroceria, nos tanques de combustível, e no sistema de refrigeração 

dos gases de escape entre outros. 

O processo de conformação de chapa permite elevada cadência, ideal para grandes 

volumes de produção, e permite um aproveitamento total ou quase total da matéria-prima 

(Santos 2005). Estes são os principais fatores pela qual o processo de fabrico é requerido com 

frequência em sectores de produção metalo-mecânicos, e constitui tópico de investigação 

assíduo.  

Fundamentalmente pode dizer-se que a conformação de chapa metálica pode ser 

conseguida de dois modos, por dobragem de chapa, obtenção de superfícies planificáveis com 

geometrias mais simples, e por estampagem de chapa, obtenção de superfícies não 

planificáveis com geometrias mais complexas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundamentos teóricos 

12 
 

2.1.1. Estampagem de chapa 

 

A estampagem de chapa ou embutidura constitui um processo tecnológico de 

conformação plástica de chapa capaz de realizar uma grande variedade de peças ocas, mais ou 

menos complexas, de superfície não planificável. O processo envolve três elementos 

fundamentais, um punção ou estampo, uma matriz, e um cerra-chapas (Figura 11). O 

embutido é efectuado a frio ou quente, numa ou em múltiplas etapas, conforme a solicitação 

da peça a estampar (Wenner 2005). 

Este processo industrial é de elevado interesse pois permite, cadências de produção 

elevadas, a obtenção de peças com características mecânicas excelentes, e uma elevada 

precisão dimensional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sucesso da operação depende de vários factores, a saber (Bresciani 1997): 

 Forma e dimensão da peça; 

 Características da prensa de conformação; 

 Forma e dimensão das ferramentas; 

 Condições de lubrificação, maior ou menor atrito entre as ferramentas e a chapa. 

 

Figura 11 – Principais etapas de um processo de estampagem convencional (Vreede 1992) 
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As ferramentas de estampagem podem ser classificadas como de simples efeito, sem 

cerra-chapas, ou ainda de duplo efeito, com cerra-chapas. A utilização ou não de cerra-chapas 

e da força que este exerce tem influência direta no aparecimento de defeitos e no modo de 

deformação da peça. Assim, se a ferramenta for de simples efeito ou se a pressão do cerra-

chapas não impedir o fluxo do material para dentro da matriz, a deformação é, 

fundamentalmente, por extensão (Figura 12). No caso contrário, se a pressão do cerra-chapas 

for tal que impeça o deslizamento da chapa entre a matriz e o cerra-chapas o modo de 

deformação é, fundamentalmente, por expansão (Santos 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na deformação por expansão, a espessura da chapa inicial sofre uma redução. A forma da 

peça é conseguida à custa da expansão, e consequente redução de espessura, da chapa 

metálica. Na deformação por extensão, as paredes laterais e o fundo do embutido apresentam 

uma espessura igual à espessura inicial da chapa. A espessura da parte superior da peça (gola) 

tende a aumentar dado o aparecimento de esforços de compressão nesta zona da chapa 

(Santos 2005). 

 

 

 

Figura 12 – Principais modos de deformação, extensão (esquerda) e expansão (direita) 
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2.1.2. Defeitos decorrentes do processo de estampagem 

 

A tendência dos mercados em estampar chapa metálica cada vez mais fina, em conjunto 

com a tendência do uso de ligas metálicas de alta resistência, para as quais existe alguma 

dificuldade em prever o comportamento mecânico (falta de conhecimento tecnológico), 

levanta novos problemas quanto a qualidade e repetibilidade dos componentes conformados. 

Os defeitos associados ao processo de estampagem podem ser classificados da seguinte forma 

(Lange 1985): 

 Defeitos de forma: falha dimensional associada ao efeito de recuperação elástica 

do material provocado por uma distribuição não uniforme das tensões residuais; 

 Defeitos na peça: defeitos superficiais localizados (rugas/pregas); 

 Propriedades mecânicas das peças não satisfatórias: poderão derivar de uma 

redução excessiva de espessura ou do aparecimento de microfissuras. 

Existe inúmeros parâmetros que podem influenciar a qualidade final dos componentes 

estampados, daí a dificuldade e o desafio que constitui a previsão, em termos teóricos, do 

comportamento do material (Kazama 2001): 

 Medição: força de embutidura, pressão do cerra-chapas, etc.; 

 Condições de operação: posição do esboço, velocidade de conformação, etc.; 

 Prensa: modo de accionamento, precisão da prensa, etc.; 

 Controlo das ferramentas: manutenção, análise de desgaste, etc.; 

 Ferramentas: rugosidade superficial, material da ferramenta, etc.; 

 Material do esboço: propriedades mecânicas, direcção de laminagem, etc. 

Os defeito globais, que afetam a peça inteira, tais como falhas dimensionais derivadas do 

retorno elástico, são em geral mais difíceis de prever pelos programas de simulação numérica 

de chapa do que os defeitos localizados, tais como a rotura ou a redução de espessura do 

material (Ajmar 2001, Makinouchi 2001). 
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RETORNO ELÁSTICO (SPRINGBACK) 

 

A tendência que a chapa metálica apresenta, imediatamente após a acção de conformação, 

de voltar ao formato inicial recuperando elasticamente, é um fenómeno físico que influencia 

directamente na geometria final da peça. O retorno elástico pode portanto, se não devidamente 

controlado, afetar a precisão dimensional da peça final e até invalidar a sua utilização.  

O retorno elástico está associado à conjugação e interacção dos seguintes factores: 

 Propriedades mecânicas do material; 

 Geometria das ferramentas; 

 Distribuição das tensões e deformações; 

 Parâmetros de processo (lubrificação, pressão do serra-chapas, etc.). 

A modificação de forma provocada pelo efeito do retorno elástico acarreta inúmeros 

problemas no processo de montagem das peças finais, o impacto económico associado a 

atrasos de produção, revisão e rejeição de peças devido ao desvio geométrico é significativo 

(Gan 2004). Interessa portanto, prever e tentar minimizar o efeito do retorno elástico. 

Os procedimentos tradicionais empíricos de tentativa erro, com base em ligeiros ajustes, a 

nível de ferramenta ou processo, para compensar o efeito do retorno elástico e obter um peça 

com a geometria desejada são morosos e dispendiosos (Levy 1984). A crescente 

competitividade dos mercados, com prazos de entrega mais reduzidos e exigências a nível de 

qualidade do produto cada vez maiores, realçam estes aspetos. Este facto, aliado à crescente 

utilização de materiais de alta resistência, faz com que a simulação do efeito de retorno 

elástico na conformação plástica de chapa se tenha tornado num aspeto fundamental para uma 

melhor conceção de ferramentas e optimização de processos (Wagoner 2007). 

A simulação do retorno elástico é, no entanto, delicada e depende, não só, das condições 

de conformação (geometria das ferramentas, atrito, etc.), com também, da escolha do modelo 

constitutivo aplicado ao material e da implementação numérica deste no programa de 

elementos finitos (tamanho dos elementos, tipo de elementos, refinamento da malha, etc.) 

(Kinzel 2001, Taherizadeh 2009).  

A forma final pretendida da peça conformada é normalmente conseguida com alterações 

da geometria das ferramentas que compensam ou minimizam o efeito de retorno elástico 

presente na peça. 
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Figura 14 – Ferramenta de embutidura com freios de retenção 

RUGAS (WRINKLES) 

 

O aparecimento de rugas (wrinkling) ou deflexões superficiais (buckling) nas peças 

fabricadas por embutidura é comum. Este defeito surge de uma deficiente acomodação das 

tensões de compressão tangenciais em algumas zonas da peça (instabilidade localizada). Este 

fenómeno é análogo à encurvadura sofrida por uma barra metálica que sofre deflexão devido 

à instabilidade criada por uma solicitação de compressão (Duarte 1997). 

A propensão para utilização de chapas metálicas com maiores tensões limite de 

elasticidade (mais resistentes), e com menores espessuras (mais leves e menos dispendiosas), 

tornam as rugas num defeito cada vez mais frequente e problemático, que afeta a qualidade 

superficial final do produto e pode inclusive levar à rotura do material.   

 

 

 

 

 

 

É frequente aparecerem rugas com pequenos comprimentos de onda na zona de contacto 

entre o cerra-chapas e a matriz, normalmente derivadas da utilização de baixas pressões no 

cerra-chapas (Figura 13). A solução passa por aumentar a pressão do cerra-chapas, uma 

pressão demasiado elevada, no entanto, pode provocar um esmagamento da chapa e levar 

assim a uma redução de espessura indesejada. Rugas com maior comprimento de onda 

aparecem fundamentalmente nos painéis embutidos como os da carroçaria de um automóvel 

(Figura 13). A solução passa por controlar a deformação com a utilização de freios de 

retenção (Figura 14). 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Rugas, presentes num painel de automóvel (esquerda) e desenvolvidas na zona do cerra-chapas (direita) 
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2.1.3. Formabilidade dos materiais 

 

Um conceito recorrente quando se trata de analisar materiais para a realização de 

processos que envolvem a conformação plástica de chapa é o de formabilidade. Esta pode 

definir-se como a maior ou menor propensão de um dado metal se deformar plasticamente 

(adquirindo forma), mantendo a sua integridade estrutural. A capacidade de deformação 

plástica vária de acordo com o material, e está limitada a uma certa extensão.    

Quantificar a deformação plástica máxima que a chapa pode sofrer, antes do aparecimento 

de defeitos, torna-se fundamental a fim de poder seleccionar adequadamente o material a usar 

para uma dada aplicação, aproveitando toda a capacidade do material se deformar. A curva 

limite de formabilidade (Forming Limit Curve) ou curva limite de embutidura (CLE), 

relaciona as deformações principais sofridas pelo material, e pretende estimar a capacidade de 

deformação plástica máxima suportada pela chapa metálica (Figura 15) (Chen 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível obter a curva limite de formabilidade usando um método empírico através do 

ensaio de Nakajima. Neste ensaio começa-se por marcar uma série de provetes de largura 

variável com uma grelha de círculos iguais. Em seguida os provetes são embutidos até o 

aparecimento de rotura. A grelha permite, após embutidura, a leitura das deformações 

(modificação geométrica dos círculos inicialmente marcados) e com isso obter pontos 

sucessivos da curva limite de formabilidade (Figura 16). 

Figura 15 – Representação da curva limite de formabilidade e algumas deformações associadas(Hasan 2011) 
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Após a obtenção da curva limite de formabilidade para um dado material, é geralmente 

traçada uma curva abaixo com deformações inferiores (cerca de 10%) para constituir o limite 

a partir do qual começa o aparecimento de defeitos. Esta curva permite, com facilidade, 

comparar materiais quanto ao grau de formabilidade. 

O aumento das técnicas computacionais fez com que vários investigadores tenham 

proposto métodos numéricos de previsão da curva limite de formabilidade a partir das 

características mecânicas dos materiais. A curva limite de formabilidade é uma importante 

ferramenta para o projecto e optimização de peças estampadas com recurso à simulação 

numérica. Os programas de simulação numérica especializados em conformação plástica de 

chapa apresentam resultados de falha tendo como referência a curva limite de formabilidade 

do material (Ávida 2003). 

 

2.1.4. Quinagem de chapa 

 

A quinagem consiste numa técnica de conformação plástica de chapa capaz de fabricar 

geometrias cilíndricas, cónicas e prismáticas. A dobra é genericamente realizada por meio de 

duas ferramentas, um punção e de uma matriz, e possui algumas variáveis associadas que 

permitem, quando correctamente relacionadas, a obtenção de um ângulo desejado (Figura 17).  

