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RESUMO 

 

Em processos de conformação mecânica, o atrito é um parâmetro que apresenta importante 

influência nos resultados observados. Atualmente, as simulações computacionais desses 

processos são muito utilizadas em pesquisas e na indústria, por apresentarem boa 

representatividade da realidade e contribuir na redução de custos com tryouts. Para que as 

simulações sejam representativas da realidade, é importante que o modelo de atrito e seus 

parâmetros sejam escolhidos de forma adequada. Diante disso, esse trabalho objetivou 

comparar os principais modelos de atrito para simulação computacional de processos de 

conformação, considerando-se três processos com modos de carregamento distintos: recalque, 

extrusão e ECAP (Equal Channel Angular Presing - Extrusão Angular em Canais Iguais). As 

simulações conduzidas consideraram os modelos de Coulomb, Siebel e Levanov, com 

coeficientes e fatores de atrito diferentes e os resultados obtidos foram comparados entre si e 

com resultados experimentais para processos semelhantes relatados da literatura. O modelo de 

Levanov se mostrou o mais robusto dentre os três estudados; os outros dois modelos 

conduziram a resultados consistentes ou não dependentes do processo, tendo em vista 

diferentes modos de carregamento e pressões de contato. 
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ABSTRACT 

 

Friction is a parameter of important influence in the results observed in forming processes. 

Currently, computational simulations of these processes are widely used in research and industry 

because they represent reality reasonably accurately and contribute to the reduction of costs with 

try-outs. In order to simulate reality accurately, it is important to choose the friction model and its 

parameters properly. This work aimed to compare the main friction models for computational 

simulation of forming processes considering three processes with different loadings: upsetting, 

extrusion, and ECAP (Equal Channel Angular Pressing). Simulations considering the Coulomb, 

Siebel and Levanov friction models, with different friction coefficients and factors were 

conducted. The results obtained were compared with each other and with experimental results 

from the literature. The Levanov friction model was the most robust among the three models 

studied; the trustworthiness of the Coulomb and Siebel models depended on process specific 

factors, such as the loading and contact pressure. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Para se manterem competitivas, muitas empresas que trabalham com processos de 

conformação mecânica, têm adotado simulações computacionais baseadas no Método dos 

Elementos Finitos. Atualmente existem até mesmo empresas especializadas na prestação 

desse tipo de serviço. As simulações computacionais se mostram viáveis economicamente 

através da eliminação da necessidade de tryouts. A possibilidade de prever com satisfatória 

acurácia o resultado de um processo, antes que o mesmo seja propriamente testado, reduz 

custos através da redução de gastos com reusinagem e potencialmente refabricação de 

matrizes, com material e gastos energéticos. 

Entretanto, para que uma simulação computacional forneça resultados próximos da realidade 

é importante que as considerações corretas sejam tomadas, o que inclui parâmetros de 

simulação, como a quantidade de elementos, parâmetros de processo tais como as geometrias 

e materiais, além das condições de contorno, como a temperatura ambiente e o atrito entre os 

componentes. O atrito afeta os resultados significativamente, e sua determinação pode ser 

desafiadora. 

O atrito em processos de conformação muitas vezes é associado a conotações negativas, visto 

que pode resultar no aumento das cargas necessárias, e assim do consumo energético, além de 

implicar no desgaste superficial das ferramentas. Entretanto, ele é essencial em muitos 

processos, como na laminação, para que não ocorra deslizamento entre os rolos e o tarugo, e 

na estampagem, na qual ele serve como um mecanismo para impedir a formação de rugas. 

Além disso, o atrito é um agente causador de heterogeneidade de deformação, que pode ser 

desejável em peças que precisam de diferentes propriedades em regiões diferentes de sua 

geometria. 

Nas simulações computacionais são utilizados três principais modelos de atrito: o modelo de 

Coulomb, que considera a pressão de contato; o modelo de Siebel, ou cisalhante, que 

considera a tensão máxima de cisalhamento; e, o modelo de Levanov, que é um híbrido dos 

dois anteriores. Para que se possa obter simulações representativas da realidade, é de 

relevância saber qual modelo de atrito utilizar em diferentes situações. 

Três processos de conformação caracterizados por diferentes esforços internos serão 

estudados nesse trabalho: (i) o recalcamento axissimétrico, definido por uma compressão livre 

de um tarugo cilíndrico entre duas matrizes de faces planas, onde os esforços internos são 

predominantemente compressivos; (ii) extrusão, definida pela redução da seção transversal de 

um tarugo forçado a atravessar uma matriz com um determinado formato e onde os esforços 



7 
 

internos são predominantemente cisalhantes e (iii) e o ECAP, onde um tarugo é sujeitado a 

altas deformações ao ser submetido à extrusão entre dois canais que se encontram formando 

um determinado ângulo. Quando esse ângulo é de 90º, os esforços internos são inicialmente 

predominantemente compressivos e depois predominantemente cisalhantes. 

