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Abstract 
Sheet blanking is an important process to produce industrial parts. During this process it is 

necessary to evaluate the tool wear since it directly affects the edge quality of the part. This 
paper analyzes the edge quality of sheared parts for different die and punch geometries 
combinations by using the Finite Element Method: worn/sharp punch and/or die. The 
simulations were carried out using a sheet steel FEF 340 with thickness equal to 2 mm. From 
the results it was possible to conclude that the sharp tools, when compared to the worn tools, 
diminish the roll over and the shear zone and increase the fracture zone. Besides, a worn die, 
when compared to a sharp die, increases considerably the formed burr.  
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Resumo 
O corte de chapas é um importante processo durante a produção de peças industriais. 

Durante o processo de corte é necessário avaliar o desgaste no punção e na matriz, pois 
esses parâmetros afetam diretamente a qualidade da borda da peça cortada. Este artigo 
analisa a qualidade do corte para diferentes combinações de geometrias de punção e matriz 
através de simulações baseadas no Método dos Elementos Finitos: punção 
desgastado/afiado e matriz desgastada/afiada. As simulações foram realizadas para uma 
chapa de aço FEF 340 com espessura igual a 2 mm. Com base nos resultados, concluiu-se 
que a ferramenta afiada diminui a zona de indentação e a zona de cisalhamento e aumenta a 
zona de fratura. Além disso, conclui-se que a matriz desgastada, quando comparada com a 
matriz afiada, aumenta consideravelmente a rebarba formada na peça cortada. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de corte industrial de chapas caracteriza-se pela aplicação de uma tensão de 
cisalhamento local ao longo da espessura do material. A aplicação desta tensão leva a uma 
deformação plástica local seguida pela fratura da chapa, efetuando o corte. As ferramentas 
utilizadas no processo de corte são duas matrizes, para fixação da chapa, e um punção que 
se desloca à uma certa distância da matriz (folga), causando o cisalhamento da chapa.  
 

No processo de corte é importante avaliar as características da borda cortada. Essa região 
é dividida em zonas que são diretamente afetadas pelos parâmetros de processo de corte 
[1], tais como: distância do punção à matriz (folga); espessura e propriedades do material a 
ser cortado; velocidade de corte e desgaste nas ferramentas (matrizes e punção). A Figura 1 
ilustra, de forma esquemática, as características e as zonas que podem estar presentes na 
borda de uma chapa cortada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
As zonas mostradas na Figura 1 são formadas seguindo o seguinte processo: 

primeiramente o punção começa a se deslocar e aplica uma crescente tensão de 
cisalhamento na chapa. Inicialmente, a chapa sofre uma deformação elástica, seguida de 
deformação plástica, dando origem à Zona de Indentação. Ao se atingir uma certa tensão de 
cisalhamento e uma certadeformação plástica, a chapa começa a sofrer estiramento, dando 
origem à Zona de Cisalhamento. Conforme o punção se movimenta, a tensão de 
cisalhamento aumenta até atingir um valor crítico. Ao atingir esse valor, a chapa começa a 
fraturar, dando origem à Zona de Fratura, a qual prossegue até o final do processo [2]. 
 

Conforme as ferramentas de corte são utilizadas, é natural que estas comecem a sofrer 
desgaste [3]. No início do processo de corte, o punção se movimenta de modo a cortar a 
chapa. Este contato inicial entre o punção e a chapa gera impacto na ferramenta, o que pode 
levar ao seu desgaste e, conforme a chapa começa a ser cisalhada, o atrito da chapa com o 
punção pode gerar desgaste neste. Nas matrizes, o desgaste pode estar relacionado com o 
atrito e/ou adesão entre a chapa e as matrizes. A Figura 2 compara uma ferramenta afiada 
(a) com uma ferramenta desgastada (b). Ressalta-se que na Figura 2 o desgaste foi 
representado de forma exagerada, a fim de ilustrar melhor o fenômeno. 