 

Figura 16 – Provetes embutidos no ensaio Nakajima com pontos de marcação da curva limite de formabilidade  

(Liverpool 2012) 
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A dobra é conseguida através de um fenómeno físico de flexão elasto-plástica da chapa 

(viga rectilínea). A força do punção e a profundidade de penetração deste na matriz induzem 

um gradiente de tensão ao longo da chapa metálica, verificam-se forças de compressão do 

lado do punção e forças de tração do lado exterior (Figura 18). As tensões máximas, que 

aparecem na zona de contacto do punção com a chapa, terão de ser superiores à tensão limite 

de elasticidade do material de modo a provocar uma deformação permanente. A deformação 

leva ao encruamento da chapa quinada na zona da dobra, aumentando assim a resistência 

mecânica do componente. (Pacheco 1992) 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Representação de um processo de quinagem com especificação das variáveis envolvidas no processo (Martins 2005) 

Figura 18 – Representação de uma dobra conseguida por quinagem (Rao 1998) 
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A quinagem é um processo simples mas flexível sendo capaz de produzir inúmeras 

estruturas a uma cedência elevada. Existem vários tipos de quinagem desenvolvidos até então 

(Figura 19): 

 Quinagem no ar (air bending); 

 Quinagem a fundo, designada também por quinagem a topo ou ainda quinagem 

forçada (Bottom Bending); 

 Quinagem em V (V bending); 

 Quinagem em U (U bending); 

 Quinagem de flange com punção de arraste (Wipping Die Bending); 

 Quinagem rotativa (rotary bending). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Tipos de quinagem: a) no ar, b) em V, c) em U, d) a fundo, e) de flange com punção de arraste, f) rotativa 
(Martins 2005) 
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QUINAGEM NO AR 

 

A quinagem livre ou no ar (Figura 20) pressupõe a chapa estar apoiada na matriz, em duas 

linhas, e ser forçada por um punção segundo outra linha (linha de dobragem). Este processo 

utiliza o efeito de flexão elástica simples para quinar a chapa (Pacheco 1992). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta técnica de quinagem, o ângulo de quinagem é função da espessura do material, 

da penetração do punção e da abertura da matriz. Este processo revela ser extremamente 

flexível já que permite obter vários ângulos de chapa com uma mesma ferramenta, variando 

somente a penetração do punção. As principais vantagens deste tipo de quinagem são: 

 Menor força exigida à prensa de trabalho, permitindo utilizar máquinas de menor 

porte; 

 Menor desgaste das ferramentas relativo às menores pressões de contacto exigidas; 

 Capacidade de obter chapas quinadas a vários ângulos com um conjunto de 

ferramentas, permitindo não só reduzir custos com também poupar tempo na 

preparação e montagem das ferramentas.  

O problema relativo a esta técnica de conformação prende-se com o facto da precisão 

dimensional ser limitada. O efeito de recuperação elástica do material, para a quinagem no ar, 

é significativo e tem influência direta nas dimensões finais do componente quinado. (Suchy 

1997, Martins 2005, Bralla 2006) 

 

 

Figura 20 – Representação do processo de quinagem no ar  
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QUINAGEM A FUNDO 

 

No processo de quinagem a fundo a chapa metálica sofre esmagamento entre a matriz e o 

punção, a chapa é assim forçada a moldar-se à geometria das ferramentas (Figura 21). O 

efeito do retorno elástico é reduzido, ou até mesmo eliminado, devido à maior quantidade de 

material deformado plasticamente. A folga entre a matriz e o punção é ligeiramente inferior à 

espessura do material. Esta técnica é, no entanto, limitada a chapas de espessura reduzida, 

inferiores a 3mm. (Martins 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modo de quinagem tem como principais vantagens (Pacheco 1992): 

 Aumento da precisão do processo quando comparado com a quinagem no ar, 

permite maior repetibilidade do ângulo de quinagem entre as chapas quinadas; 

 Possibilita a obtenção de dobras mais vincadas, com raios interiores menores; 

 Aumento da resistência mecânica do material derivado do aumento da zona 

conformada plasticamente e do seu encruamento. 

Este processo requer maior força de quinagem do que a requerida no processo de 

quinagem no ar, necessita prensas de maior capacidade de carga. A outra desvantagem 

associada a este tipo de processo é ter que possuir uma ferramenta diferente para cada ângulo 

de quinagem (Bralla 2006). 

 

 

 

Figura 21 - Representação do processo de quinagem a fundo 
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QUINAGEM EM V 

 

A técnica de quinagem em V consiste em conformar a chapa metálica até esta encostar nas 

ferramentas com folga igual à espessura do material (Figura 22). Este processo é usado, de 

modo geral, para obtenção de chapas com ângulo de 90°. A espessura da chapa é limitada, 

entre 0.5mm a 25mm (Martins 2005, Bralla 2006). 

 

 

 

 

 

 

QUINAGEM EM U 

 

A quinagem em U ou dobragem em U é processo de quinagem que tem como 

particularidade possuir dois eixos paralelos de dobra da chapa. São realizadas duas dobras em 

simultâneo por forma a passar de uma chapa lisa ao perfil em U pretendido (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste processo pode ser utilizado ou não um “encostador” cuja função é promover o 

contacto entre a chapa e a parte inferior do punção no decorrer do processo. Com recurso a 

este dispositivo a força de quinagem requer um acréscimo da ordem dos 30 a 40% (Suchy 

1997, Bralla 2006). 

Figura 22 – Representação do processo de quinagem em V (Rossi 1971) 

Figura 23 – Representação do processo de quinagem em U sem encostador (esquerda) e com encostador (direita) 



Fundamentos teóricos 

24 
 

QUINAGEM DE FLANGE COM PUNÇÃO DE ARRASTE 

 

O processo de quinagem de flange com punção de arraste caracteriza-se por possuir uma 

aba de chapa fixa por um encostador (ou serra-chapas) e outra aba móvel, que quando 

solicitada pelo movimento de descida do punção possibilita a criação da dobra (Figura 24). 

 

  

 

 

 

 

A vantagem deste processo é dupla e prende-se com a sua polivalência. Este permite, 

alterar a dimensão da aba com facilidade e, variar o ângulo de chapa aumentando ou 

diminuindo o curso do punção responsável pela conformação (Suchy 1997).  

 

 

QUINAGEM ROTATIVA 

 

Na quinagem rotativa é usada uma matriz que faz uso do movimento rotativo para conferir 

forma à chapa plana (Martins 2005). Pode dizer-se que esta técnica é análoga à quinagem de 

flange com punção de arraste embora, não necessite de encostador, e as forças requeridas no 

processo sejam inferiores, cerca de 50% a 80% menores (Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Representação do processo de quinagem de flange com punção de arraste 

Figura 25 – Representação do processo de quinagem rotativa 
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2.1.5. Dobragem por rolos (Roll Forming) 

 

O processo de dobragem por rolos, por vezes denominado de perfilagem, consiste num 

processo contínuo de conformação de chapa metálica, tipicamente proveniente de banda de 

chapa. O material é forçado a passar através de rolos consecutivos conferindo-lhe forma 

(Figura 26).  

As dobras são efectuadas progressivamente até à obtenção de um angulo desejado e 

consequente geometria final do perfil. Este processo é adequado para fabrico de peças de 

perfil constante, com elevado comprimento, para grandes séries de produção (Sedlmaier 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 26 - Representação do processo de dobragem por rolos (PyramidMouldingsCo. 2012) 
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2.2. Simulação numérica 

 

A simulação numérica recorre a modelos numéricos matemáticos, como o Método dos 

Elementos Finitos (MEF), e usa-os como ferramenta para facilitar a análise estrutural de 

problemas ligados à engenharia. O MEF é o método aproximado usado pelo software de 

simulação AutoForm utilizado no presente trabalho. 

 

2.2.1. Perspectiva histórica da simulação de estampagem de chapa 

 

A possibilidade de realizar simulações do processo de conformação plástica de chapa foi 

desde cedo um desejo da indústria de conformados. Agradava a ideia de, numa fase inicial de 

projecto, se ser capaz de prever e analisar o aparecimento de defeitos sem necessidade de 

recorrer a ensaios práticos com custos associados às modificações das ferramentas elevados 

(Banabic 2010). 

Numa perspectiva teórica, o problema de conformação plástica de chapa  foi classificado 

como sendo um problema extremamente complexo na década de 60 e inicio da década de 70. 

Modelar numericamente processos de conformação exige levar em linha de conta efeitos 

como: a não linearidade no comportamento do material, deformações elevadas e condições 

complicadas de contacto entre as ferramentas e a chapa metálica.  

A primeira formulação 3D, teoricamente correta, para conformado de chapa metálica foi 

apresentada por Wang e Budiansky em 1978, e envolvia elementos de casca triangulares de 

tensões constantes (Bathe 1975). As décadas seguintes verificaram uma intensa actividade na 

matéria. 

A partir do ano de 1990, verificou-se uma maior utilização dos softwares de simulação 

por parte das indústrias de conformados de chapa, nomeadamente as indústrias do sector 

automóvel. Softwares com modelos gerais como LS-DYNA e ABAQUS/Explicit, e modelos 

específicos como o PAM-STAMP e OPTRIS são exemplos de softwares usados. No Japão, 

também foram desenvolvidos códigos para uso industrial com base no modelo estático 

explicito, Kawka e Makinouchi (Kawka 1997, Makinouchi 2001). Eram ainda usados 

softwares como MTLFORM, na empresa americana produtora de automóveis Ford Motor 

Company, e INDEED na industria alemã, programas que ainda hoje são frequentemente 

usados em ambiente académico. 
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O software especializado em estampagem de chapa AutoForm surgiu de um projecto de 

doutoramento em Zurique, na Suíça, a meio da década de 90. Este programa, utiliza uma 

abordagem estática implícita e incorpora algoritmos inovadores que melhoram a sua 

estabilidade e eficiência computacional. Actualmente, o AutoForm é possivelmente o 

software de simulação numérica mais usado na industria de estampagem de chapa (Banabic 

2010). 

 

 

2.2.2. Desenvolvimento e Otimização de ferramentas  

 

Existe uma grande expectativa das empresas que fabricam produtos estampados para com 

os softwares de simulação. Estas pretendem (Tekkaya 2000): 

 Redução do tempo: verificação atempada da produtividade dos conformados, 

redução dos períodos de desenvolvimento, redução do número de tentativas erro, 

rápida resposta a possíveis modificações; 

 Redução de custos: redução dos custos associados às ferramentas de conformação, 

redução do tamanho das prensas, aumento da fiabilidade do processo; 

 Aumento da qualidade do produto: seleção ótima do material de esboço, 

produção de conformados complexos, acumulação de conhecimento na 

conformação de novos materiais, repetibilidade do processo, optimização 

constante. 

Na Figura 27 são apresentados dois organigramas que retratam o processo de 

desenvolvimento de uma ferramenta de estampagem com e sem recorrer a recursos 

computacionais de simulação numérica. 

Pressupondo que quanto mais se avança no sentido da produção, maior é o custo 

associado ao fracasso do projecto de desenvolvimento de uma ferramenta, pode classificar-se 

o desenvolvimento sem simulação de elevado risco. Só é possível analisar o desempenho da 

ferramenta projectada durante a fase de teste, depois do processo de fabricação. Esta 

estruturação de desenvolvimento deposita enorme carga de responsabilidade nos primeiros 

estágios de conceção e acarreta um custo elevado.  
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A diferença principal do desenvolvimento de uma ferramenta com recurso à simulação em 

relação ao desenvolvimento da mesma sem recurso à simulação prende-se com o facto de que, 

na primeira, é possível obter testes virtuais no final de cada etapa de desenvolvimento. Este 

fator, aumenta as probabilidades de sucesso das etapas iniciais de desenho do produto, 

conceção das ferramentas e planeamento do processo, já que cada etapa é testada virtualmente 

e cria uma barreira à passagem de informações erradas para a etapa seguinte.  

A Figura 21 apresenta as várias soluções desenvolvidas pelo software AutoForm de forma 

a acompanhar todo o processo de conceção e fabricação de um produto estampado. Este 

permite avaliar a possibilidade de fabrico do componente, definir o processo, definir as 

ferramentas e avaliar a possibilidade de rotura do material. 

