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RESUMO 

 

Durante o processo de forjamento de um pino de fixação, fabricado em aço micro ligado no 
material DIN 41Cr4, a partir de um tarugo com diâmetro de Ø19,05 mm e cortado por 
cisalhamento, substituiu-se o processo de alívio de tensões por um processo de tratamento 
térmico por têmpera e revenimento, objetivando uma dureza de 24 a 30 HRc. Obteve-se 
resultados teóricos (analítico e simulação), validando-os na prática através de ensaios 
experimentais. O preenchimento das cavidades, as forças durante o processo de forjamento e a 
análise do ferramental de forjamento foi obtido através de simulação pelo Método dos Elementos 
Finitos, além de terem sido medidas experimentalmente. Realizou-se ensaios de compressão, 
obtendo-se a equação de Hollomon, possibilitando a realização dos cálculos de extrusão 
confinada e correlacionando com as forças necessárias para o forjamento. Para validação do 
projeto, foi fabricado o ferramental para a realização do processo de extrusão confinada. O 
presente artigo teve o objetivo de viabilizar a fabricação do produto acabado já na operação de 
forjamento a frio, sem a necessidade de etapas subsequentes. 

 
 
Palavras Chave — Forjamento a Frio, Extrusão Confinada, Simulação. 
 

 

 

 

 

Forjamento a frio em aços endurecidos 
termicamente 

(Cold forging in thermally hardened steels) 

Tiago N. Chalinski(1) 
Luis Roberto Coutinho Manhães(2) 

Roger Freitas (3) 

Gustavo Meneghello (4) 
Fabiano da Silva Brites (5) 

Alisson S. Duarte (6)) 

(1)  Graduando, UNISINOS, tchalinski@gmail.com  
(2)  Consultor Técnico, Viemar Automotive, lmanhães@viemar.com.br 
(3)  Gerente de Engenharia de Processos, Viemar Automotive – rfreitas@viemar.com.br 
(4)  Gerente de Engenharia de Produto, Viemar Automotive, gmeneghello@viemar.com.br  
(5) Professor, UNISINOS, fbrites@unisinos.br  
(6) Professor, Escola de Engenharia da UFMG, alissonds@ufmg.br 

mailto:tchalinski@gmail.com
mailto:lmanhães@viemar.com.br
mailto:rfreitas@viemar.com.br
mailto:gmeneghello@viemar.com.br
mailto:fbrites@unisinos.br
mailto:alissonds@ufmg.br


40th SENAFOR 

 

2 

 

ABSTRACT 
 

During the forging process of a fixing pin, manufactured in micro alloyed steel in DIN 41Cr4 
material, with a diameter of Ø19.05 mm billet cut by shear, the stress relief process was replaced 
by quenching and tempering heat treatment processes, aiming a 24 to 30 HRc hardness. 
Theoretical (analytical and simulation) results were obtained, validating them in practice, through 
experiments. The filling of the cavities, the forces during the forging process and analysis of the 
forging tooling were obtained through simulation by the Finite Element Method. The empirical 
analysis was obtained through 20 bodies of evidence. Compression tests were carried out, in 
which the obtained data were treated and applied to the Hollomon equation to obtain the flow 
stress, enabling the calculation of confined extrusion, correlating with the forces necessary for 
forging. To validate the project, the tooling was manufactured to conduct the confined extrusion 
process. This article objective is to obtain a finished part right after the forging, without 
subsequent processes needed. 

 
Keywords – Cold Forging, Confined Extrusion, Simulation. 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

O processo de forjamento a frio em metais é empregado na indústria metal mecânica, permitindo grande 
precisão dimensional, além da possibilidade de obtenção de peças complexas com acabamento 
superficial excelente, próximo à forma final da peça, sendo também denominada de near-net-shape. No 
contexto atual da indústria, há elevada concorrência oriunda da indústria externa e, portanto, a redução 
de custo é de extrema importância. Baseado nessa situação global, a tecnologia de forjamento propicia 
competitividade, buscando aproveitar a matéria prima da melhor forma possível, bem como eliminar 
desperdícios e usinagens posteriores. Aliado a isso, a partir do desenvolvimento de equipamentos 
extremamente tecnológicos é possível obter produção em larga escala com extrema velocidade, 
contribuindo para o aumento dessa competitividade, incluindo aprimorar e melhorar a eficiência dos 
produtos em campo. [1] 