Conforme afirmado anteriormente, os principais modelos de atrito utilizados em simulações 

computacionais consideram parâmetros diferentes. Uma vez que o modelo de Coulomb 

considera a força normal, ou a pressão de contato, o mesmo pode predizer tensões de 

cisalhamento geradas pelo atrito superiores à tensão de cisalhamento máxima do material, 

visto que se a pressão de contato aumentar indefinidamente, também aumentará a força de 

atrito. Em contrapartida, o modelo de Siebel limita o valor do atrito, devido à sua relação com 

tensão de cisalhamento máxima. 

 

1.1 Objetivo Geral  

 

Avaliar a viabilidade de utilização dos três principais modelos de atrito: Coulomb, Siebel 

(cisalhante) e Levanov (misto), por meio de simulações computacionais de processos de 

conformação envolvendo esforços internos diferentes, considerando diferentes coeficientes e 

fatores de atrito. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

• Avaliar, baseado em simulações e na literatura, a viabilidade dos principais modelos de 

atrito para simulação de processos de recalcamento, extrusão e extrusão axial em canais 

iguais (Equal Channel Angular Pressing - ECAP); 

• Obter a geometria final dos tarugos, a distribuição de deformação e as cargas na matriz 

principal para as simulações realizadas e determinar a influência dos parâmetros de 

processo considerados nestes resultados; 

• Definir diretrizes para a escolha do modelo de atrito a se considerar em uma simulação 

computacional de um processo de conformação mecânica. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Técnicas de manufatura e conformação mecânica 

 

Pode-se classificar a manufatura de peças metálicas de forma simples em cinco áreas gerais: 

1. processos primários de fabricação, como fundição, extrusão de material fundido e 

metalurgia do pó, nos quais material amorfo obtém uma geometria bem definida; 2. os 

processos de conformação mecânica, como laminação, extrusão e forjamento, nos quais o 

material é deformado para adquirir sua forma final; 3. processos de corte, como o fresamento, 

nos quais há remoção de material; 4. processos de tratamento metálico, como tratamentos 

térmicos e anodização, nos quais há alteração da microestrutura e das propriedades do 

material; e, 5. processos de união, como a soldagem e o abotoamento, nos quais ocorre a 

união de diferentes peças ou componentes. Diante disso, a conformação mecânica pode ser 

definida como um conjunto de técnicas de manufatura nas quais um tarugo, ou um material 

específico, usualmente de geometria simples, é sujeitado a deformações e transformado em 

uma peça com determinada utilidade. Esses processos podem ser classificados como 

processos massivos, como o forjamento e a laminação, ou processos de conformação de 

chapas, como a estampagem (ALTAN et al., 2004). 

Uma vez que peças fabricadas por processos de conformação mecânica precisam ter sua 

forma alterada permanentemente, é imprescindível que as mesmas sejam sujeitas a 

deformação plástica. Uma vez que a deformação plástica macroscópica está relacionada à 

movimentação de grandes números de deslocações, mecanismos que dificultam a 

movimentação das mesmas implicam no aumento da resistência do material (CALLISTER, 

2007). Um mecanismo inerente aos processos de conformação mecânica é o encruamento, no 

qual, devido à multiplicação das deslocações, promovida pela deformação, ocorre aumento na 

resistência do material, visto que as deslocações atuam como barreiras para a movimentação 

de outras deslocações (CALLISTER, 2007; HOSFORD, 2010; HOSFORD, 2011). 

Devido a esse fenômeno, os processos de conformação mecânica se apresentam como uma 

alternativa viável para a fabricação de peças com propriedades mecânicas superiores e com 

baixo desperdício de material, visto que é possível obter-se peças com formato próximo do 

desejado, com mínima necessidade de usinagem posterior. Entretanto, uma vez que são 

necessárias ferramentas de custo relativamente alto para o desenvolvimento de processos de 

conformação mecânica, os mesmos somente se tornam economicamente atraentes para uma 

quantidade relativamente grande de peças a serem fabricadas (ALTAN et al., 2004). 

Os processos de conformação mecânica são compostos por sistemas complexos, nos quais 

diversas variáveis atuam em várias regiões do problema, que precisam ser determinadas 

durante o estudo dos mesmos. Essas variáveis podem ser categorizadas como os esforços 

atuantes, as propriedades dos materiais e as condições de contorno nas matrizes. Isto inclui as 
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propriedades mecânicas, a temperatura, o desgaste e a deformação das matrizes, as 

propriedades e condições de contorno do material ou tarugo, que incluem a distribuição de 

temperatura, as propriedades mecânicas, a oxidação, a geometria e potenciais transformações 

de fase e, por fim, as condições na interface entre o tarugo e as matrizes, considerando-se o 

atrito, a lubrificação, a transferência de calor e potenciais resíduos na interface (SILVA et al., 

2015). Outro aspecto que deve ser considerado é a heterogeneidade de deformação, que 

implica na heterogeneidade de propriedades na peça final fabricada, devido ao encruamento. 

Essa heterogeneidade é causada pelo atrito e pelas geometrias complexas usadas nos 

processos. O escoamento de material em processos de conformação de metais também está 

relacionado com a heterogeneidade de deformação e é primariamente influenciado pela 

geometria das ferramentas, pelas condições de atrito, características do material e pelas 

condições térmicas na zona de deformação (ALTAN et al., 2004). 