 

 

 

Figura 27 – Organigrama de desenvolvimento de ferramenta de estampagem de chapa sem recurso à simulação (esquerda) 
com recurso à simulação (direita) (Tisza 2007) 



Otimização de processo para estampagem de chapa 

29 
 

Figura 28 – Diagrama representativo das soluções apresentadas pelo AutoForm para o processo de conceção de estampado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É no entanto de salientar que a simulação numérica não substituí a experiência nem o 

conhecimento empírico, somente facilita o acesso a resultados, ainda que virtuais, e reduz os 

custos de aplicação deste conhecimento.  

As potencialidades dos softwares de simulação apresentadas reforçam cada vez mais a 

posição da simulação numérica no mundo do projecto e otimização de produto, ferramentas e 

processo de fabrico. 



Processamento e caracterização do componente 

30 
 

3. Processamento e caracterização do componente 

3.1. Linhas de produção 
 

A linha de produção capaz de obter as chapas onduladas condutoras de calor estudadas é 

chamada de “Linha conformado e corte de placa” e foi fabricada pela empresa TECDISMA 

S.L. localizada em Pontevedra, Espanha. Esta é composta por duas prensas mecânicas, a 

primeira tem como função conformar plasticamente a chapa e, a segunda, proceder ao corte 

da chapa já conformada. Diz-se então que a linha de produção possui duas estações de 

trabalho: 

 Estação de conformação de chapa; 

 Estação de corte de chapa. 

A prensa mecânica de conformação plástica de chapa (estação de conformação) incorpora 

a ferramenta que se pretende otimizar. 

Inicialmente, a chapa de aço inoxidável com a espessura de 0.2 mm ou 0.1 mm, e largura 

de banda variável (igual ao comprimento da chapa a produzir) é fornecida em grandes bobinas. 

As bobinas são colocadas num desbobinador que tem como função não só suportar e orientar 

a chapa corretamente como também, assegurar, já que possui um eixo de rotação livre, que o 

material seja fornecido à medida do necessário para a estação de conformação (Figura 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 29 - Fotografia do fornecimento de banda de chapa à linha de conformado por intermédio de um desbobinador 
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Em termos de lubrificação, ambas as prensas possuem distribuidores para garantir a 

adequada lubrificação de todas as partes móveis do equipamento. A prensa para conformar 

possui também um sistema de lubrificação da chapa que facilita a conformação da mesma. 

A regulação da lubrificação é efetuada do seguinte modo: 

 Chapa: regulação manual (rolos de lubrificação); 

 Prensa: regulação automática (válvulas distribuidoras).  

O correto posicionamento da chapa é assegurado por umas guias ajustáveis. Existem 

quatro guias para o caso de se pretender trabalhar duas bandas de chapa em simultâneo 

(Figura 30).  

 

 

 

 

 

 

 

A conformação é conseguida através do movimento sincronizado de dois eixos que 

movimentam as cabeças de conformação onde é incorporado o conjunto de ferramentas com 

as formas de onda de referência. O movimento pode ser da cabeça superior (árvore de 

manivelas superior, Figura 31) ou da cabeça inferior (árvore de manivelas inferior). A árvore 

de manivelas inferior possui quatro rodas excêntricas no sentido de garantir movimento 

vertical e movimento horizontal, que controla o avanço da chapa, de forma sincronizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Fotografia da árvore de manivela superior 

Figura 30 - Sistema de guiamento (esquerda) e prensa a trabalhar com duas bandas (direita) 
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O movimento das árvores é assegurado por meio de motores elétricos e de mecanismos de 

transmissão de movimento com correia dentada (Figura 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez conformada a chapa entra na prensa de corte (Figura 33) que trabalha de forma 

independente à prensa de conformação. A prensa possui dois servomotores responsáveis pelo 

movimento vertical de corte, um na árvore de corte superior e outro na inferior. O sistema de 

arraste da chapa metálica ondulada também é próprio e independente da prensa de 

conformação, pelo que a banda de chapa pode ser conformada e cortada em ritmos diferentes. 

A cada avanço do material ocorre um corte, é portanto este avanço que define a largura da 

chapa ondulada final. A particularidade desta prensa é que incorpora um sistema pneumático 

responsável pelo avanço da chapa ondulada e por atuadores que garantem a imobilidade do 

material aquando do corte. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 33 - Fotografia da chapa ondulada a entrar na prensa de corte 

Figura 32 - Mecanismo de correia dentada 
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3.2. Ferramenta de conformação 
 

A ferramenta que se pretende otimizar é proveniente dos Estados Unidos de América, da 

Innovative Automation, Inc. e é composta por cinco componentes (desenho de conjunto no 

anexo C): 

 Bloco primário: possui furos roscados que garantem a fixação dos componentes e 

a correta centragem da ferramenta superior relativamente ao centro de máquina; 

 Punção interior: responsável pela conformação e arraste da chapa; 

 Separador: garante a distância entre punções; 

 Punção exterior (com menor altura que o punção interior): serve de complemento 

ao punção interior na conformação da chapa e no arraste do material; 

 Bloco secundário: mesma função do bloco primário. 

Os cinco componentes da ferramenta são acoplados por intermédio de ligações roscadas 

(Figura 34), dezoito parafusos de cabeça cilíndrica com oco hexagonal (3/8-16 x 1 1/4 – 

SHCS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os punções são todos fabricados no mesmo material, aço ligado tratado termicamente 

(têmpera e três vezes revenido) de modo a ser obtida a dureza elevada de 55-60 HRC. Este 

material é próprio para ferramentas de trabalho a frio e possui elementos de liga como o 

molibdénio e o vanádio (Tabela 2). O molibdénio é usado nos aços inoxidáveis para aumentar 

a resistência à corrosão, e o vanádio para aumentar a resistência ao desgaste. Ambos os 

elementos aumentam a tensão limite de elasticidade do material (Soares 2009).  

 

Figura 34 - Ferramenta de conformação (esquerda) e parafuso de ligação (direita) 
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Tabela 2 - Principais elementos de liga do aço norma DIN X 155 CrVMo 12-1 

Carbono Cromo Molibdênio Vanádio 

1.55% 12% 0.7% 1% 

 

Os restantes componentes da ferramenta também são de aço, embora com propriedades 

mecânicas ligeiramente inferiores às dos punções. Esta característica deve-se ao facto deste 

processo de dobragem de chapa ocorrer no ar, não se verifica contacto do material com o 

separador e com os blocos, primário e secundário, somente os punções contactam com o 

material. Existe no entanto, possibilidade de trabalhar a topo, com a chapa a encostar no 

separador e blocos.  

A ferramenta colocada na parte superior da árvore da prensa é igual à ferramenta colocada 

na parte inferior (Figura 34), isto é, a matriz e o punção são ferramentas idênticas, 

alternadamente e num mesmo ciclo de máquina atuam como punção e como matriz (processo 

detalhado na secção seguinte).  

 

3.3. Sequência de funcionamento do processo 
 

Com vista a melhor entender e analisar o processo de conformação das chapas onduladas 

procedeu-se à representação das etapas do processo, com rigor, com recurso ao software 

AutoCAD. Esta representação permitiu conferir alguns aspetos importantes do processo: 

 Definição de cursos máximos e mínimos da ferramenta inferior; 

 Visualização e medição das possíveis folgas utilizadas; 

 Observação do modo de obtenção das dobras da chapa.  

É importante referir que, nesta fase, o processo foi analisado admitindo que a chapa 

ondulada era obtida sem defeitos com as medidas exatas teóricas. Verificou-se a possibilidade 

de obter a chapa ondulada teórica com as medidas das ferramentas reais sem levar em 

consideração possíveis efeitos de retorno elástico. 

Cada ciclo de máquina é composto por quatro etapas, duas de conformação, e duas de 

movimento das ferramentas. A cada ciclo de máquina é conformada uma ondulação em todo o 

comprimento da chapa (largura da banda). 
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ETAPA 1: movimento ascendente da árvore inferior e conformação de meia onda 

ETAPA 2: movimento ascendente da árvore superior seguido do avanço da árvore 

inferior (arraste do material) 

ETAPA 3: movimento descendente da árvore superior, é conformada a segunda metade 

da onda conformada na etapa 1 

ETAPA 4: movimento descendente seguido do recuo da árvore inferior 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 36 - Representação das duas últimas etapas do processo de conformação (8x) da chapa ondulada com setas 
representativas do movimento (AutoCAD 2014) 

Figura 35 - Representação das duas primeiras etapas do processo de conformação da chapa ondulada com setas 
representativas do movimento (AutoCAD 2014) 
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Por observação da Figura 35 e da Figura 36 é possível deduzir o curso máximo (eq.1) e o 

curso mínimo (eq.2) permitido pelas dimensões reais das ferramentas: 

 

                    (1) 

                     (2) 

Em que: 

e – espessura do material em mm 

S – largura do Separador em mm 

PL – largura do Punção mais Largo da ferramenta em mm 

 

 O curso é referente ao movimento de avanço e recuo da árvore de ferramenta inferior 

responsável pelo arraste do material. As expressões 1 e 2 constituem valores limite de curso 

para folga igual a zero e só são válidas para ferramentas, superior e inferior, idênticas.  
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3.4. Caracterização do material presente no componente 
 

A banda de chapa usada para fabricar as chapas onduladas termo condutoras é proveniente 

da Alemanha, da ATI Allegheny Ludlum, e é fornecida em bobinas (Figura 37). As chapas 

onduladas são fabricadas em aço inoxidável austenítico macio de dois tipos (Tabela 3): 

 ATI 304L – variação da liga austenítica com 18% de crómio e 8% de níquel, liga 

usual e usada com frequência na família dos aços inoxidáveis; 

 ATI 316L – liga de aço inoxidável que contém molibdénio, sendo mais resistente 

à corrosão do que as ligas convencionais crómio-níquel. Esta liga é também mais 

resistente à fluência e à deformação plástica do que a ATI 304L. 

As ligas de aço inoxidável 304L e 316L distinguem-se das convencionais 304 e 316 pois 

possuem menor teor em carbono o que melhora as suas propriedades no que respeita à 

soldadura, maior facilidade de solda e menor risco de corrosão.  

 

Tabela 3 - Composição das ligas de aço inoxidável presente nas chapas onduladas 

 C (%) Mg (%) Si (%) Cr (%) Ni (%) Mb (%) P (%) S (%) N (%) 

ATI 304L 0.03 2 0.75 17.5 8 - 0.045 0.03 0.1 

ATI 316L 0.03 2 0.75 16 10 2 0.045 0.03 0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ondulação da chapa é conseguida entre a tensão limite de elasticidade (valor de 

resistência mecânica à deformação plástica) e tensão de rotura do material. Uma elevada 

ductilidade do material é favorável, propriedade traduzida pelo alongamento após rutura 

(Tabela 4). 