Figura 1: Zonas formadas na borda de uma peça cortada [2]. 
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É importante avaliar e controlar o desgaste nas ferramentas, uma vez que esse dificulta a 

realização da operação de corte. Além disso, uma chapa cortada por ferramentas 
desgastadas apresentará características diferentes de uma chapa cortada por ferramentas 
afiadas [1], o que pode gerar produtos defeituosos e diminuir a eficiência do processo [4]. 
Deste modo, é importante avaliar o desgaste das ferramentas de corte e trocá-las 
periodicamente, para garantir a eficiência do processo de corte. 
 

Entretanto, a análise empírica dos parâmetros que afetam a borda da chapa cortada é 
custosa, pois além de demandar recursos, como equipamentos para a análise da interface 
cortada e diversos tryouts, essa análise também necessita de mão de obra qualificada para 
executá-la. Diante disso, os softwares que utilizam o Método dos Elementos finitos (MEF) [5] 
tem sido uma boa alternativa à análise empírica. Nos últimos anos vários estudos têm sido 
realizados avaliando os efeitos dos parâmetros de corte na qualidade da borda, tais como 
velocidade de corte; distância entre o punção e a matriz (Folga); e espessura da chapa 
cortada [1,6,7,8]. Sendo assim, esses estudos têm comprovado a eficácia do MEF para 
estudar corte de chapas. 

 
Um importante parâmetro para a realização de simulações computacionais para o corte de 
chapas é escolher um critério de dano que se aplique à operação de corte. O critério de 
dano, ou critério de fratura, é um método analítico para se determinar quando um material irá 
fraturar. A elaboração desses modelos matemáticos pode ser baseada em vários fatores, tais 
como no histórico de deformação do material e na forma de propagação de trincas internas 
de um material [10]. Nesse sentido, é importante ressaltar que para se obter resultados 
fidedignos em simulações computacionais, o critério de dano utilizado nas simulações deve 
estar diretamente relacionado com o tipo de operação que se deseja simular e o material 
utilizado. Esses critérios são expressos na forma de uma integral de uma função “f”, que 
depende do histórico de deformação do material, em função da deformação, conforme 
mostrado na equação 1. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Representações de ferramentas de corte (a) afiada e (b) desgastada. 

(a) 

 

(b) 

Equação 1: Equação geral para cálculo de dano. 
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Sendo assim, essa equação tem como resultado um Valor de Dano (VD) e, quando VD 
atinge um Valor Crítico de Dano (VCD), o material começa a fraturar [11,12]. O VCD, por sua 
vez, é um parâmetro de entrada do software e precisa ser introduzido pelo operador.  
 

Quando se deseja realizar simulações computacionais baseadas no Método dos Elementos 
Finitos para analisar processos de corte com ferramentas desgastadas, a geometria do 
desgaste é frequentemente aproximada por um raio na extremidade da ferramenta, sendo 
esta aproximação de desgaste próxima da realidade [1]. Desse modo, é considerado uma 
ferramenta afiada aquela que apresenta um raio em sua extremidade em torno de 0,01 mm, 
já uma ferramenta desgastada é aquela que apresenta raio maior ou igual a 0,1 mm [1].  
 

Sendo assim, tendo em vista a importância da compreensão do efeito do desgaste nas 
ferramentas de corte na borda da chapa cortada, o presente artigo estudou a influência do 
desgaste, do punção e da matriz utilizada, nas zonas existentes na borda da chapa cortada. 
Para essa análise, utilizou-se o auxílio do software de elementos finitos DEFORM v.11.2 [9] 
para uma determinada circunstância de processo, variando, apenas, a condição de desgaste 
no punção e na matriz. 
 