 

2.1.1. Recalcamento 

 

O recalcamento pode ser definido como um processo de forjamento de metais, a frio ou a 

quente, no qual se intente aumentar a área da seção transversal da peça (ALTAN et al., 2004) 

(SCHEY et al., 1982). Uma forma usual de recalcamento é o recalcamento cilíndrico, no qual 

uma peça inicialmente cilíndrica é conformada entre matrizes paralelas de faces planas, na 

direção de seu eixo. Esse modelo é comumente estudado para se avaliar os efeitos do atrito 

nesse processo, principalmente no que se refere a heterogeneidade de deformação (WANG et 

al., 2017). 

Considerando-se um recalcamento de uma peça cilíndrica em que não houvesse atrito, a peça 

se deformaria de forma completamente homogênea, apresentando o mesmo aumento de área 

na seção transversal ao longo de toda a altura. Entretanto, devido a existência do atrito, no 

processo real ocorre um fenômeno chamado “barrilamento”, no qual devido ao atrito, ocorre 

restrição do escoamento de material nas regiões próximas as interfaces entre o tarugo e as 

matrizes, de forma que a peça apresenta maior aumento da seção transversal na região central 

em relação a sua altura, tomando uma forma de barril. Além disso, uma vez que o atrito se 

manifesta como forças radiais em direção ao centro das faces de contato do tarugo, ocorre 

aumento das tensões quanto mais próximo dessas regiões. Associado ao fato de o atrito 

diminuir sua influência ao longo da altura, pode se dizer que o atrito atua como causador de 

heterogeneidade de deformação (ALTAN et al., 2004; SCHEY et al., 1982; KAJTOCH, 

2007; WANG et al., 2017). A Figura 1 apresenta uma representação esquemática do 

recalcamento cilíndrico com ou sem atrito e a Figura 2 representa a heterogeneidade 

resultante da presença do atrito. 
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Figura 1: Esquema em vista axissimétrica de um processo de recalcamento cilíndrico com ou 

sem atrito, evidenciando o “barrilamento”. 

 

 

Figura 2: Heterogeneidade de deformação causada pelo atrito, representada em vista 

axissimétrica, em resultado de simulação de um processo de recalque cilíndrico baseado no 

Método dos Elementos Finitos (adaptado de SILVA et al., 2015). 
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2.1.2. Extrusão 

 

Os processos de extrusão podem ser classificados em duas categorias: a direta e a reversa. Na 

direta, um punção força o tarugo a escoar através de uma matriz com um formato determinado 

na mesma direção da movimentação do punção, enquanto na extrusão reversa, o punção força 

o tarugo a escoar em torno do próprio punção, em sentido contrário à movimentação do 

mesmo. Ambos os processos podem ser feitos a frio ou a quente (ALTAN et al., 2004). Na 

extrusão direta, considera-se uma redução da seção transversal em relação ao tarugo inicial, 

que pode apresentar formatos diversos, como cilíndrico ou de paralelepípedo. Além disso, o 

canal de extrusão também pode apresentar formatos diversos, o que influencia no escoamento 

do material (SYAHRULLAIL et al., 2011; GIARDINI et al., 1995). 

 

2.1.3. ECAP 

 

Nos últimos anos, processos de Deformação Plástica Severa (SPD) têm sido aplicados com o 

objetivo de se obter materiais de engenharia com estruturas de granulação ultrafina (UFG) e 

alto desempenho (VALIEV e LANGDON, 2006; RADHI et al., 2020). Atribui-se a 

transformação de microestrutura para nanoestrutura às grandes deformações sofridas pelo 

material durante os processos de SPD, que costumam exceder a tensão máxima equivalente de 

uma deformação plástica simples. Existem atualmente diversos métodos de SPD, como a 

extrusão angular em canais iguais (Equal Channel Angula Pressing - ECAP), a torsão sob alta 

pressão (High Pressur Torsion - HPT) e a compressão multiaxial (Multi Axial Compression - 

MAC). As propriedades obtidas em materiais deformados em cada técnica dependem de 

parâmetros técnicos específicos de cada uma (RADHI et al., 2020). 

O ECAP pode ser definido como uma extrusão de um tarugo ou corpo de prova entre dois 

canais iguais que se encontram formando um determinado ângulo, mas que apresentam áreas 

de seção transversal homogêneas em sua extensão. O processo pode ser repetido com a 

reinserção do corpo de prova em sucessivos passes e pode seguir diferentes rotas, variando-se 

a orientação de inserção, resultando no acúmulo de deformação e no refino dos grão para cada 

passe subsequente (YANG e LEE, 2003; LAPTEV et al., 2014; RADHI et al., 2020). A 

Figura 3 apresenta uma representação esquemática de um processo de ECAP. 
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Figura 3: Representação esquemática de um processo ECAP (adaptado de VALIEV e 

LANGDON, 2006). 

 

2.2 Comportamento mecânico dos metais 

 

O comportamento mecânico de materiais se refere a resposta do mesmo à aplicação de cargas. 