Figura 37 - Exemplo de banda de chapa adquirida 
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Tabela 4 - Características mecânicas das ligas de aço inoxidável usadas 

 Tensão de 

rotura 

(MPa) 

Tensão limite 

de elasticidade 

a 0.2% (MPa) 

Tensão limite 

de elasticidade 

a 0.1% (MPa) 

Módulo de 

Youg (GPa) 

Alongamento 

apos rutura 

(%) 

ATI 304L 700 300 - 200 65 

ATI 316L 655 315 325 200 65 

 

A chapa ondulada produzida é colocada dentro de um tubo previamente achatado e é 

soldada num forno a cerca de 1100°C com recurso a pasta de soldadura. De notar que a 

temperatura de fusão do aço inoxidável, cerca de 1400°C, não é obviamente atingida (Figura 

38). Os 1100°C permitem que seja efetuado um tratamento térmico de solubilização 

(homogeneização da austenite). Os carbonetos ricos em Cr são dissolvidos restabelecendo as 

propriedades do material, alteradas aquando da estampagem da chapa (encruamento, alteração 

de propriedades localizadas, aparecimento de fases precipitadas). A taxa de arrefecimento 

deve ocorrer de forma rápida, ao ar para espessuras da ordem da décima de milímetro como é 

o caso, e o tempo de estágio mínimo para espessuras tão reduzidas é também extremamente 

reduzido, menor que 2min (Soares 2009, Efunda 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 - Diagrama de fases Fe-Cr (Ribeiro 2012) 
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4. Otimização de processo  

4.1. Ferramenta duplo punção 

4.1.1. Hipótese de melhoria 

 

Pensou-se em alterar a ferramenta atual, ferramenta de punção interior mais alto que o 

punção exterior, para uma ferramenta com os dois punções à mesma altura. Esta modificação 

prendeu-se com os seguintes motivos: 

 Necessidade de definir as “dobras” de cada onda conformada (zona com maior 

grau de deformação plástica) uniformemente e adequadamente; 

 Possibilidade de tornar o punção de arraste num punção de conformação sem 

prejudicar o arraste do material; 

 Capacidade de definição de um perfil ondulado mais vincado (“crista” da onda 

puncionada a dobrar). 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Por observação da Figura 39 verifica-se as zonas de conformação um e três não poderão 

estar definidas no formato representado já que o punção que as define é mais curto que o das 

zonas de conformação dois e quatro.  

Mesmo que o processo não se processe exactamente como representado, já que na prática 

existe alguma dificuldade em definir as folgas (maior ou menor centragem do punção em 

relação ao separador), a nova configuração iria permitir que cada ondulação fosse conseguida 

Figura 39 - Representação do processo de conformação de chapa atual (10x), dobras de uma onda assinaladas a vermelho 
(AutoCAD 2014) 
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por puncionagem nas duas etapas de conformação, o que poderia representar uma mais-valia 

em termos de precisão dimensional final do componente estampado (Figura 40).  

 

 

 

 

 

 

 

 

A alteração permitiria, em teoria, uniformizar a banda de chapa estampada, uniformizando 

as duas etapas de conformação do processo. Permitindo não só, aumentar a precisão 

dimensional no que respeita à altura do conformado, como também, aumentar a superfície 

plana de “crista” da onda, benéfico aquando da soldadura das chapas onduladas.  

Procedeu-se a um teste experimental com a ferramenta idealizada já que existiam punções 

e separadores em stock que permitiam esta configuração de ferramenta sem para isso adquirir 

material suplementar (Figura 41, Tabela 5).  

Tabela 5 – Dimensões das ferramentas duplo punção testadas 

 Largura (mm) Altura (mm) 

Punção interior 1.16 48.95 

Separador 1.88 43.53 

Punção exterior 1.07 48.56  48.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41 – Ferramenta protótipo duplo punção 

Figura 40 - Representação do processo de conformação de chapa (10x) com nova configuração de ferramenta (AutoCAD 2014) 
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4.1.2. Análise de resultados 

 

De modo a realizar uma análise comparativa entre as chapas onduladas produzidas pela 

ferramenta antiga e as produzidas pela ferramenta testada, efetuou-se a medição de quarenta 

chapas produzidas pela ferramenta testada. A altura foi medida em dezoito pontos ao longo da 

chapa (mesmo procedimento que o realizado anteriormente aquando da verificação do 

problema, Figura 9). A largura também foi medida nos extremos da chapa ondulada antes e 

depois da alteração. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 42 aponta para uma melhoria quanto à variação de altura da chapa ondulada. A 

quantificação da melhoria na uniformização das chapas onduladas é apresentada na Tabela 6. 

Nesta tabela são apresentados os valores das diferenças máximas entre ondas consecutivas, 

estes valores foram considerados pertinentes já que uma diferença entre ondas consecutivas 

elevada não é possível de correcção por ligeiros ajustes a nível de ferramenta ou de máquina. 

 

Tabela 6 - Resultados comparativos das alturas obtidas a partir das medições das quarenta chapas onduladas 

 Por chapa Por pontos de medição 

Média da diferença máxima de  

altura (mm) 

Antes Depois 

0,22  0,085 

Antes Depois 

0,05  0,07 

Média da média de alturas (mm) 
Antes Depois 

5,455  5,42 

Antes Depois 

5,455  5,4175 

Média da diferença máxima de 

altura entre ondas consecutivas 

(mm) 

Antes Depois 

0,2  0,05 

Antes Depois 

- 

5,25

5,3

5,35

5,4

5,45

5,5

5,55

5,6
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Figura 42 - Representação gráfica da diferença de altura presente nas chapas ondulada: ferramenta antiga (azul claro) e 
ferramenta testada (azul escuro), cada linha representa uma chapa 
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Relativamente às medições das larguras das chapas onduladas, e dada a dificuldade para 

obter medições com rigor, foram utilizados dois calibrados (Figura 43). O procedimento 

passou por colocar os calibrados no extremo esquerdo da chapa primeiro, e no extremo direito 

da chapa depois, efetuando-se a medição englobando a largura dos dois calibrados. A largura 

final nos extremos da chapa ondulada foi obtida subtraindo-se, à largura medida, a largura dos 

dois calibrados. Este procedimento foi efetuado para quarenta chapas onduladas fabricadas 

com a ferramenta antiga, e quarenta com a ferramenta nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificou-se que a média da diferença de largura por componente conformado passou de 

0.08mm para 0.26mm. Os restantes resultados são apresentados na Tabela 7, o valor padrão 

de largura é igual a 29.58 com tolerância de +0.4. A diferença para o valor padrão é 

assinalada na tabela abaixo entre parênteses.   

 

Tabela 7 - Resultados comparativos das larguras obtidas a partir das medições das quarenta chapas onduladas 

 Extremo esquerdo Extremo direito 

Média da largura (mm) 
Antes Depois 

30 (+0.42)  29.66 (+0.08) 

Antes Depois 

29.92 (+0.34)  29.4 (-0.18) 

Diferença máxima de largura 

(mm) 

Antes Depois 

0.39  0.2 

Antes Depois 

0.39  0.16 

 

 

 

 

Figura 43 - Fotografia dos calibrados e da chapa ondulada para medição de largura 
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4.1.3. Interpretação dos resultados 

 

A ferramenta testada apresenta valor acrescido em relação a ferramenta antiga no que diz 

respeito ao controlo da variação de altura ao longo da chapa ondulada, mantendo a altura 

dentro dos limites de toleranciamento. Neste aspeto a melhoria foi significativa. 

Relativamente às larguras verificou-se um aumento da diferença entre larguras nos 

extremos da chapa ondulada, este poderá ser o ponto mais negativo da ferramenta testada, já 

que o extremo direito está inclusive abaixo do valor mínimo de 29.58mm. Como ponto 

positivo temos que a repetibilidade das larguras melhorou bastante. Assim, existindo uma 

possibilidade de ajuste da ferramenta (curso ou posição da ferramenta) que mantenha dentro 

do toleranciamento a largura das chapas onduladas, será possível produzi-las com larguras 

homogéneas.   

Numa perspetiva geral, a ferramenta testada revela ser uma boa alternativa à ferramenta 

antiga já que minimiza o problema crítico referente à planeza das chapas onduladas. Esta 

configuração de ferramenta implica, no entanto, algum cuidado relativo à largura das chapas 

onduladas.  

A configuração de ferramenta com duplo punção concebida foi implementada nas várias 

referências de chapas onduladas, sempre com valores médios de variação de altura por chapa 

de cerca de 0.1 mm, aproximadamente metade da diferença verificada até então. Na referência 

K9K contudo, a variação de altura por chapa ondulada permaneceu em 0.2 mm. Mais à frente 

será efectuada uma análise ao problema. 
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4.2. Simulação numérica  
 

Nesta fase do trabalho, e tendo-se já atingido algumas melhorias no sentido de reduzir o 

toleranciamento das chapas onduladas produzidas, sentiu-se necessidade de introduzir uma 

vertente de simulação numérica de chapa. Isto poderia permitir não só, apurar as causas da 

ineficácia da ferramenta de duplo punção para a referência K9K, como também, avaliar a 

possibilidade da fazer uma ferramenta que conforme duas ondas a cada ciclo de máquina. 

Para isso, foi realizada previamente uma formação intensiva no software de simulação 

AutoForm Plus R5.1 que permitiu conferir uma perspectiva global do mesmo, apurar modos 

de funcionamento e parâmetros relevantes. Este software é especializado em simular 

processos de conformação plástica de chapa e é usado em muitas empresas do sector 

automóvel. 

4.2.1. Parâmetros de simulação do processo actual 

 

Escolheu-se simular a conformação de uma onda da chapa ondulada já que somente uma 

ondulação é fabricada a cada ciclo de máquina. A simulação da chapa ondulada completa 

implicaria um esforço computacional acrescido que tornaria o processo moroso e menos 

intuitivo.  

A simulação com recurso ao software AutoForm pode ser processada de dois modos: 

 Import tool: é importada a ferramenta de conformação e é gerada a chapa 

conformada no programa por simulação; 

 Import part: é importada a geometria da chapa conformada, é gerada a ferramenta 

a partir dessa geometria, e só depois é obtida a chapa conformada por simulação; 

Numa primeira fase, desenharam-se as ferramentas com as medidas reais utilizando o 

software de representação em CAD 3D Solidworks com vista à introdução destas no software 

de simulação AutoForm (Figura 44).  

 

 

 

 

 

Figura 44 - Ferramenta efectuada em software de CAD (esquerda) e importada para o AutoForm (direita) 
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Existe uma base de dados de materiais associada ao software AutoForm que permite a 

importação das características de alguns dos materiais mais comuns usados no processo de 

estampagem de chapa. O aço inoxidável austenítico da serie 304 é um desses materiais, as 

propriedades do material foram editadas posteriormente para uma melhor aproximação do 

material usado no componente estampado (Figura 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os restantes parâmetros introduzidos foram: 

 Espessura da chapa: 0.2mm; 

Esta espessura corresponde à espessura da chapa ondulada F1A que se pretende simular.  

 Processo de fabrico: dobragem (Flanging) + embutido (crashform); 

Foram definidas duas operações, dobragem e embutido, pois considerou-se que estas são 

as etapas mais representativas do processo real (Figura 46). Na operação de dobragem, o 

serra-chapas foi colado à frente da dobra com vista a simular o correto fluxo de material. A 

operação de embutido processa-se sem serra-chapas. Uma operação de corte também foi 

definida somente para facilitar o processo de medição de alturas e análise de resultados 

posterior. 

Figura 45 - Interface de edição das propriedades dos materiais presentes no AutoForm 
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 Largura e comprimento da chapa: 190mm e 90mm respectivamente;  

A largura de banda foi definida de acordo com a largura da referência F1A. O valor do 

comprimento foi arbitrado para fins de simulação, a banda no processo real provem de 

bobinas com comprimento elevado e indefinido. 

  Folga: 0.35mm; 

Folga utilizada no processo. Entende-se por folga a distância entre a matriz e o punção 

que inclui a espessura do material e o espaço vazio adicional que constitui a folga 

propriamente dita (Figura 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 Distância a topo: 0mm (topo), 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm; 

Entende-se por distância a topo (“Gap at bottom”) o intervalo que vai do punção ao 

separador central, descontando a espessura do material. Distância a topo de zero implica a 

chapa estar pressionada pelo punção contra o separador sem folga, penetração máxima do 

punção (Figura 48). 

Simulou-se o processo para várias distâncias a topo para avaliar a variação na altura do 

componente estampado com este parâmetro. No processo real a penetração do punção, e 

Figura 47 - Representação de uma folga δ num processo de dobragem em U  

Figura 46 - Representação das duas etapas de conformação simuladas (AutoForm 2014) 



Otimização de processo para estampagem de chapa 

47 
 

respetiva distância a topo, é ajustada com um sistema de calas até se obter uma chapa 

ondulada com a altura pretendida podendo assim iniciar-se a produção em série. Existe no 

entanto alguma dificuldade em saber que distância a topo se utiliza já que o ajuste é manual e 

estamos a falar de décimas de milímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cadência: 102.86 golpes/min;  

Cadência usual no processo de estampagem actual, o limite estima-se ser 120golpes/min. 