 

2 METODOLOGIA 
 

O corte é realizado em uma chapa com um ângulo de inclinação de 45º em relação ao eixo 
“X”. A chapa se encontra fixa pelas matrizes e o punção começa a se movimentar no sentido 
“+Y”. Sendo assim, com o movimento do punção, a chapa começa a ser deformada até que a 
chapa frature completamente e o corte seja realizado. O esquema de montagem utilizado nas 
simulações pode ser visualizado na Figura 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 3: Esquema de montagem para simulação do corte. 
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As simulações foram realizadas no plano (2D), e não no espaço (3D). Essa simplificação foi 
possível de ser feita para essa situação de corte, pois considera-se que o comportamento do 
material da chapa e os esforços envolvidos no processo são os mesmos em qualquer seção 
transversal ao longo do eixo “Z”. Em outras palavras, isso indica que o processo ocorre em 
um estado plano de deformação. Sendo assim, realiza-se as simulações no plano (2D), 
considerando o processo de corte como um caso de estado plano de deformação. 
 

As simulações foram realizadas a 20ºC e o material da chapa cortada foi um aço FEF 340, 
do qual sua curva de escoamento, para 20ºC, está mostrada na Figura 5. A curva de 
escoamento do material foi gerada a partir do software JMatPro. Além disso, o movimento da 
chapa foi restringido ao longo do eixo “X” e o atrito entre as ferramentas e a chapa foi de 0,12 
(Coulomb). A Folga utilizada foi de 5% da espessura da chapa, ou seja, de 0,1 mm (Figura 
6). 

 

 
 

Figura 4: Curva de escoamento do aço FEF 340 (JMatPro). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 5: Representação da folga utilizada no processo. 
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A velocidade do punção foi constante e igual a 10 mm/s, no sentido “+Y. Como pode ser 
observado, através da Figura 5, a curva de escoamento de entrada não é sensível à taxa de 
deformação. Entretanto, esse fato não prejudica a análise obtida, pois a tendência dos 
resultados continua sendo válida considerando os efeitos da taxa de deformação ou não. 

 
Todas as simulações tiveram os mesmos parâmetros de processo, variando-se apenas o 

estado da borda do punção e da matriz. No total, quatro simulações foram realizadas, sendo 
estas: punção afiado e matriz afiada; punção afiado e matriz desgastada; punção desgastado 
e matriz afiada; punção desgastado e matriz desgastada. Nas simulações foi considerado 
uma ferramenta afiada aquela que apresentasse um raio em sua extremidade de 0,01mm. 
Por outro lado, foi considerado uma ferramenta desgastada aquela que apresentasse um raio 
em sua extremidade de 0,15 mm [1]. Sendo assim, a Figura 6 e a Tabela 1 esquematizam as 
montagens das quatro simulações realizadas e o estado da extremidade das ferramentas em 
cada simulação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para as simulações realizadas neste artigo, utilizou-se o critério de dano de Rice & Tracey 
[13], que segue a equação 2: 
 
 
 
 

 

Figura 6: Esquema de montagem das simulações para cada condição de desgaste. 

Equação 2: Equação de dano para o critério de Rice & Tracey [13].  

Tabela 1: Valores do raio do punção e da matriz para cada condição de simulação. 
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Onde, σm representa a tensão média, σ representa a tensão efetiva e α é uma constante 
que depende do material. Sendo assim, este critério foi selecionado por se mostrar capaz de 
reproduzir, de maneira fidedigna, a fratura durante o processo de corte de chapas [14]. Para 
este critério, o VCD utilizado foi igual a 8 e o valor de α igual a 2,9, os quais foram obtidos 
através de análises experimentais. Para essas investigações, analisou-se as dimensões 
médias das zonas formadas na borda de uma chapa cortada (Figura 7). Em seguida, 
realizou-se diversas simulações, considerando os mesmos parâmetros de cortes da chapa 
cortada experimentalmente, e ajustou-se os valores de α e o VCD de modo a se obter as 
zonas da borda cortada com dimensões similares aos valores médios das zonas presentes 
na chapa cortada experimentalmente. Ressalta-se que as simulações utilizadas para a 
calibração dos valores de α e VCD utilizou-se um punção desgastado com um raio na borda 
igual a 0,15 mm (Figura 8 (a)). Essa representação foi necessária devido ao fato do punção 
utilizado no corte experimental apresentar grandes sinais de desgaste, conforme pode-se 
visualizar na Figura 8 (b). Além disso, destaca-se que o material da chapa cortada 
experimentalmente e o material considerado nas simulações é o mesmo, sendo ele um aço 
FEF 340. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Borda da chapa cortada experimentalmente. 