Materiais sob a aplicação de carregamentos podem deformar ou fraturar. Quando as tensões 

aplicadas são pequenas em relação à tensão de escoamento, a deformação sofrida pode ser 

elástica (HOSFORD, 2010). Essa deformação é caracterizada por uma relação de 

proporcionalidade seguindo a Lei de Hooke (Eq. 1):  

 

𝜎 = 𝐸𝜖                                                                                                                              Eq.1 

 

na qual, a tensão (𝜎) é proporcional a deformação (𝜖), tendo como constante de 

proporcionalidade o Módulo de Elasticidade ou Módulo de Young (E). Além disso, a 

deformação plástica é caracterizada por ser não permanente, ou seja, uma vez retirada a carga 

responsável pela aplicação da tensão, o material retorna a sua forma e dimensões originais 

(CALLISTER, 2007). Existem materiais, entretanto, que não apresentam comportamento 

linear durante a deformação plástica. Para esses materiais, usa-se o módulo tangente ou o 

módulo secante ao invés do Módulo de Young. Além disso, alguns materiais apresentam 

retorno elástico dependente do tempo; num fenômeno chamado de anelasticidade ou 

viscoelasticidade (CALLISTER, 2007; HOSFORD, 2010). 

Tensões mais elevadas podem resultar em deformação plástica, onde não ocorre reversão às 

formas e dimensões originais após a retirada da carga responsável pela deformação. 

Usualmente, é desejável que peças possuam considerável resistência a deformação, para que 
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mantenham sua forma em serviço. Entretanto, durante a fabricação de peças por conformação, 

é desejável que as mesmas se deformem facilmente para reduzir a energia gasta e o desgaste 

nas matrizes (HOSFORD, 2010; ALTAN et al., 2004). 

 

2.2.1 Ensaios mecânicos 

 

As propriedades mecânicas e físicas são de grande importância para a escolha do material a 

ser utilizado em determinado componente. Para componentes conformados mecanicamente, 

as propriedades mecânicas são especialmente importantes. A forma mais usual de determinar 

as propriedades mecânicas de determinado material é através de ensaios mecânicos, e o mais 

comum destes é o ensaio de tração uniaxial (HANNON e TIERNAN, 2008). 

Os dados obtidos a partir do ensaio de tração tem diversos usos e as propriedades obtidas são 

utilizadas na seleção de materiais para diversas aplicações. É comum que especificações de 

materiais incluam propriedades mínimas sob tração para garantir a qualidade. No contexto de 

conformação utilizando-se a teoria da plasticidade, é possível empregar curvas de tensão 

versus deformação obtidas por ensaios de tração para prever o comportamento do material sob 

formas de carregamento distintas da tração uniaxial (HOSFORD, 2010). 

 

2.2.2 Teoria da plasticidade 

 

A teoria da plasticidade lida com o escoamento de materiais sob estados complexos de tensão. 

Através dos diferentes critérios de escoamento, é possível determinar se o material irá ou não 

escoar em um determinado estado de tensões e determinar a mudança de forma que ocorrerá 

para o caso positivo. Além disso, utilizando-se os valores de tensão e deformação efetivas se 

tem valores comparáveis com os dados obtidos por ensaio de tração e pode-se prever o 

encruamento para esses estados complexos de tensão. Essas relações são vitais para a 

simulação computacional de processos de conformação (HOSFORD, 2010). 

 

2.3. Modelos de atrito 

 

Estudos sobre atrito são tão antigos quanto o Século XV, com as proposições de Da Vinci a 

respeito da independência do atrito com a área de contato e da proporcionalidade do mesmo 

com a carga. Os primeiros estudos sistemáticos sobre atrito foram conduzidos por Coulomb, 

que contribuiu com a formalização da proporcionalidade da força de atrito à carga 

compressiva e da independência da mesma em relação à velocidade de deslizamento (CORA, 

2004). A Equação 2 apresenta a lei de Coulomb, na qual a força de atrito específica (τ) é 

proporcional à pressão de contato (σn) pelo coeficiente de atrito (µ). 
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(Eq. 2):  

 

𝜏 = 𝜎𝑛µ                                                                                                                              Eq.2 

 

Avaliações do processo de laminação a frio demonstraram que o atrito nesse processo é 

regido por dois mecanismos, um mecanismo de atrito devido a cortes consecutivos e colagem 

do material da peça na camada de subcontato e um mecanismo relacionado à compressão 

plástica de asperidades e a escorregamentos parciais na superfície de contato. Nesse contexto, 

foi proposta a Lei de Atrito de Siebel, na qual a tensão limite de atrito é proporcional ao limite 

de escoamento por cisalhamento na camada de subcontato (OROWAN, 1943; BALTOV e 

NEDEV, 1994). A Equação 3 apresenta a lei de atrito Siebel, na qual a força de atrito 

específica (τ) é proporcional à tensão máxima de cisalhamento (k) pelo fator de atrito (m). 