Para além destes parâmetros também foi ajustado o grau de refinamento da malha para 

elementos com tamanho mínimo de 0.02mm, e 104 elementos presentes na chapa ainda por 

conformar. A malha final é gerada pelo programa com maior grau de refinamento nas zonas 

com maior deformação (Figura 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 49 - Malha de elementos triangulares gerada (AutoForm 2014) 

Figura 48 – Exemplo de conformado a topo (esquerda) e com distância a topo de 0.2mm (direita) 
(AutoForm 2014) 
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4.2.2. Análise de resultados 

 

Pretendeu-se analisar parâmetros que permitissem por um lado, fazer uma análise 

comparativa entre valores simulados e valores reais e por outro, fazer uma análise do processo 

em termos de simulação: 

 Variação de espessura da chapa; 

 Deformação da chapa: critério de formabilidade; 

 Variação de altura ao longo da chapa; 

 Retorno elástico; 

 Defeitos: risco de rugas. 

 

VARIAÇÃO DE ESPESSURA DA CHAPA 

 

Existia interesse em analisar o comportamento do material a nível de espessura para 

melhor poder definir o processo, se somente existia variação de espessura nas dobras da chapa, 

ou se a variação era verificada em todo o recorrido do conformado. Para tal, e para também 

poder comparar os valores obtidos por simulação com os valores reais efetuou-se uma 

metalografia à secção de uma chapa ondulada produzida (Figura 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na comparação da figura acima foi tida em consideração a obtenção de valores de 

espessura metalográficos e simulados para a mesma secção, já que a espessura varia ao longo 

da chapa ondulada (Figura 51). Verifica-se que existe uma pequena diferença numa das 

Figura 50 - Comparação entre a espessura observada na metalografia 25x (µm) e a espessura simulada (mm) 
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medidas da espessura apresentada na metalografia (0.212mm) em relação à espessura 

simulada (0.201mm), cerca de uma centésima de milímetro. Esta diferença pode ser explicada 

pelos seguintes motivos: 

 Valores simulados constituem valores teóricos aproximados; 

 Possibilidade de ter ocorrido uma ligeira deformação aquando do corte para a 

realização da metalografia; 

 Secção de medição poderá não ser exatamente a mesma. 

Apesar desta ligeira discrepância, os valores apresentam ser da mesma ordem de grandeza 

o que pode ser indicador de uma boa aproximação do processo de fabrico real com o processo 

de fabrico simulado. 

  

 

 

 

 

Uma perspectiva geral da variação da espessura obtida por simulação é apresentada na 

Figura 52. A observação desta permite constatar que existe variação da espessura ao longo da 

chapa de acordo com um padrão e que a redução de espessura máxima é de cerca de 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 - Corte realizado para realização da metalografia 

Figura 52 - Variação da espessura máxima (mm) ao logo da chapa ondulada (AutoForm 2014) 
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DEFORMAÇÃO DA CHAPA: FORMABILIDAADE 

 

Em termos de deformação do material, interessava confirmar a não existência de rotura no 

processo simulado, indo de encontro à realidade, e averiguar o quão próximo a chapa 

ondulada estava do limite de formabilidade definido pelo material (Figura 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O diagrama limite de formabilidade (FLD) da chapa ondulada permite verificar que não 

existem pontos na zona de risco de aparecimento de fendas (“risk of splits”). Observam-se 

também deformações uniformes por toda a chapa, não se destacando nenhum ponto crítico 

com comportamento irregular. 

 O diagrama de formabilidade da Figura 53 foi obtido para uma distância a topo de 0.2mm 

embora não se verifique diferença significativa deste com a variação da distância a topo. 

 

 

 

 

Figura 53 - Diagrama limite de formabilidade e representação da chapa ondulada com critério de Max. Failure 
(AutoForm2014) 



Otimização de processo para estampagem de chapa 

51 
 

ALTURA AO LONGO DA CHAPA ONDULADA 

 

A variação de altura ao longo da chapa ondulada constituiu a origem dos problemas de 

controlo dimensional, motivo que fomentou o surgimento deste projeto. Era portanto 

imperativo verificar, recorrendo à simulação, se existia diferença de altura e quantifica-la com 

vista a poder encontrar soluções que resolvam o problema. 

Procedeu-se à medição da chapa ondulada (Figura 54) nos pontos de medição 

equivalentes aos pontos de medição reais (Figura 9). O procedimento foi efectuado para as 

várias distâncias a topo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificou-se que também existe variação de altura ao longo do componente estampado 

obtido por simulação numérica (Figura 55).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 – Representação do modo de medição de alturas utilizado (AutoForm 2014) 
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Por observação da Figura 55 e da Tabela 8 podem aferir-se algumas relações tais como: 

 A diferença máxima de altura aumenta com o aumento da distância a topo; 

 A média da diferença máxima de altura entre ondas consecutivas aumenta com o 

aumento da distância a topo; 

 A altura média aumenta da distância a topo de 0mm para 0.1mm e a partir daí 

diminui com o aumento da distância a topo.  

 

Tabela 8 – Valores de alturas simuladas para as várias distâncias a topo 

Distância a topo (mm) 0 (TOPO) 0.1 0.2 0.3 0.4 

Altura Média (mm) 5,58 5,64 5,6 5,53 5,49 

Diferença Máxima de altura (mm) 0.04 0.13 0.26 0.33 0.37 

Média da diferença de alturas entre 

ondas consecutivas (mm) 
0.01 0.07 0.18 0.25 0.26 

 

Mais do que comparar as alturas das chapas onduladas simuladas, interessava também 

comparar valores simulados com valores reais. Aquando da fabricação das quarenta chapas 

onduladas seleccionadas para quantificar a diferença de altura real, estima-se que se utilizou 

uma distância a topo de 0.2mm. Irá portanto comparar-se os valores de altura de chapa para 

essa distância a topo (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Comparação entre valores de alturas reais e simulados 

 Real (mm) Simulado (mm) Diferença (mm) 

Diferença máxima de altura  0.22 0.26 0.04 

Atura média  5.455 5.6 0.145 

Média da diferença máxima de altura 

entre ondas consecutivas 
0.2 0.26 0.06 

 

A principal diferença entre valores reais e valores simulados reside no valor de altura 

média (cerca de uma décima e meia de diferença), já que a chapa simulada apresenta um 

comportamento em tudo semelhante à chapa real em termos de variação de altura (Figura 56). 
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Esta diferença poderá dever-se ao facto de se estar a simular a conformação plástica de 

somente uma ondulação, pelo que as abas inferiores da onda (Figura 54) que deveriam voltar 

a ser conformadas no sentido de se obter a onda seguinte não o são. 

 Esta diferença poderá também dever-se à própria aproximação dos resultados que 

devolve o método dos elementos finitos ou ainda a alguma imprecisão de medição.  

 

 

RETORNO ELÁSTICO 

 

O retorno elástico, capacidade do material conformado tender a recuperar a forma inicial 

elasticamente, é causador de falhas dimensionais e é a razão pela qual a penetração do punção 

é superior ao teoricamente necessário. Era importante analisar o retorno elástico presente no 

processo, e verificar a diferença deste com a distância a topo já que o processo de 

conformação a topo parece resolver os problemas de variação de altura (Figura 55). 
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A chapa ondulada manifesta um deslocamento associado ao efeito do retorno elástico de 

flexão na parte central (Figura 57). Este movimento pós-conformado pode ser crítico, apesar 

de reduzido, no controlo da largura da chapa ao longo do seu comprimento. Um retorno 

elástico superior ao verificado para a distância a topo de 0.2mm pode provocar problemas 

aquando da inserção das chapas onduladas no tubo achatado. 

Para uma distância a topo de 0mm observou-se, com recurso à simulação, que o efeito de 

flexão da chapa era ampliado e ocorria inclusive um efeito de torção que afetaria directamente 

a planeza da chapa (Figura 58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 – Retorno elástico da chapa para distância a topo de 0.2mm (chapa antes do retorno elástico a branco) 
(AutoForm 2014) 

Figura 58 - Retorno elástico da chapa conformada a topo (chapa antes do retorno elástico a branco)                   
(AutoForm 2014) 
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O teste de conformar a topo com esta geometria de ferramenta já tinha sido efetuado pelo 

engenheiro responsável pela linha de conformado mas sem sucesso precisamente por causa da 

distorção no que respeita a planeza da chapa ondulada.  

 

 

DEFEITOS: RISCO DE RUGA 

 

As rugas afetam a qualidade final do produto e modificam as propriedades do material 

levando-o, em alguns casos, à rotura, como já foi referido. É fundamental ter capacidade de 

antever possíveis zonas de aparecimento de rugas para as puder evitar. Verificou-se a 

existência de uma ruga num dos extremos da chapa ondulada produzida (Figura 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era necessário verificar se o software de simulação apontava para o aparecimento da ruga 

verificada. Exportou-se portanto o diagrama relativo ao risco de aparecimento de rugas do 

AutoForm (Figura 60). 

 A observação da Figura 60 confirma o maior risco de ruga num dos extremos da chapa 

ondulada o que vai de encontro à realidade. As rugas estão situadas do lado da entrada de 

material proveniente da banda de chapa. 

 

 

Figura 59 – Ruga verificada na chapa ondulada F1A 
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A chapa ondulada F1A não é simétrica, o início de onda dos dois extremos são opostos 

(Anexo A). O estiramento de material proveniente da bobine não é uniforme derivado da 

forma ondulada que apresenta a geometria a conformar.  

As zonas de menor estiramento, representadas com a letra A na Figura 61, não necessitam 

de tanto material proveniente da banda como nas zonas de maior estiramento letra B. Poderá 

haver um acumular de material na zona A que provoque o aparecimento de forças de 

compressão das quais derivam as rugas e a diferença de altura ao longo do componente 

(génese do problema verificado). O efeito parece ser amplificado nos extremos da chapa 

conformada da qual deriva, em teoria, a ruga verificada no extremo 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 - Representação do risco de ruga para a chapa ondulada F1A (AutoForm 2014) 
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Em suma, o início de onda do extremo 1 aparenta ser menos susceptível ao aparecimento 

de rugas. Critério de deverá ser tido em conta, sempre que possível, aquando do projeto de um 

nova referência de chapa ondulada. 

Para melhor esclarecer esse fator, efectuaram-se testes práticos com o objectivo de 

comprovar a influência do inicio de onda no aparecimento de rugas nos extremas da banda de 

chapa.  

Primeiramente conformou-se chapa metálica com o início de onda teoricamente mais 

crítico, extremo 2 da referência F1A (Figura 62). Em seguida conformou-se a mesma banda 

de chapa deslocada para obtenção de um início de onda “oposto” teoricamente menos crítico, 

extremo 1 da referência F1A (Figura 63). 

Figura 61 - Vista de cima da chapa conformada: A) zona de menor estiramento , B) zona de maior estiramento 
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Na Figura 62 é possível observar o aparecimento de rugas bem definidas nos extremos da 

chapa conformada como se previa (zona de maior estiramento nos extremos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A observação da Figura 63 permite verificar que para este início de onda não existe maior 

grau de formação de rugas nos extremos da chapa (zona de menor estiramento nos extremos). 

Esta análise confirma as anteriores elações e remete para uma influência do início de onda 

na qualidade do componente estampado. 

