
• Resfriamento não homogêneo das chapas, mais intenso na chapa mais fina (Fig. 2); movimentação da linha de
solda em direção do material mais espesso; diminuição da espessura nas regiões laterais do perfil.

• Revestimento com liga Al-Si gera mudança severa na rugosidade superficial dos TWBs e oxidação na
interface com as chapas.

• Ausência de falhas durantes a estampagem, tanto no material quanto na solda.
• Oxidação superficial em TWBs não revestidos, ausente nos TWBs revestidos.
• Deposição de componentes intermetálicos do revestimento nas matrizes.
• Diminuição mais acentuada, independentemente da direção da linha de solda, da espessura nas regiões da

lateral do perfil, onde ocorreu resfriamento mais rápido, como visto nasimulação, e com maior dureza.
• Predominância de microestrutura martensítica para os TWBs com temperatura de aquecimento de 950°C,

chegando a 572,1HV/DIN27MnCrB5 e 514,4HV/DIN22MnB5, e e de microestrutura bainítica para os TWBs
aquecidos a 880°C, como visto na Fig. 3.

• Presença de grãos menores na região da linha de solda, não corrigido pelo tratamento térmico.
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• Confecção de TWBs na forma de retângulos de 80 x 125mm , compostos por duas chapas de aço.
• Aço DIN 22MnB5 com 1,90 mm de espessura, soldado a laser CO2 a uma de aço DIN 27MnCrB5 com

espessura variada em cada TWB: 1,57mm e 1,80mm.
• Revestimento com liga Al-Si (A356.0), mergulhando-se as chapas por 30min a 720°C.
• Linha de solda se localiza centrada em duas direções, na de menor comprimento (direção 1) e na direção de

maior comprimento (direção 2), organizados por tipo na Tab. 1.
• Ensaios feitos com matrizes para a obtenção de um trecho de uma coluna “B” da estrutura de um automóvel.
• Aquecimento da chapa para 880°C ou 950°C durante 10min, transporte para as matrizes, em cerca de 7s, e

estampagem profunda, em prensa hidráulica, onde foram resfriadas por cerca de 10s, entre matrizes, com
sistema de refrigeração interno com água gelada.

• Realizados ensaios metalográficos, após embutimento, por lixamento, polimento e ataque qúimico com Nital
2%; e de ensaios de dureza Vickers (carga 2N), a fim de comprovar a microestrutura encontrada nos diferentes
corpos de prova, considerando que dureza inferior a 200HV, entre 200-400HV ou superior a 400HV, como
sendo predominantemente perlítica-ferrítica, bainítica e austenítica, respectivamente.

• Simulação numérica do processo no software Forge 2008 (Transvalor), utilizando o TWB de tipo 4 e com
desenhos das matrizes reais, para a estampagem do trecho da coluna “B”.

• Utilização dos a equação de comportamento termo-mecânico de Hansel-Spittel com coeficientes para o aço
DIN 22MnB5 definidos por Turetta (2008), também utilizados para o aço DIN 27MnCrB5.

• O revestimento com liga de alumínio gera um acabamento superficial grosseiro quando comparado à mesma
peça estampada sem o revestimento. Apesar de prevenir a oxidação superficial, o revestimento adere à
superfície das matrizes.

• Comprovou-se por análise metalográfica e de dureza Vickers, a predominância de microestrutura martensítica
para aquecimento de 950°C e bainítica para 880°C, provavelmente devido à queda de temperatura sofrida
durante o transporte dos TWBs entre forno e matrizes ou por não terem sido totalmente austenitizados durante
o aquecimento.

• A simulação mostrou-se bastante similar ao processo real, e nela foi confirmado o movimento gradual da linha
de solda em direção do material mais espesso, sendo mais acentuado nas regiões mais próximas às
extremidades.
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• Estampagem a quente de recortes de chapas de aço soldados a laser (Tailored Welded Blanks ou TWBs):
conformação a quente de chapas soldados de diferentes composições químicas e espessuras, simultânea a seu
tratamento térmico a temperaturas superiores à de austenitização, com resfriamento entre ferramentas), Fig. 1.

• Produção de itens com elevada resistência mecânica, mais leves e com menor número de componentes para a
montagem

• Otimização na utilização de materiais com as propriedades mecânicas e espessuras na região onde são
necessárias.

• Os objetivos principais desse projeto foi o estudo da estampagem a quente de TWBs para otimização dos
parâmetros do processo a fim de uma possível utilização em escala industrial.
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Figura 1 – Etapas do processo de estampagem a quente.
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Aço/espessura (mm)

Tipo Direção DIN 22MnB5/1,90 DIN 27MnCrB5/1,57 DIN 27MnCrB5/1,80
1 x x
2 1 x x
3 x x
4 2 x x

Tabela 1 – Combinações de TWBs.

Figura 2 – Resfriamento do TWB durante a estampagem a quente.

Figura 3 - Micrografias para os TWBs aquecidos a: a) DIN 27MnCrB5,
880°C; b) DIN 22MnB5, 880°C; c) linha de solda, 880°C; d) DIN
27MnCrB5, 950°C; e) DIN 22MnB5, 950°C; f) linha de solda, 950°.