A simulação de processos de forjamento vem reduzindo o tempo investido com tentativa e erro. 
Geralmente, parte-se de um material de seção circular, o qual é cortado em tarugos que passarão nas 
diversas combinações das operações de forjamento até a forma desejada. As etapas são definidas por 
leis e critérios bastante conhecidos, que limitam o comportamento da peça-trabalho: limite de redução 
de área, limite de recalque livre ou confinado, conformabilidade do metal etc. [2]. No forjamento a frio, 
além de permitir definir o melhor processo, a simulação também possibilita melhorar as propriedades 
mecânicas dos aços forjados, i.e., aumento da resistência à fadiga em componentes de suspensão e 
direção de veículos automotores, o que não seria conseguido por outros processos [1]. 

O processo de cisalhamento de barras gera tensões residuais nas extremidades dos tarugos (blanques) 
que prejudicam o processo de forjamento, possibilitando falhas e defeitos de conformação mecânica. 
Baseado nesse fator, aplica-se processos de tratamento térmico do tipo alívio de tensões para evitar 
esses tipos de defeito. Com foco nisso, a proposta deste artigo visa a substituição do tratamento de 
alívio de tensões por um tratamento térmico de têmpera e revenimento, vislumbrando uma peça 
acabada no forjamento a frio, incluindo suas propriedades mecânicas desejadas, e mantendo a 
condição de ausência de defeitos no forjado. O material da peça foi o aço DIN 41Cr4. O processo 
considerado foi uma extrusão confinada a frio, sendo caracterizada quando o tarugo está confinado por 
inteiro dentro da matriz de forjamento.  

Na extrusão confinada, aços de boa conformabilidade permitem reduções de área entre 70 e 75% por 
passe. No entanto, ao se utilizar aços de média conformabilidade, essa redução acontece entre 50 e 
55% [3]. O principal limitante para a redução desejada é a resistência mecânica dos materiais 
empregados no ferramental. Sendo assim, devido à junção da substituição do tratamento de alívio de 
tensões pelo tratamento térmico de endurecimento no processo de extrusão confinada, objetivou-se 
analisar também as tensões nas matrizes. 
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2.  CURVAS DE ESCOAMENTO 

Para o processo de forjamento, o uso da teoria de von Mises tem o objetivo de definir as tensões 
necessárias para o escoamento do material, bem como definir a deformação plástica. Para tanto, 
encontra-se a tensão de escoamento, “𝜎𝑒”, um dos parâmetros fundamentais para o processo de 
forjamento, pois a partir desse valor é possível quantificar forças e tensões durante o processo. No caso 
de trabalho a frio em aços de baixo teor de carbono, pode-se empregar a equação de Hollomon (Eq. 1), 
sendo "𝜎𝑘" o fator de resistência mecânica do material e “n” o coeficiente de encruamento. 

𝜎𝑒 =  𝜎𝑘. 𝜑𝑛                                                         (Eq. 1) 

Para a obtenção do fator de resistência mecânica do material, 𝜎𝑘, é realizado um ensaio de compressão, 
onde são plotados os resultados em forma de gráfico tensão/deformação verdadeira (σ/φ), pelo qual a 
tensão e a deformação são calculadas levando em consideração em cada instante do ensaio a área 
instantânea do corpo de prova.  

Para a realização dos ensaios de compressão, foi utilizada uma máquina universal de ensaios de 100 
kN e corpos de prova com 10 mm de diâmetro e 20 mm de altura. Dez corpos de prova foram usinados, 
garantindo o paralelismo entre faces, sendo que cinco corpos de provas não receberam tratamento 
térmico (Figura 1), enquanto que os outros cinco corpos de prova receberam o tratamento térmico de 
têmpera e revenimento (Figura 2). 

 

Figura 1 – Corpos de provas sem tratamento 
térmico (a) antes e (b) após o ensaio de 

compressão. 

 

Figura 2 – Corpos de provas tratados 
termicamente (a) antes e (b) após o ensaio de 

compressão. 