Figura 62 – Banda de chapa conformada com início de onda crítico 

Figura 63 – Banda de chapa conformada com início de onda menos crítico 
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4.3. Questão relativa à referência K9K 

4.3.1. Geometria da referência 

 

A chapa ondulada K9K é fabricada no mesmo material da F1A, a saber aço inoxidável 

austenítico, e possui a mesma espessura, 0.2 mm. A principal característica da chapa ondulada 

K9K, característica que a distingue das restantes, é o facto de possuir um comprimento de 

onda mais acentuado (Figura 64), requerendo um punção mais largo. 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Análise à planeza 

 

O procedimento para a realização da simulação numérica para esta referência de chapa 

ondulada foi o mesmo que o apresentado anteriormente (secção 5.2.1). A única diferença 

prendeu-se com a dimensão da ferramenta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 – Fotografia das referências F1A (em baixo) e K9K (em cima) 
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A referência de chapa K9K apresenta tendências semelhantes à referência F1A, analisada 

anteriormente, em termos de altura (Figura 65, Tabela 10): 

 A diferença máxima de altura aumenta com o aumento da distância a topo; 

 A média da diferença máxima de altura entre ondas consecutivas tende a aumentar 

com o aumento da distância a topo; 

 A altura média aumenta da distância a topo de 0mm para 0.3mm, a partir daí 

haverá diminuição.  

 

Tabela 10 - Valores de alturas simuladas para as várias distâncias a topo para K9K 

Distância a topo (mm) 0 (TOPO) 0.1 0.2 0.3 0.4 

Altura Média (mm) 5.49 5.55 5.59 5.61 5,57 

Diferença Máxima de altura (mm) 0.09 0.09 0.16 0.19 0.24 

Média da diferença de alturas entre 

ondas consecutivas (mm) 
0.04 0.03 0.1 0.12 0.14 

 

A conformação real  ocorre para uma distância a topo de 0.4mm, razão pela qual esta foi a 

distância a topo considerada em simulação para fins comparativos (Figura 66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A altura da chapa ondulada simulada apresenta um comportamento oscilatório  (Figura 66) 

semelhante à altura da chapa ondulada real, embora com menor grau de repetibilidade entre 

pontos de medição. 
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Figura 66 - Representação gráfica das diferenças de altura simuladas vs real para K9K 



Otimização de processo para estampagem de chapa 

61 
 

Tabela 11 - Comparação entre valores de alturas reais e simulados para K9K 

 Real (mm) Simulado (mm) Diferença (mm) 

Diferença máxima de altura  0.24 0.24 0 

Atura média  5.45 5.57 0.12 

Média da diferença máxima de altura 

entre ondas consecutivas 
0.2 0.14 0.06 

 

A principal diferença entre valores reais e valores simulados reside no valor de altura 

média (Tabela 11). Esta diferença poderá dever-se aos mesmos motivos referidos para a 

referência de chapa F1A. 

 

4.3.3. Diferença no comportamento das referências F1A e K9K 

 

Compararam-se os resultados da simulação de uma chapa ondulada em que a alteração da 

ferramenta para duplo punção surtiu efeito (F1A), e outra para o qual não surtiu (K9K). O 

objectivo era o de detetar diferenças nos resultados que pudessem indicar o porquê da 

diferença de comportamento da chapa. As duas principais diferenças verificadas foram a nível 

da redução de espessura na zona crítica e a nível do retorno elástico, e serão apresentadas 

seguidamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 – Redução de espessura (µm) na zona crítica da chapa ondulada F1A (AutoForm 2014) 



Otimização de processo 

62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 67 e a Figura 68 remetem para uma diferença de espessura de 0.01mm na zona 

crítica das duas referências.  

   
  

 
 
    

   
         (3) 

Em que: 

   – diferença de espessura em mm 

  – espessura do material em mm 

   – diferença na redução de espessura em percentagem (%) 

 

A referência K9K apresenta uma redução de espessura na zona crítica 5% superior à 

redução da chapa ondulada F1A (eq. 3). Este fator indicia um maior grau de encruamento do 

material nesta zona para a referência K9K. 

A redução de espessura acentuada em K9K pode ser resultado do maior volume de 

material que “entra” na matriz para ser conformado num golpe de ferramenta, dado o maior 

comprimento de onda.   

 

Figura 68 - Redução de espessura (µm) na zona crítica da chapa ondulada K9K (AutoForm 2014) 
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O retorno elástico nos extremos da chapa ondulada (Figura 69) é  superior para a 

referência F1A. Este parâmetro poderá estar relacionado com o maior encruamento da 

referência K9K, maior grau de deformação plástica da chapa. 

A observação de um menor efeito de retorno elástico e um maior grau de deformação em 

regime plástico para a referência K9K, poderão indicar uma maior resistência a uma possível 

nova operação de conformação (presente na ferramenta duplo punção). Aliado a isso bastará o 

segundo punção da ferramenta com nova configuração não ser exactamente da mesma altura 

do primeiro para a ferramenta não produzir o efeito desejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 69 – Representação do retorno elástico para K9K (esquerda) e F1A (direita) 

 Chapa antes do retorno elástico representada a branco e traço fino 
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4.4. Estudo da geometria de ferramenta 
 

A geometria da ferramenta influencia directamente a qualidade do componente estampado. 

Pensou-se então em apurar a melhor geometria desta para o processo de fabrico em causa com 

recurso à simulação.  A melhor geometria será aquela que apresentar menor diferença de 

altura ao longo da chapa ondulada e menor distorção dimensional associada ao efeito de 

retorno elástico. 

4.4.1. Perfis simulados 

 

Foram importados para fins de simulação os seguintes perfis para os punções das 

ferramentas de estampagem das chapas onduladas (Figura 70): 

 Perfil em U com raio de 0.1mm: perfil com raio menor que o atual de 0.3mm;  

 Perfil em U com raio de 0.55mm: perfil com raio maior que o atual de 0.3mm; 

 Perfil com arresta quebrada de 0.3mm; 

 Perfil com cabeça redonda; 

 Perfil com cabeça côncava. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Efetuaram-se as simulações do mesmo modo que já se tinha efectuado para o perfil 

presente na ferramenta em produção, mudando-se somente a geometria do punção. O 

objectivo era verificar se uma mudança do perfil da ferramenta traria melhorias na qualidade 

do produto final. Simulou-se para distância a topo de 0mm e 0.1mm para todas as geometrias 

referidas.    

 

Figura 70 – Perfis estudados da esquerda para a direita: U com raio 0.1mm, U com raio 0.55mm, arresta quebrada de 
0.3mm, cabeça redonda, cabeça côncava 



Otimização de processo para estampagem de chapa 

65 
 

4.4.2. Análise à planeza 

 

As alturas das várias chapas onduladas obtidas por simulação numérica foram medidas no 

software como efectuado anteriormente (Figura 54). As medições, pertinentes para efeitos 

comparativos, terão um erro associado dado o Método dos Elementos Finitos ser um método 

que devolve resultados aproximados. Para além desse fator a resolução do software AutoForm  

nunca será a mesma que a de um software de CAD com medidas mais exatas.  

Os parâmetros mais relevantes das medições de alturas efectuadas são apresentados na 

Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Diferença nas alturas medidas para os vários perfis 

 U com raio 

0.1mm 

U com raio 

0.55mm 

Quebrada 

de 0.3mm 
Redondo Côncavo 

Distância a 

topo (mm) 
0 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0.1 

Altura Média 

(mm) 
5,54 5.61 5,49 5.54 5.51 5.6 5.47 5.44 5,47 5.47 

Diferença 

Máxima de 

altura (mm) 

0.11 0.08 0.13 0.13 0.08 0.09 0.1 0.17 0.06 0.07 

Média da 

diferença de 

alturas ondas 

consecutivas 

(mm) 

0.03 0.03 0.05 0.06 0.03 0.04 0.04 0.1 0.02 0.03 

 

 

Em termos de valores médios de diferença de altura entre ondas consecutivas e valores de 

diferença máxima de alturas, o perfil que apresenta resultados mais promissores é o côncavo. 

Este perfil retorna os menores valores para os parâmetros referidos. Para além disso,  não 

existe muita discrepância entre a variação de altura do perfil côncavo com distância a topo de 

0mm e de 0.1mm (Figura 71).  

Observa-se também que, em geral, as variações de altura são menores para os 

componentes estampados com distância a topo de 0mm. Era portanto importante verificar se 

os perfis apresentavam elevada distorção de forma associada ao retorno elástico para descartar 

ou  não essa possibilidade para os vários perfis, em particular para o perfil côncavo.  
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4.4.3. Análise  ao retorno elástico 

 

O retorno elástico é mais acentuado, para todos os perfis simulados, nos extremos da 

chapa ondulada. Pensou-se então em compara-los na mesma secção num dos extremos do 

componente estampado (Figura 72, Figura 73, Figura 74) para distância a topo de 0mm. 
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Figura 71 - Representação gráfica das diferenças de altura simuladas para K9K com perfil côncavo 

Figura 72 - Representação do retorno elástico para perfil raio 0.1mm (esquerda) e raio de0.55mm (direita) 

 Chapa antes do retorno elástico representada a branco e traço fino (AutoForm 2014) 
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O perfil redondo e o perfil côncavo destacam-se por apresentar menor retorno elástico que 

os restantes perfis sendo que para o segundo, o efeito do retorno elástico é praticamente 

inexistente (Figura 73).  

Visto o perfil côncavo aparentar ser uma boa alternativa ao perfil utilizado, já que permite, 

em teoria, uma conformação com distância a topo de 0mm sem grande efeito de retorno 

elástico e consequente distorção de forma associada significativa, importava analisar em 

detalhe esta solução. 

 

 

 

 

 

Figura 73 - Representação do retorno elástico para perfil côncavo (esquerda) e redondo (direita) 

 Chapa antes do retorno elástico representada a branco e traço fino (AutoForm 2014) 

Figura 74 - Representação do retorno elástico para perfil com aresta quebrada de 0.3mm  

 Chapa antes do retorno elástico representada a branco e traço fino (AutoForm 2014) 
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4.4.4. Perfil côncavo 

 

A concavidade inerente ao perfil que se pretende analisar aumenta a área de contacto com 

a banda de chapa quando comparado com o perfil de cabeça recta usado atualmente, 

aumentando assim,  a quantidade de material deformado plasticamente (Figura 75). A banda 

conformada com o novo perfil deverá apresentar, em teoria, maior grau de encruamento e 

com isso propriedades de resistência mecânica superiores.  Este fator pode explicar o menor 

efeito de retorno elástico verificado na simulação e a maior precisão dimensional da peça 

conformada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este novo perfil faltava analisar os seguintes parâmetros: 

 Variação de espessura da peça; 

 Formabilidade: risco de rotura; 

 Risco de rugas. 

A análise irá permitir validar ou refutar esta solução de ferramenta com vista a um futuro 

ensaio experimental. A possibilidade de se conseguir fabricar uma geometria côncava num 

punção de dimensões reduzidas, como é o caso, também terá influência na realização ou não 

de uma ferramenta protótipo para ensaio experimental.  

 

 

 

 

Figura 75 – Representação das duas etapas de conformação (10x) do processo com ferramenta de perfil côncavo (AutoCAD 2014) 



Otimização de processo para estampagem de chapa 

69 
 

Figura 77 – Representação da redução de espessura para a mesma secção: perfil côncavo (esquerda) e perfil utilizado (direita) 
(AutoForm 2014) 

VARIAÇÃO DE ESPESSURA DA CHAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A observação da Figura 76 indica que a redução de espessura máxima para novo de perfil 

de ferramenta simulado é aproximadamente a mesma que a verificada para o perfil de 

ferramenta antigo (Figura 68), entre 10% a 20% da espessura da chapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O perfil côncavo apresenta, no entanto, maior quantidade de material com espessuras  

reduzidas, distribuição de espessuras ao longo dum mesmo perfil menores (Figura 77).  