 

Figura 8: Desgaste presente (a) no punção utilizado nas simulações e (b) no 
punção utilizado no corte experimental. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Inicialmente analisou-se os resultados mantendo-se a matriz afiada e, em seguida, 
comparou-se as dimensões das zonas formadas na borda cortada para um corte realizado 
com um punção afiado e para um corte realizado com punção desgastado. Sendo assim, a 
Figura 9 mostra os resultados obtidos, sendo a Figura 9 (a) a borda da chapa cortada com o 
punção afiado e a Figura 9 (b) a borda da chapa cortada com o punção desgastado.  

  

 
 
 

Figura 9: Resultados obtidos para (a) punção e matriz afiados e (b) punção desgastado e 
matriz afiada. 

 

A partir da Figura 9 é possível concluir que o punção desgastado resultou em um aumento da 
Zona de Indentação e da Zona de Cisalhamento na borda cortada, diminuindo a Zona de 
Fratura. Esse efeito é explicado pois, durante a movimentação do punção, aquele que estiver 
mais afiado, ou seja, aquele que apresentar menor raio em sua borda, servirá como um 
melhor concentrador de tensão, conforme pode ser visto na Figura 10 (a) e (b). Sendo assim, 
devido a essa maior concentração de tensão, o punção afiado fará a chapa atingir o valor 
crítico, da Equação 2, mais rapidamente do que o punção desgastado. Desse modo, quando 
utilizado um punção desgastado, será necessário que o punção se desloque mais e, 
consequentemente, provoque mais deformação plástica e elástica na chapa antes que o 
valor crítico seja atingido e a fratura comece a ocorrer [1]. Esse fato faz com que o desgaste 
no punção tenda a aumentara Zona de Indentação e a Zona de Cisalhamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Em seguida, manteve-se a matriz desgastada e analisou-se os resultados para o punção 

desgastado e afiado. A Figura 11 mostra os resultados atingidos, sendo (a) o corte com o 
punção afiado e (b) para o punção desgastado. 

 
 

 

Figura 11: Resultados obtidos para (a) punção afiado e matriz desgastada e (b) punção e 
matriz desgastados. 

 

(a) (b) 

Figura 10: Distribuição de tensão na chapa, em uma mesma posição do punção, para (a) 
punção afiado e matriz afiada; (b) punção desgastado e matriz afiada; (c) punção e matriz 

desgastados; (d) punção afiado e matriz desgastada. 
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Primeiramente, uma análise entre os resultados mostrados nas Figuras 9 e 11 deve ser 
levantada.  Notou-se que ambos os resultados obtidos com a matriz afiada (Figura 9), não 
apresentam rebarba. Por outro lado, quando analisados os resultados com a matriz 
desgastada (Figura 11), verificou-se a presença de rebarba sempre que a matriz está 
desgastada. Esse fato pode ser explicado pela concentração de tensão na chapa, perto da 
matriz, ser maior esta está afiada (Figura 10), fazendo com que a chapa seja cisalhada e não 
haja a formação de rebarba, conforme pode ser visto na Figura 12 (a). Por outro lado, 
quando a matriz está desgasta, a concentração de tensão na chapa, perto da matriz, é menor 
(Figura 10), fazendo com que o cisalhamento nesta região seja retardado (Figura 12 (b)). 
Desse modo, a chapa se deforma em torno do desgaste da matriz sem cisalhar, dando 
origem à rebarba no final do processo, como pode ser visto na Figura 12 (b).  