(Eq. 3):  

 

𝜏 = 𝑘m                                                                                                                              Eq.3 

 

A comparação dos modelos de Coulomb e Siebel utilizando o método dos elementos finitos 

com coeficientes e fatores de atrito reduzidos para o processo de ECAP, revelou o modelo 

Siebel como o mais confiável entre os dois para simular o processo, uma vez que as 

simulações com o modelo de Coulomb apresentaram carga decrescente no final do processo, 

o que não condiz com um material que apresenta encruamento (BALASUNDAR e RAGHU, 

2010).  

Com o objetivo de atender as necessidades de modelamento de processos diversos, 

considerando-se os diferentes mecanismos de atrito que podem ocorrer, foi proposta uma lei 

de atrito baseada na suavização do modelo híbrido entre o modelo de Coulomb e Siebel, 

ficando denominado como o Modelo de Levanov (LEVANOV, 1996; CORA, 2004). A 

Equação 4 apresenta a lei de atrito Levanv, um modelo complexo de atrito no qual a força de 

atrito específica (τ) é tida por uma relação entre a tensão máxima de cisalhamento (k), o fator 

de atrito (m), o coeficiente experimental (b), a pressão de contato (σn) e a tensão de fluxo do 

material (σs). 

(Eq. 4):  

 

𝜏 = 𝑘m(1 − 𝑒
−𝑏

σ𝑛
σ𝑠)                                                                                                            Eq.4 
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A Figura 4 apresenta uma comparação gráfica dos modelos de atrito Coulomb, Siebel, 

Híbrido e Levanov, de forma que fica evidente que o modelo de atrito Levanov é um ajuste 

exponencial híbrido dos modelos de Coulomb e Siebel. 

 

 

Figura 4: Representação gráfica dos modelos de atrito Coulomb, Siebel, Híbrido e Levanov 

(adaptado de HELMAN e CETLIN, 1993; QuantorForm LTD, Rússia). 

 

2.4. Método dos Elementos Finitos 

 

As simulações podem ser definidas como a reprodução de processos físicos e técnicos 

utilizando-se modelos matemáticos e físicos. Combinada a métodos computacionais 

modernos, a simulação computacional se mostra cada vez mais importante no contexto de 

desenvolvimento de processos de conformação mecânica. Pode-se citar a redução de custos 

com tryouts como a principal vantagem da aplicação de simulações computacionais. Além 

disso, pode-se citar a necessidade de obtenção de produtos com qualidade mais alta e 

tolerâncias restritas. Nesse sentido, os métodos numéricos são de grande importância, sendo o 

Método dos Elementos Finitos (MEF) o mais utilizado (REDDY et al., 2012). Existem 

diversos programas para simulação computacional de processos de conformação baseados no 

MEF, dentre eles, o QForm se apresenta como uma opção validada experimentalmente e que 

apresenta código robusto (BANDINI et al., 2015). 
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O MEF é baseado no conceito de discretização, sendo construído a partir da identificação de 

um número finito de pontos, nos quais o domínio da função, seus valores e suas derivadas, 

quando apropriado, são especificados. Esses pontos são denominados nós e entre eles são 

formados os subdomínios, que representam a função de forma aproximada, denominados 

elementos (KOBAYASHI, 1982). 

Outros conceitos, que têm profundas implicações na simulação computacional de processos 

de conformação, são a influência da temperatura e da taxa de deformação no comportamento 

mecânico do material, uma vez que nos processos reais os materiais estão sujeitos a variações 

de temperatura e taxa de deformação. Para que esses efeitos sejam considerados durante a 

simulação, é importante que o material da base de dados do software sendo empregado, ou o 

material fornecido ao software, apresente diversas curvas para diferentes temperaturas e taxas 

de deformação (SILVA et al., 2016). 

Além disso, principalmente no contexto de simulações computacionais de processos de 

conformação mecânica, uma vez que o material pode ser sujeitado a deformações muito 

elevadas, é interessante que exista a possibilidade de remalha. A remalha é um processo no 

qual, em determinado momento da simulação, por parâmetro definidos pelo operador, a malha 

é refeita, para evitar deformação excessiva dos elementos. Para garantir a confiabilidade dos 

resultados, os valores de tensão, deformação, temperatura, entre outros, são interpolados da 

malha anterior para a nova malha (SILVA et al., 2015). 
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3 METODOLOGIA 

 

Foram conduzidas ao todo 93 simulações. Para cada processo considerado, recalque, extrusão 

e ECAP, simulou-se considerando os três principais modelos de atrito, variando-se o 

coeficiente ou fator de atrito de 0 a 1, com intervalos de 0,1. Uma vez que o coeficiente ou 

fator de atrito igual a 0 para qualquer um dos modelos considerados se traduz em forças de 

atrito nulas, os resultados obtidos para qualquer um dos modelos são iguais, e, portanto, 

conduziu-se somente uma simulação para cada processo considerado. A Figura 5 apresenta 

um diagrama detalhando as simulações realizadas. 

 

 

Figura 5: Diagrama detalhando as simulações conduzidas. 