 

Figura 76 - Redução de espessura (µm) na zona crítica da chapa ondulada K9K, perfil côncavo 
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DEFORMAÇÃO DA CHAPA: FORMABILIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O diagrama limite de formabilidade (FLD) da chapa ondulada permite verificar que não 

existem pontos na zona de risco de aparecimento de fendas (“risk of splits”). Observam-se 

também deformações uniformes por toda a chapa, não se destacando nenhum ponto crítico 

com comportamento irregular (Figura 78).  

 

DEFEITOS: RISCO DE RUGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78 - Diagrama limite de formabilidade e representação da chapa ondulada com critério de Max. Failure perfil côncavo 

Figura 79 – Representação do risco de ruga para ferramenta com perfil côncavo 
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A solução de perfil côncavo parece conduzir ao aparecimento de maior risco de defeitos 

localizados, mais evidente nos extremos da chapa ondulada (Figura 79). Este poderá ser o 

aspeto mais negativo desta geometria de ferramenta. 

As  rugas, desde que ligeiras e que não prejudiquem a funcionalidade do componente, são 

um fator que pode ser tolerável já que a chapa ondulada não necessita apresentar um aspeto 

estético perfeito pois será incorporada, como já foi dito, num tubo achatado. É importante 

referir também que a simulação avalia o risco de aparecimento de ruga, pelo que não é certo 

que este defeito apareça na prática. 

Numa perspectiva geral, o perfil de ferramenta analisado apresenta boas indicações quanto 

ao aumento da precisão dimensional do componente estampado, principal fator crítico.     
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5. Novo processo de estampagem 

5.1. Proposta de novo processo e ferramenta associada 
 

Numa primeira fase, e tendo como objectivo conceber uma ferramenta que possa fabricar 

duas ondulações de uma chapa termo condutora a cada ciclo de máquina, duplicando assim a 

velocidade do processo, foi necessário pensar numa solução a nível de processo de fabrico 

que pudesse viabilizar essa hipótese.  

Para o novo processo de fabrico será sempre requerido: 

 Um suplemento ao curso atual utilizado para fabricar uma ondulação por ciclo de 

máquina, maior distância de arraste do material; 

 Um acréscimo na força exigida à prensa mecânica, já que existirá um acréscimo do 

material estampado a cada golpe. 

É de salientar que a conceitualização da ferramenta levou em consideração, não só o 

funcionamento do processo atual, como também o parecer de alguns operários e engenheiros 

da BorgWarner que por trabalharem com a linha de conformado há vários anos  possuem 

elevado know-how na matéria. O processo idealizado antevê uma ferramenta com três 

punções, dois separadores e dois bolcos primários (Figura 80).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ferramenta superior mantem-se igual à ferramenta inferior numa tentativa de manter o 

processo simples e facilitar a tarefa de montagem e desmontagem da mesma. A 

particularidade desta ferramenta é que possui o punção do extremo direito na ferramenta 

Figura 80 - Representação das duas etapas de conformação do processo (10x) com a nova ferramenta idealizada (AutoCAD 2014) 
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inferior, punção do extremo esquerdo na ferramenta superior, com menor largura que os 

restantes. Este facto deve-se essencialmente a dois motivos: 

 Punção com largura reduzida superior: deixar mais folga do lado em que “entra” 

o material de modo a fomentar o correto processamento de material por conformar 

e reduzir o risco de material já conformado fluir para a zona em conformação;  

  Punção com largura reduzida inferior: atua em material já conformado fazendo 

de “serra-chapas” mais uma vez na tentativa de reter o material já conformado. 

Esta solução irá ser analisada com recurso ao software de simulação AutoForm antes de 

ser realizado, um protótipo que permita testar a ferramenta na prática. Pretendia-se testar a 

ferramenta idealizada na prática antes de projectar qualquer outra alternativa.  

Por observação da Figura 80 é possível deduzir o curso máximo (eq.4) e o curso mínimo 

(eq.5) permitido pelas dimensões reais das ferramentas: 

 

                       (4) 

                       (5) 

Em que: 

e – espessura do material em mm 

S – largura do Separador em mm 

PL – largura do Punção mais Largo da ferramenta em mm 

 

 O curso é referente ao movimento de avanço e recuo da árvore de ferramenta inferior 

responsável pelo arraste do material. As expressões 4 e 5 constituem valores limite de curso 

para folga igual a zero e só são válidas para ferramentas, superior e inferior, idênticas. 
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5.2. Simulação numérica do processo 
 

Com vista a antever o comportamento da chapa quando conformada duas ondas a cada 

ciclo de máquina será usado um método numérico de análise aproximada, nomeadamente o 

Método dos Elementos Finitos (MEF) inerente ao software utilizado.  

 

5.2.1. Parâmetros de simulação  

 

Os dois primeiros passos necessários para a obtenção da simulação pretendida requerem 

que seja importada informação para o programa, nomeadamente a geometria da ferramenta ou 

do componente (primeiro passo), e as características do material (segundo passo). 

Procedimento idêntico ao realizado para simular o processo de fabrico uma onda de cada vez. 

Os restantes parâmetros introduzidos foram: 

 Espessura da chapa: 0.1mm; 

Esta espessura foi imposta e prende-se com a tendência de passar as referências de chapa 

ondulada de 0.2mm para 0.1mm, todo o estudo para o projecto da nova ferramenta está 

portanto concebido para esta trabalhar com uma chapa de 0.1mm de espessura. 

 Processo de fabrico: embutido simples (Draw); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulou-se a etapa crítica do novo processo de estampagem (Figura 81), primeira etapa de 

conformação. A etapa de conformação seguinte é semelhante ao processo atual e somente iria 

Figura 81 - Representação da primeira etapa de conformação simulada (AutoForm 2014) 
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aumentar o esforço computacional do processo de simulação. Colocou-se um serra-chapas 

para simular o correto fluxo do material (Figura 82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Largura e comprimento da chapa: 126mm e 122m respectivamente;  

A largura de banda foi definida de acordo com a largura da referência R9M, pretendeu-se 

simular a obtenção de duas ondas a cada ciclo da máquina para esta referência. O valor do 

comprimento foi arbitrado para fins de simulação, a banda no processo real provem de 

bobinas com comprimento elevado e indefinido. 

  Folga: 0.25mm; 

Folga usada no processo habitual. Considerou-se um bom ponto de partida para fins de 

simulação com a vantagem de se poder conseguir uma configuração análoga à pretendida com 

os punções existentes. Fazer uma ferramenta protótipo e analisar na prática o processo 

idealizado é naturalmente pretendido. 

 Distância a topo: 0.1mm; 

Distância a topo usual no sentido de verificar a factibilidade do processo. 

 Cadência: 102.86 golpes/min;  

Cadência usual no processo de estampagem actual, o limite estima-se ser 120golpes/min. 

Figura 82 – Representação da zona de atuação do serra-chapas (AutoForm 2014) 



Novo processo de estampagem 

76 
 

Para além destes parâmetros também foi ajustado o grau de refinamento da malha para 

elementos com tamanho mínimo de 0.02mm, e 104 elementos presentes na chapa ainda por 

conformar. A malha final é gerada pelo programa com maior grau de refinamento nas zonas 

com maior deformação (Figura 83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83 - Malha de elementos triangulares gerada (AutoForm 2014) 
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5.2.2. Análise de resultados 

 

Pretendia-se analisar parâmetros que permitissem avaliar a viabilidade da ferramenta 

projectada, e que permitissem uma futura comparação com possíveis valores empíricos. 

 

DEFORMAÇÃO DA CHAPA: FORMABILIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O diagrama limite de formabilidade da chapa ondulada permite verificar que existem 

pontos na zona de rotura (Figura 84). Era naturalmente de esperar que a conformação de duas 

ondas, e esta etapa em particular, fosse mais crítica pois requer maior grau de deformação 

plástica do material.  

Antevê-se portanto, dificuldade na obtenção deste conformado com altura de 5.4mm. 

Aliado a isso, o processo teórico simulado não tem em consideração factores como o possível 

desgaste das ferramentas, a diferença nas medidas teóricas das ferramentas dado estas 

possuírem tolerâncias geométricas associadas, uma possível diferença no paralelismo das duas 

ferramentas, etc. 

Relativamente a este critério, interessava saber se os resultados se confirmavam na prática, 

e até que profundidade de conformado se conseguia uma chapa ondulada sem defeitos.   

Figura 84 - Diagrama limite de formabilidade para a nova ferramenta (AutoForm 2014) 
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Figura 86 - Redução de espessura (mm) na zona crítica da chapa ondulada da nova ferramenta para altura de 2.8mm 
(AutoForm 2014) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

O aparecimento de rotura, pontos de deformação acima da curva limite de formabilidade, 

ocorreu para uma altura de chapa de 2.8mm (Figura 85), constituindo a altura limite simulada. 

 

VARIAÇÃO DE ESPESSURA DA CHAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A observação da Figura 86 indica uma maior redução de espessura da chapa metálica, de 

cerca de 30%, nas zonas correspondentes às zonas com maior risco de rotura, como esperado.  

Figura 85 - Diagrama limite de formabilidade da nova ferramenta para altura de chapa de 2.8mm (AutoForm 2014) 
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5.3. Ferramenta protótipo 
 

Com vista a analisar empiricamente a ferramenta concebida e simulada, procedeu-se à 

elaboração de uma ferramenta protótipo (Figura 87). A ferramenta foi conseguida com 

material já existente na empresa usado para a produção das várias referências de chapas 

onduladas, dado a geometria dos punções não ter sido alterada. Pretendia-se não só avaliar a 

possibilidade de obtenção do componente com o novo método de fabricação como também, 

analisar o comportamento da prensa mecânica a um maior curso e maior força requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1. Procedimento experimental 

 

Primeiramente, procedeu-se à fabricação de chapas onduladas com altura nominal de 

2.75mm, referência com menor altura (menor profundidade de embutido) com espessura de 

banda de 0.1mm como já foi referido (Figura 88). A intenção foi fabricar chapas onduladas 

com alturas crescentes correspondentes as referências existentes (2.75mm, 3.7mm, 4.4mm e 

5.4mm) até, se possível, chegar à altura de 5.4mm. 

 

Figura 87 – Fotografia da ferramenta protótipo utilizada 
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Verificou-se a possibilidade conformar banda de chapa com altura de 2.75mm sem 

aparecimento de defeitos nem rotura da chapa (Figura 89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O passo seguinte passou por aumentar a profundidade de embutido para atingir uma altura 

de chapa conformada de 3.7mm. Verificou-se, no entanto, a impossibilidade de conformar a 

banda de chapa metálica para esta altura (Figura 90). O aparecimento de rotura na primeira 

Figura 88 – Fotografia da ferramenta protótipo em funcionamento 

Figura 89 – Amostras de banda de chapa conformada à altura de 2.75mm com nova ferramenta 
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etapa de conformação na zona de maior redução de espessura (Figura 86) inviabilizou o 

obtenção do conformado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tentativa de avaliar o limite de profundidade de embutido possível com esta nova 

ferramenta, tentou conformar-se para uma altura de chapa de 3.2mm. Para esta altura, a banda 

apresentava troços com zonas de rotura localizadas pelo que se estima que o limite se situe 

próximo dessa profundidade de embutido. 

5.3.2. Análise de resultados experimentais 

 

Procedeu-se à análise e medição de um lote de vinte chapas onduladas fabricadas com o 

novo processo para a altura de 2.75mm (Figura 91). Era importante definir, com vista a uma 

possível utilização da nova ferramenta para produção em série, os seguintes aspectos: 

 Variação de altura ao longo da chapa ondulada; 

 Diferença de largura nos extremos da chapa ondulada; 

 Repetibilidade geométrica das chapas onduladas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91 – Chapa ondulada fabricada com altura de 2.75mm 

Figura 90 – Rotura verificada na banda conformada à altura de 3.7mm 
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É possível observar na Figura 91 o perfil da nova chapa ondulada fabricada duas ondas a 

cada ciclo de máquina. Denota-se uma certa discrepância de forma entre duas ondas 

consecutivas da chapa ondulada, uma primeira onda exibe um perfil mais “quadrangular” e 

uma segunda onda exibe um perfil mais “arredondado”.  