 
 

 
 

 
Quando comparados os resultados da Figura 11 com a Figura 9, é possível concluir que, 

para um determinado estado do punção (desgastado ou afiado), quando a matriz está 
desgastada, a Zona de indentação e Zona de Cisalhamento são maiores do que para uma 
matriz afiada para o mesmo estado do punção (desgastado ou afiado). Essa observação 
pode ser explicada pelo fato de que uma matriz afiada concentra mais tensões nas regiões 
da chapa próximas da borda da ferramenta do que uma matriz desgastada, conforme pode 
ser visto na Figura 8. Desse modo, a matriz afiada facilitará o cisalhamento da chapa, uma 
vez que essa maior concentração de tensão na chapa fará com que o valor crítico no material 
seja atingido mais rapidamente. Por outro lado, quando a matriz apresenta desgaste, são 
necessárias maiores deformações para se atingir o valor crítico na chapa e esta comece a 

Figura 12: (a) Restrição de formação de rebarba e (b) mecanismo de formação de rebarba. 
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fraturar. Sendo assim, percebeu-se que a Zona de Indentação e Zona de Cisalhamento 
tendem a ser maiores em matrizes desgastadas do que em matrizes afiadas, onde a 
concentração de tensão no material é maior. 
 

Portanto, a partir dos resultados obtidos e da análise desenvolvida, a Figura 13 
esquematiza as influências do desgaste nas ferramentas de corte nas dimensões das zonas 
presentes na borda cortada. 

 

 
 

Figura 13: Dimensões das zonas presentes na borda cortada para vários estados das 
ferramentas (afiadas e/ou desgastadas). 

 

Os resultados obtidos no presente artigo se mostram condizentes com a teoria e estudos 
propostos por outros autores [1,2]. Portanto, é possível afirmar que o desgaste nas 
ferramentas de corte influi diretamente na qualidade da borda da chapa cortada. Sendo 
assim, essas influências podem ser suficientes para inviabilizar a aplicação de uma 
determinada peça. Uma chapa que apresenta grande rebarba, por exemplo, pode inviabilizar 
sua montagem final em etapas posteriores devido à variação dimensional gerada pela 
rebarba. Sendo assim, justifica-se a importância de se atentar ao estado de uso das 
ferramentas e dos demais parâmetros que envolvem o processo de corte. 

 
Algumas maneiras de se retardar a evolução do desgaste nas ferramentas de corte é a 

utilização dos parâmetros mais adequados ao processo. Dessa maneira, é necessário 
atentar-se a fatores tais quais: correto valor de Folga de acordo com a espessura da chapa a 
ser cortada; velocidade de corte; material das ferramentas utilizadas; fazer a devida 
manutenção nos componentes utilizados; entre outros. A utilização de parâmetros não 
adequados acelerará o processo de desgaste na matriz e no punção.  
 

 

4 CONCLUSÃO 
 

Perante o que foi discutido, é possível concluir que a ocorrência de desgaste, tanto na 
matriz quanto no punção, tende a aumentar a Zona de Indentação e a Zona de Cisalhamento 
da borda cortada, com a distinção de que o desgaste na matriz favorece a formação da 
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Rebarba. Já um processo de corte realizado com ferramentas afiadas tende a resultar em 
bordas de corte com menores Zonas de Indentação e Cisalhamento e maior Zona de Fratura. 
Além disso, uma matriz afiada restringe a formação de rebarba. 
 

Assim sendo, a simulação computacional baseada no Método dos Elementos Finitos tem 
se mostrado uma ferramenta de grande utilidade no estudo dos parâmetros que influenciam, 
não só no desgaste das ferramentas, mas como no processo de corte de chapas como um 
todo. 
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