 

As simulações foram realizadas no software Qform (QuantorForm LTD, Rússia), no modo de 

conformação geral em 3D. Os processos foram considerados a frio, com temperatura inicial 

do ar ambiente, das ferramentas e dos tarugos a 20°C, mas considerou-se processos térmicos 

tendo em vista possíveis aquecimentos causados pelas deformações. Utilizou-se o material Al 
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1100 para processos a frio encontrado na database do software para os tarugos e para as 

ferramentas considerou-se o material D2 com dureza HRC 59, também selecionado a partir da 

base de dados do software. As malhas utilizadas foram geradas automaticamente, 

considerando remalha durante o processo e com elementos tetragonais. 

 

3.1. Recalque 

 

As simulações do processo de recalque consideraram um tarugo cilíndrico com 20 milímetros 

de altura e 20 milímetros de diâmetro. Além disso foram utilizadas duas matrizes cilíndricas 

de mesmas dimensões. O processo considera o deslocamento da matriz superior, 

comprimindo o tarugo contra a matriz inferior e o critério de parada das simulações foi 

baseado na distância das ferramentas, ou seja, quando a matriz móvel, superior, atingisse 10 

mm de distância da matriz fixa, inferior. A Figura 6 mostra a disposição das ferramentas e do 

tarugo no início das simulações em uma vista isométrica. 

 

 

Figura 6: Disposição das ferramentas e do tarugo no início das simulações de recalque. 
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3.2 Extrusão 

 

As simulações do processo de extrusão consideraram um processo de extrusão de chapa 

descrito na literatura (SYAHRULLAIL et al., 2011). Foram utilizadas cinco ferramentas para 

o processo, um punção e quatro retentores, dois nas laterais, um na frente e um atrás do 

tarugo. O processo considera o deslocamento do punção, forçando o tarugo contra os 

retentores e o critério de parada foi o deslocamento do punção, ou seja, as simulações são 

interrompidas quando o deslocamento do punção atinge 12 mm. A Figura 7 apresenta a 

disposição do tarugo e das ferramentas no início das simulações; foi necessário apagar o 

retentor frontal para possibilitar a visualização do tarugo. A Figura 8 apresenta as dimensões 

do tarugo utilizado. 

 

 

Figura 7: Disposição do tarugo e das ferramentas no início das simulações de extrusão em 

vista frontal sem o retentor frontal. 
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Figura 8: Dimensões do tarugo utilizado. 

 

3.2. ECAP 

 

As simulações do processo de ECAP consideraram um processo padrão de ECAP com matriz 

fechada. Para tal, foram utilizados 5 objetos nas simulações para representar as ferramentas: 

um objeto para representar o punção e 4 objetos para representar a matriz fechada. A Figura 9 

apresenta a disposição do tarugo e das ferramentas no início das simulações. Para possibilitar 

a visualização do tarugo, foi necessário apagar o objeto referente a face frontal da matriz. O 

tarugo considerado apresenta uma base quadrada de 35 mm de lado e 90 mm de altura. 

 

 

Figura 9: Disposição do tarugo e das ferramentas no início das simulações de ECAP em vista 

isométrica sem a face frontal da matriz. 
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4 RESULTADOS 

 

As simulações com coeficiente ou fator de atrito nulo forneceram o mesmo resultado nos três 

processos considerados, independente do modelo de atrito adotado. Diante disso, somente um 

resultado será apresentado para cada um dos processos, contemplando coeficiente de atrito 

nulo. 

Os resultados de distribuição de deformação e a carga na matriz móvel (superior) evoluíram 

de forma consistente para os diferentes modelos de atrito e processos considerados. Portanto, 

serão apresentados os resultados para os fatores de atrito iguais a 0,1; 0,5 e 1,0 de cada 

modelo para cada processo. 

 

4.1 Recalque 

 

Os resultados de distribuição de deformação efetiva na seção transversal, o gráfico de Carga x 

Tempo na ferramenta móvel (matriz superior) e evolução de linhas de fluxo para o processo 

de recalque com atrito nulo estão apresentados na Figura 10. 

 

 

Figura 10: Resultados da simulação de recalque com atrito nulo: (a) distribuição de 

deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de fluxo. 
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Os resultados da simulação de recalque com atrito nulo apresentaram distribuição de 

deformação praticamente homogênea na seção longitudinal da peça; além disso, pode-se 

evidenciar a ausência de barrilamento no cilindro recalcado. 

 

4.1.1. Recalque com coeficiente de atrito de Coulomb 

 

As Figura 11, 12 e 13 apresentam os resultados de distribuição de deformação, carga na 

matriz superior e evolução das linhas de fluxo para as simulações de recalque considerando o 

modelo de atrito Coulombiano com coeficientes iguais a 0,1; 0,5 e 1,0, respectivamente. 

 

 

Figura 11: Resultados da simulação de recalque com atrito Coulombiano com coeficiente 0,1: 

(a) distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de 

fluxo. 
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Figura 12: Resultados da simulação de recalque com atrito Coulombiano com coeficiente 0,5: 

(a) distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de 

fluxo. 

 

 

Figura 13: Resultados da simulação de recalque com atrito Coulombiano com coeficiente 1,0: 

(a) distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de 

fluxo. 
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Os resultados apresentados para as simulações considerando o modelo de atrito Coulomb 

apresentam a evolução da carga e da distribuição de deformação diferentes, à medida que o 

coeficiente de atrito aumenta. Pode-se evidenciar a acentuação do efeito de barrilamento com 

o aumento do coeficiente de atrito. 