 

As curvas de escoamento resultantes dos ensaios de compressão para ambas as condições do aço, 
com e sem tratamento térmico, estão demonstradas na Figura 3. Observa-se que o intervalo de 
deformação plástica considerada experimentalmente foi relativamente curta. Isso se dá em razão da 
limitação por parte da capacidade de carga da máquina universal e também da condição de deformação 
não uniforme do corpo de prova para reduções maiores. Assim, os experimentos possibilitaram a 
definição matemática do comportamento do aço sob condição de deformação plástica, resultando nas 
equações de Hollomon (Eq. 1) para a condição sem tratamento térmico (Eq. 2) e para a condição com 
tratamento térmico (Eq. 3): 

𝜎𝑒𝑠𝑒𝑚𝑇𝑇
=  864 ∙ 𝜑0,08                                                       (Eq. 2) 

𝜎𝑒𝑐𝑜𝑚𝑇𝑇
= 1125 ∙ 𝜑0,06                                                      (Eq. 3) 
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Figura 3 – Curvas de escoamento para o aço (a) sem tratamento térmico e (b) com tratamento térmico. 

 

3.  SIMULAÇÃO DO PROCESSO 

O projeto do forjado levou em consideração a possibilidade de se obter através de extrusão confinada 
a peça já acabada, conforme componente mostrado na Figura 4. O forjamento parte de um tarugo com 
19,05 mm de diâmetro em aço DIN 41Cr4.  

 

Figura 4 – Componente forjado. 

 

A análise via Método dos Elementos Finitos consistiu em realizar simulações utilizando-se o software 
QForm, no qual se obteve o perfil da peça desejada pelo processo de forjamento por meio das suas 
respectivas matrizes. Considerou-se um modelo elastoplástico para simular o processo de forjamento 
a frio de um tarugo em aço DIN 41Cr4, com e sem tratamento térmico, definido conforme as equações 
de Hollomon (Eq. 2 e Eq. 3). Embora a simulação tenha calculado a variação da temperatura e a 
velocidade de deformação, esses fatores foram negligenciados pelas curvas de escoamento. Foi 
imposta uma condição de atrito hídrida e típica de interfaces peça/ferramenta em forjamento a frio, na 
qual o tarugo recebe fosfatização e ensaboamento. Assim, o coeficiente de atrito (Coulomb) foi de 0,05 
e o fator de atrito (cisalhamento/Siebel) foi de 0,09. 

O perfil da deformação plástica obtido no forjado final pode ser visualizado na Figura 5 para a condição 
de forjamento em aço tratado termicamente, sendo muito similar para a condição sem tratamento 
térmico. Já a carga de processo simulada foi obtida conforme mostrado na Figura 6. Observa-se que 
os valores de carga para a condição do forjado tratado termicamente por têmpera e revenimento são 
realmente maiores do que os valores referentes ao forjado não tratado termicamente. 
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Figura 5 – Perfil simulado da deformação plástica na seção longitudinal do forjado em aço tratado 
termicamente. 

 

 

Figura 6 – Comportamentos simulados das cargas de forjamento para as condições de tarugo sem e 
com tratamento térmico. 
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A obtenção das cargas de forjamento é importante para que se obtenha uma previsão da viabilidade 
em se forjar a peça utilizando-se as prensas disponíveis em planta. Entretanto, faz-se necessário saber 
se as matrizes projetadas serão capazes de suportar as tensões a que elas serão solicitadas durante o 
processo. Assim, foram realizadas análises nas matrizes. Como pode ser visto na Figura 7 (a), em uma 
condição hipotética, as tensões circunferenciais (ou tangenciais) nas matrizes em uma condição sem 
encarcaçamento são significativamente positivas (em especial na região de maior redução) e, portanto, 
exercem uma condição muito trativa e catastrófica para as matrizes. Em contrapartida, o 
encarcaçamento projetado para as mesmas, no qual as ferramentas são montadas por interferência, 
resultam em tensões circunferenciais majoritariamente negativas, ou seja, compressivas, como pode 
ser visto na Figura 7 (b). Vale mencionar que o ferramental de encarcaçamento não está mostrado, mas 
apenas indicado pelas caixas em tom de cinza. 

 

Figura 7 – Perfil simulado das tensões circunferenciais (ou tangenciais) nas matrizes para condições 
(a) hipotética sem encarcaçamento e (b) de projeto com encarcaçamento. 

 

Com o intuito de se certificar da possibilidade ou não de falha nas matrizes, observou-se as tensões 
efetivas e as tensões médias nas mesmas (Figura 8). As tensões efetivas nas matrizes em contato com 
o forjado não apresentaram magnitude suficiente para exceder o seu limite de escoamento, enquanto 
as tensões médias mostraram que a matriz recebe solicitações essencialmente compressivas. Portanto, 
as simulações indicaram uma condição satisfatória para o forjamento, tendo em vista o projeto de 
matrizes realizado. 
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Figura 8 – Tensões (a) efetivas e (b) médias solicitadas nas matrizes por simulação. 