A variação de forma poderá dever-se à própria configuração do novo processo de fabrico 

que conforma, uma onda num só golpe (onda  com perfil mais quadrangular) na primeira 

etapa de conformação (Figura 80), e a seguinte de forma progressiva (similar ao processo 

atual para conformação de uma onda por ciclo de máquina, perfil mais arredondado). 

A medição de altura foi efectuada de forma análoga à efectuada anteriormente, com 

recurso a um paquímetro electrónico. As diferenças de alturas estão apresentadas na Figura 92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificou-se uma maior diferença de alturas entre pontos de medição consecutivos no 

extremo esquerdo da chapa ondulada. Este fenómeno é comum ao lote de vinte chapas 

medidas. As chapas onduladas fabricadas apresentam uma boa repetibilidade (Tabela 13), em 

média existe 0.05mm de variabilidade associada aos valores de cada ponto de medição. 

Admitindo um valor nominal de altura de 2.75mm com ±0.1mm de tolerância, as chapas 

poderiam ser válidas em média (Tabela 13) embora algumas se encontrem abaixo do limite 

inferior de 2.65mm no extremo direito da chapa (Figura 92). Seria eventualmente possível 

aumentar ligeiramente a penetração do punção do lado direito da ferramenta por forma a obter  

alturas dentro do toleranciamento. 
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Figura 92 - Representação gráfica da diferença de altura, cada linha representa uma chapa 
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Tabela 13 – Resultados das alturas obtidas a partir das medições das vinte chapas onduladas produzidas 

 Por chapa Por pontos de medição 

Média da diferença máxima de  

altura (mm) 
0.16 0.05 

Média da média de alturas (mm) 2.71 2.71 

Média da diferença máxima de altura 

entre ondas consecutivas (mm) 
0.13 - 

 

Relativamente às larguras nos extremos da chapa verificou-se uma média da diferença de 

largura por chapa de 0.093mm, os restantes resultados são apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Resultados comparativos das larguras obtidas a partir das medições das vinte chapas onduladas 

 Extremo esquerdo Extremo direito 

Média da largura (mm) 27,78 27,76 

Diferença máxima de largura (mm) 0.27 0.38 

 

A repetibilidade das larguras para as chapas onduladas produzidas aparenta ser reduzida, 

variabilidade de 0.27mm no extremo esquerdo e 0.38mm no estremo direito. Para isso pode 

ter contribuído o facto de se ter cortado a banda de chapa manualmente dado a reduzida 

quantidade de chapas produzidas neste primeiro ensaio, em que interessava acima de tudo 

verificar a exequibilidade do novo processo produtivo.  A diferença de largura por chapa 

revela, no entanto, ser bastante aceitável. 

No geral, os resultados aparentam ser bastantes promissores quanto à possibilidade de 

produção de chapas onduladas duas ondas de cada vez com o processo idealizado. Não se 

verificou: 

 Fluxo incorrecto de material proveniente das ondas já conformadas; 

 Aparecimento de defeitos que inviabilizassem o processo; 

 Problemas que decorressem do aumento de curso da ferramenta de inferior; 

 Dificuldades que resultassem do acréscimo de força exigida. 

Ainda assim, o processo com esta geometria de ferramenta só aparenta ser possível para 

baixas alturas de chapas onduladas, menor profundidade de estampagem.  
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5.4. Proposta de otimização da nova ferramenta 
 

Tendo-se comprovado a possibilidade de fabricar chapas onduladas com o novo processo 

de fabrico, era importante pensar em aperfeiçoar a primeira proposta de ferramenta com o 

objectivo de atingir uma maior altura de chapa estampada. Para tal, pensou-se em trabalhar a 

geometria dos punções. 

Constatou-se que o punção superior situado do lado da entrada de material proveniente da 

banda de chapa, que somente atua na primeira etapa de conformação, não confere a forma 

final à onda que conforma. Na segunda etapa de conformação, esse material pré-conformado 

volta a ser conformado para obtenção da forma final. Por forma a reduzir tensões e fomentar a 

entrada de material para a matriz na primeira operação de conformado, onde uma onda é 

conformada de uma só vez e num só golpe, ponderou-se arredondar o punção superior 

referido (Figura 93). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A solução de punção arredondado suscita, no entanto, algumas dúvidas como: 

 Capacidade de obtenção de perfil em U a partir do pré-conformado com perfil 

arredondado; 

 Existência de redução de tensões significativas com a mudança de perfil do punção 

superior. 

Outra alternativa, poderia passar por encurtar o punção arredondado. Esta opção facilitaria, 

em teoria, a primeira etapa de conformação, embora torne a segunda etapa mais crítica. A 

conformação das ondas era conseguida de forma progressiva (Figura 94). 

 

Figura 93 - Representação das duas etapas de conformação do processo (10x) com a nova ferramenta punção arredondado 
(AutoCAD 2014) 
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Figura 94 - Representação das duas etapas de conformação do processo (10x) com a nova ferramenta punção arredondado 
curto (AutoCAD 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ferramenta com punção arredondado curto apresentava dúvidas na capacidade do 

material conformado parcialmente, com consequente estiramento associado, voltar a ser 

conformado para obtenção de uma banda de chapa ondulada com altura devida. Para além 

disso, na segunda etapa de conformação, o correto fluxo de material proveniente da banda de 

chapa poderá não estar garantido, pelo que poderá ser necessário incorporar um quarto punção 

na ferramenta superior idealizada. 

A acrescer aos senãos apresentados o processo com esta ferramenta inviabiliza o uso de 

uma mesma ferramenta para produzir referências de chapas onduladas com alturas diferentes, 

já que o punção curto deve ser adequado à altura da chapa a estampar. Estes fatores retiraram 

protagonismo a esta solução, prevalecendo a solução de punção arredondado (Figura 93) 

como possível otimização ao processo inicial. 
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5.4.1. Simulação numérica 

 

Simulou-se a solução de ferramenta com punção arredondado apresentada na secção 

anterior por forma a verificar um possível ganho na altura das chapas, e assim, validar ou 

refutar a solução. A Figura 95 remete para o aparecimento de rotura aquando da conformação 

com uma profundidade de embutido tal que permita uma altura de chapa de 5.4mm 

(referência de maior altura como já foi referido).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretendia-se então, verificar a partir de que altura a curva limite de formabilidade era 

atingida. Esta verificação iria permitir uma análise comparativa com a primeira ferramenta 

concebida e testada.  

O aparecimento de pontos de potencial rotura, acima da curva limite de formabilidade, 

ocorreu para uma altura de chapa de 4.5mm para a nova ferramenta de estampagem com 

punção arredondado (Figura 96).  

O ganho, em termos de simulação para esta solução de ferramenta, é igual a 1.7mm, 

diferença entre os 4.5mm e os 2.8mm verificados anteriormente, com a solução inicial. Este 

ganho permitiria, em teoria, abranger a referência de altura 3.75mm. A referência com altura 

de 4.4mm deverá estar no limite. 

 

Figura 95 - Diagrama limite de formabilidade para altura de 5.4mm, ferramenta punção arredondado (AutoForm 2014) 
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Figura 97 - Redução de espessura máxima (mm) par altura de 4.5mm, ferramenta punção arredondado (AutoForm 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a altura limite de 4.5mm, verifica-se uma redução máxima de espessura de cerca de 

0.03mm nas zonas de maior estiramento de material Figura 97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A solução de uma nova ferramenta com punção superior arredondado apresenta ser mais 

favorável à obtenção de chapas onduladas de maior altura, como pensado. Ainda assim, a 

altura de conformado que permite a ferramenta não será suficiente para abranger todas as 

referências produzidas na empresa e deverá sempre ser testada empiricamente. 

Figura 96 - Diagrama limite de formabilidade para altura de 4.5mm, ferramenta punção arredondado  (AutoForm 2014) 
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6. Conclusões e trabalhos futuros 
 

6.1. Considerações finais 
 

A concretização deste projecto final de curso, numa empresa multinacional como é a 

BorgWarner, revelou ser duplamente enriquecedor. Primeiramente, permitindo um primeiro 

contacto com o mundo industrial e com as suas exigências a nível de processos produtivos,  

concretamente da indústria ligada ao sector automóvel. Seguidamente, conferindo uma 

perspectiva global dos sistemas de produção nas várias unidades de negócios da BorgWarner 

espalhadas pelo mundo.  

Para além desses factores, conhecimento acerca da organização interna da empresa foi 

assimilado, e poderá revelar-se importante numa perspectiva futura com vista a uma entrada 

no mercado do trabalho. No que diz respeito ao departamento de produção, destaca-se o 

trabalho em equipas especializadas pluridisciplinares como condição primordial para um 

desenrolar eficiente do processo produtivo. 

A fabricação de componentes por estampagem de chapa metálica é comum na 

BorgWarner, e em toda a industria automóvel. Os conformados necessitam de processos de 

fabrico apurados que garantam uma elevada precisão dimensional, como é  perceptível com o 

presente trabalho. O recurso à simulação numérica foi fundamental para analisar o processo 

de obtenção de chapas onduladas condutoras de calor a partir de banda, apurar resultados das 

propostas de melhoria das ferramentas idealizadas, e projectar o novo processo.  

 

6.2. Otimização do processo de estampagem 
 

A definição de ferramentas de conformação otimizadas foi alcançada, e possibilitou uma 

redução no toleranciamento do componente produzido. A vertente de otimização foi 

conseguida com alterações de duas formas. Uma alteração relativa à configuração da 

ferramenta de conformação (ferramenta de duplo punção), e outra relativa à sua geometria 

(ferramenta de perfil côncavo).  

A mudança na configuração da ferramenta revelou ser uma modificação facilmente 

implementável e com custo reduzido, sendo necessário maquinar os punções para obtenção de 
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alturas iguais. A ferramenta de duplo punção permitiu reduzir o toleranciamento para cerca de 

metade do toleranciamento verificado inicialmente, e foi implementada para a maioria das 

referências produzidas. 

A ferramenta com alterações a nível da geometria, foi concebida para reduzir a tolerância 

de uma referência específica, e requer um processo de maquinagem mais preciso e 

desenvolvido tecnologicamente, implicando maiores custos. Esta ainda não foi, no entanto, 

testada na prática. 

 

6.3. Novo processo de estampagem 
 

O novo processo de fabrico e inerente nova ferramenta projetada, com o objectivo de 

duplicar a velocidade do processo produtivo, revela ter uma aplicabilidade limitada. Somente 

permite produzir as referências de chapas onduladas com alturas reduzidas. A rigidez do 

processo derivado da própria prensa mecânica de conformação, e dos movimentos que esta 

tolera, a maior exigência associada à maior quantidade de material a conformar em cada golpe, 

e a espessura reduzida da banda de chapa, podem explicar a limitação na profundidade do 

conformado averiguada. 

No entanto, a tendência para a produção de referências de chapas onduladas condutoras de 

calor com menores alturas é uma realidade, e confere ao novo processo uma boa perspectiva 

de desenvolvimento e aposta futura. 

 

6.4. Perspectiva de trabalhos futuros 
 

No futuro, será importante analisar a longo prazo as várias ferramentas implementadas 

quanto às suas capacidades de resistência ao desgaste. Deverá também dar-se continuidade ao 

aperfeiçoamento do novo processo de fabrico, com o objectivo de incrementar a precisão 

dimensional do componente estampado obtido. Fazer uma análise custo-benefício para uma 

possível aquisição da ferramenta de conformação, para produção de duas ondulações de banda 

por ciclo de máquina, também poderá ser pertinente.   
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ANEXO A - Desenho técnico da chapa ondulada F1A 
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ANEXO B - Desenho técnico da chapa ondulada K9K 
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ANEXO C - Desenho de conjunto da ferramenta inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