 

4.1.2. Recalque de acordo com o fator de atrito de Siebel 

 

As Figura 14, 15 e 16 apresentam os resultados de distribuição de deformação, carga na 

matriz superior e evolução das linhas de fluxo para as simulações de recalque considerando o 

modelo de atrito Siebel com fatores de atrito iguais a 0,1; 0,5 e 1,0, respectivamente. 

 

 

Figura 14: Resultados da simulação de recalque com atrito Siebel com fator de atrito 0,1: (a) 

distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de fluxo. 
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Figura 15: Resultados da simulação de recalque com atrito Siebel com fator de atrito 0,5: (a) 

distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de fluxo. 

 

 

Figura 16: Resultados da simulação de recalque com atrito Siebel com fator de atrito 1,0: (a) 

distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de fluxo. 
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4.1.3 Recalque de acordo com o critério de atrito de Levanov 

 

As Figura 17, 18 e 19 apresentam os resultados de distribuição de deformação, carga na 

matriz superior e evolução das linhas de fluxo para as simulações de recalque considerando o 

modelo de atrito Levanov com fatores de atrito iguais a 0,1; 0,5 e 1,0, respectivamente. 

 

 

Figura 17: Resultados da simulação de recalque com atrito Levanov com fator de atrito 0,1: 

(a) distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de 

fluxo. 
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Figura 18: Resultados da simulação de recalque com atrito Levanov com fator de atrito 0,5: 

(a) distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de 

fluxo. 

 

 

Figura 19: Resultados da simulação de recalque com atrito Levanov com fator de atrito 1,0: 

(a) distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de 

fluxo. 
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4.2 Extrusão 

 

Os resultados de distribuição de deformação na seção transversal, o gráfico de Carga x Tempo 

na ferramenta móvel (punção) e evolução de linhas de fluxo para o processo de extrusão com 

atrito nulo são apresentados na Figura 20. 

 

 

Figura 20: Resultados da simulação de extrusão com atrito nulo: (a) distribuição de 

deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de fluxo. 

 

4.2.1 Extrusão com coeficiente de atrito de Coulomb 

 

As Figura 21, 22 e 23 apresentam os resultados de distribuição de deformação, carga na 

ferramenta móvel (punção) e evolução das linhas de fluxo para as simulações de extrusão 

considerando o modelo de atrito Coulombiano com coeficientes iguais a 0,1; 0,5 e 1,0 

respectivamente. 
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Figura 21: Resultados da simulação de extrusão com atrito Coulombiano com coeficiente 0,1: 

(a) distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de 

fluxo. 

 

 

Figura 22: Resultados da simulação de extrusão com atrito Coulombiano com coeficiente 0,5: 

(a) distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de 

fluxo. 
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Figura 23: Resultados da simulação de extrusão com atrito Coulombiano com coeficiente 1,0: 

(a) distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de 

fluxo. 

 

4.2.2 Extrusão de acordo com o fator de atrito de Siebel 

 

As Figura 24, 25 e 26 apresentam os resultados de distribuição de deformação, carga na 

ferramenta móvel (punção) e evolução das linhas de fluxo para as simulações de extrusão 

considerando o modelo de atrito Siebel com fatores de atrito iguais a 0,1; 0,5 e 1,0, 

respectivamente. 
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Figura 24: Resultados da simulação de extrusão com atrito Siebel com fator de atrito 0,1: (a) 

distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de fluxo. 

 

 

Figura 25: Resultados da simulação de extrusão com atrito Siebel com fator de atrito 0,5: (a) 

distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de fluxo.  
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Figura 26: Resultados da simulação de extrusão com atrito Siebel com fator de atrito 1,0: (a) 

distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de fluxo.  

 

4.2.3 Extrusão de acordo com o critério de atrito de Levanov 

 

As Figura 27, 28 e 29 apresentam os resultados de distribuição de deformação, carga na 

ferramenta móvel (punção) e evolução das linhas de fluxo para as simulações de extrusão 

considerando o modelo de atrito Levanov com fatores de atrito iguais a 0,1; 0,5 e 1,0, 

respectivamente. 
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Figura 27: Resultados da simulação de extrusão com atrito Levanov com fator de atrito 0,1: 

(a) distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de 

fluxo. 

 

 

Figura 28: Resultados da simulação de extrusão com atrito Levanov com fator de atrito 0,5: 

(a) distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de 

fluxo. 



34 
 

 

Figura 29: Resultados da simulação de extrusão com atrito Levanov com fator de atrito 1,0: 

(a) distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de 

fluxo. 

 

4.3 ECAP 

 

Os resultados de distribuição de deformação na seção transversal, o gráfico de Carga x Tempo 

na ferramenta móvel (punção) e evolução de linhas de fluxo para o processo de ECAP com 

atrito nulo são apresentados na Figura 30. 
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Figura 30: Resultados da simulação de ECAP com atrito nulo: (a) distribuição de deformação, 

(b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de fluxo. 