 

4. PROCESSO PRÁTICO 

O teste prático apresentou o forjamento do item com sucesso, conforme o previsto em projeto. O 
ferramental suportou o forjamento sem nenhuma avaria, mantendo o dimensional conforme o projeto. 
Os componentes forjados, com e sem tratamento térmico, estão mostrados na Figura 9. A pressão de 
trabalho monitorada para o material sem tratamento térmico foi de 35 bar de pressão e nas amostras 
tratadas termicamente a pressão foi de 45 bar. Baseado na área do cilindro hidráulico, obteve-se em 
uma força de 512,1 kN para as amostras tratadas termicamente e 398,3 kN para as amostras sem 
tratamento térmico. A velocidade de conformação foi de 13 mm/s. Para garantir que as peças forjadas 
não apresentaram nenhum defeito, foi realizado teste de líquido penetrante, a fim de certificar a 
qualidade do componente, como mostrado na Figura 10. 
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Figura 9 – Amostras forjadas a frio (a) sem e (b) com tratamento térmico. 

 

 

Figura 10 – Ensaio não destrutivo de líquido penetrante (amostra com tratamento térmico). 

 

Buscou-se calcular a carga de extrusão, 𝐹𝑒, também de maneira analítica, com base na Eq. 4, na qual 
𝛼 é o semi-ângulo de entrada da matriz (0,083 rad), 𝐴0 é a área inicial, 𝜎𝑒̅̅ ̅ é a tensão de extrusão média, 

𝜑𝑎 é a deformação na área da seção transversal e 𝜇 é o coeficiente de atrito (0,05). Calculou-se as 
cargas de 266 kN e 379 kN para os processos sem e com tratamento térmico, respectivamente. Embora 
esses valores calculados esteja com diferenças relativamente altas em relação à prática, há de se 
considerar que se tratam de cálculos analíticos, os quais consideram várias simplificações. 

𝐹𝑒 =   𝐴0. 𝜎𝑒̅̅ ̅. 𝜑𝑎. (1 +
2𝜇

𝑠𝑒𝑛 2𝛼
+

2𝛼

3𝜑𝑎
)                              (Eq. 4) [3] [4] 

 

As cargas de forjamento medidas na prática foram bastantes coerentes com as cargas obtidas via 
QForm, como pode ser observado graficamente na Figura 11. Com cargas médias de forjamento de 
401,3 kN e 524,8 kN, a simulação apresentou uma diferença de até 2,5%. Já os cálculos analíticos 
apresentaram diferenças de até 33%. 
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Figura 11 – Comparação das cargas de forjamento experimentais, analíticas e simuladas para os 
processos (a) sem e (b) com tratamento térmico. 

 

5. CONCLUSÕES 

Com a realização dos ensaios de compressão, identificou-se uma diferença bastante significativa entre 
as curvas de escoamento nas condições tratado e não tratado termicamente, o que pôde ser percebido 
no comportamento das forças de extrusão. Embora as tensões encontradas para a curva de 
escoamento do material na condição de tratado termicamente tenham sido significativamente maiores, 
o coeficiente de encruamento se manteve similar e em concordância com a obra de Schaeffer [4]. 

Analisando os dados obtidos na simulação numérica, pôde-se perceber que o controle dimensional do 
tarugo é mandatório para garantir o comprimento da peça, onde se justifica o uso de um material com 
a qualidade superficial trefilada. 

Inicialmente, durante o projeto do ferramental identificou-se uma tensão tangencial induzida no processo 
de forjamento excessiva (976 MPa). Portando, foi necessário redimensionar os anéis de blindagem para 
suportar a carga de forjamento. O novo projeto foi, portanto, testado e validado via análise por elementos 
finitos, sendo posteriormente confirmado em prática. Logo, obteve-se sucesso prático no forjamento. As 
peças foram, inclusive, submetidas a ensaios de liquido penetrante, certificando não haver 
possibilidades de defeitos. 

Finalmente, foi possível eliminar o processo anterior de alívio de tensões por têmpera total e o processo 
posterior ao forjamento de laminação. Além disso, atingiu-se o requisito de produto no quesito 
rugosidade, o qual foi obtido através do forjamento.  
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