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INTRODUÇÃO
Ainda que já se possa caracterizar como estado da arte, o Flow Forming deve ser motivo
de estudos para uma melhoria contínua, apesar de análises de elementos finitos nesse
caso serem bem complicadas devido ao fato de apenas uma pequena parte da peça estar
em contato com a ferramenta e ser um movimento cíclico, além de somente análises
tridimensionais serem compatíveis, o que demanda muito tempo e muitos recursos
computacionais

METODOLOGIA
Utilizou-se o software Forge 2008 para elaborar-se um modelo básico a fim de simular o
processo realizado na indústria com a maior fidelidade possível. Assim, partindo de um tubo
com 40mm de comprimento em aço 34CrMo4, estudou-se a coerência dos resultados
numéricos com os observados fisicamente.
A partir do sucesso dessa etapa, criaram-se alguns modelos para analisar-se a influência da
velocidade de avanço dos roletes na tolerância exigida no processo, tendo sido elaborados um
modelo em velocidade máxima de 120mm/min e outro em velocidade mínima de 30mm/min.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio das simulações, obtiveram-se resultados interessantes em função da mudança da
velocidade no processo. Notou-se que para a velocidade de avanço de 70mm/s, que é a
velocidade mais usual na indústria, o contato dos roletes com o tubo intensifica-se com o
decorrer do processo, sugerindo aumento de tensões e de temperatura, e com pouca perda
de tolerância dimensional.

Então decidiu-se avaliar-se as condições limites de velocidade aplicadas na indústria, que vão
de 30mm/min a 120mm/min, já com um tubo de 90mm. No primeiro caso, a simulação
mostrou que talvez a condição de atrito aplicado entre a peça e a ferramenta necessite de
algum tipo de lubrificação, pois o material não escoou como o esperado e acumulou-se ao
fundo da matriz.

Já com a velocidade em 120mm/min, notou-se uma ligeira abertura no tubo, que
provavelmente será corrigida até alcançar o final do processo. Esse evento ocorre devido à
formação excessiva de tensões internas, fazendo com que a peça não assuma o diâmetro do
mandril.

No caso da pressão, foi encontrada diferença significativa em relação ao caso anterior,
possivelmente originada pelo maior esforço em deformar o mesmo material a uma taxa quatro
vezes maior.

Figura 5: Contato ferramenta-peça com 120mm/min de avanço

Figura 6: Pressão com 120mm/min de avanço

Além disso, a maior pressão de contato deve causar um grande aumento nos picos de
temperatura (213ºC em 30mm/min contra 431ºC em 120mm/min), alterando o acabamento da
peça e possivelmente suas propriedades mecânicas.

CONCLUSÃO
Após as simulações realizadas, conclui-se que um aumento significativo da velocidade do
processo interfere de modo menos significativo do que sua redução drástica. Porém, tais
resultados ainda requerem maior análise, com a elaboração de novos modelos com tubos
mais longos e novas condições de atrito, o que está realizado atualmente.

Figura 7: Temperatura com 120mm/min de avanço

Figura 3: Contato ferramenta-peça com 30mm/min de avanço

Figura 2: Vista do modelo em perspectiva e em corte

Figura 1: Processo na indústria

Figura 4: Vista em corte do processo a 30mm/min