 

4.3.1 ECAP com coeficiente de atrito de Coulomb 

 

As Figura 31, 32 e 33 apresentam os resultados de distribuição de deformação, carga na 

ferramenta móvel (punção) e evolução das linhas de fluxo para as simulações de ECAP 

considerando o modelo de atrito Coulombiano com coeficientes iguais a 0,1; 0,5 e 1,0, 

respectivamente. 
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Figura 31: Resultados da simulação de ECAP com atrito Coulombiano com coeficiente 0,1: 

(a) distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de 

fluxo. 

 

 

Figura 32: Resultados da simulação de ECAP com atrito Coulombiano com coeficiente 0,5: 

(a) distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de 

fluxo. 
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Figura 33: Resultados da simulação de ECAP com atrito Coulombiano com coeficiente 1,0: 

(a) distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de 

fluxo. 

 

4.3.2 ECAP de acordo com o fator de atrito de Siebel 

 

As Figura 34, 35 e 36 apresentam os resultados de distribuição de deformação, carga na 

ferramenta móvel (punção) e evolução das linhas de fluxo para as simulações de ECAP 

considerando o modelo de atrito Siebel com fatores de atrito iguais a 0,1; 0,5 e 1,0, 

respectivamente. 
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Figura 34: Resultados da simulação de ECAP com atrito Siebel com fator de atrito 0,1: (a) 

distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de fluxo. 

 

 

Figura 35: Resultados da simulação de ECAP com atrito Siebel com fator de atrito 0,5: (a) 

distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de fluxo. 
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Figura 36: Resultados da simulação de ECAP com atrito Siebel com fator de atrito 1,0: (a) 

distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de fluxo. 

 

 

4.3.3 ECAP de acordo com o critério de atrito de Levanov 

 

As Figura 37, 38 e 39 apresentam os resultados de distribuição de deformação, carga na 

ferramenta móvel (punção) e evolução das linhas de fluxo para as simulações de ECAP 

considerando o modelo de atrito Levanov com fatores de atrito iguais a 0,1; 0,5 e 1,0, 

respectivamente. 
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Figura 37: Resultados da simulação de ECAP com atrito Levanov com fator de atrito 0,1: (a) 

distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de fluxo. 

 

 

Figura 38: Resultados da simulação de ECAP com atrito Levanov com fator de atrito 0,5: (a) 

distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de fluxo. 
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Figura 39: Resultados da simulação de ECAP com atrito Levanov com fator de atrito 1,0: (a) 

distribuição de deformação, (b) gráfico de carga x tempo e (c) evolução das linhas de fluxo. 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 Comparação os resultados com a literatura 

 

Estão apresentadas nas Figuras 40, 41 e 42 comparações dos resultados obtidos por simulação 

considerando os três principais modelos de atrito com resultados experimentais retirados da 

literatura para os processos de recalque, extrusão e ECAP, respectivamente. 

 

 

Figura 40: Comparação entre os resultados de fluxo de material obtidos para simulações de 

recalque com coeficiente ou fator de atrito igual a 1 dos modelos: (a) Coulomb, (b) Siebel e 

(c) Levavon, e (d) Um resultado experimental evidenciando a fibragem em um processo de 

recalque (Adaptado de SCHEY et al., 1982). 
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Figura 41: Comparação entre resultados de fluxo de material para simulações com coeficiente 

ou fator de atrito 0,1 usando os modelos: (a) Coulomb, (b) Siebel e (c) Levanov, e (d) 

Resultado experimental evidenciando o fluxo de material na extrusão (Adaptado de 

SYAHRULLAIL et al., 2011). 

 

 

Figura 42: Comparação entre resultados de fluxo de material para simulações de ECAP com 

coeficiente ou fator de atrito 1 usando os modelos: (a) Coulomb, (b) Siebel e (c) Levanov, e 

(d) Resultado experimental utilizando plasticina evidenciando o fluxo de material no ECAP 

(Adaptado de LAPTEV et al., 2014). 
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5.2 Discussão dos resultados obtidos 

 

Acerca dos resultados apresentados, pode-se inferir que as simulações com atrito nulo foram 

condizentes com o esperado e a comparação das simulações com atrito nulo com as demais do 

mesmo processo indicam que o atrito é um agente que gera deformação heterogênea. Essa 

observação é especialmente evidente nos resultados das simulações do processo de recalque. 

Na simulação de recalque com atrito nulo a distribuição de deformação foi bastante 

homogênea, com pequenas variações possivelmente causadas por efeitos de malha ou pela 

troca térmica entre o tarugo e as ferramentas uma vez que ocorre aquecimento no tarugo 

causado pela deformação. 

Analisando-se os resultados das simulações com os três modelos diferentes para o processo de 

recalque e as comparações feitas com o resultado experimental retirado da literatura, pode-se 

afirmar que os três modelos apresentaram resultados razoavelmente parecidos e condizentes 

com a realidade prática, principalmente no que se refere ao fluxo de material esperado. 

Entretanto, os resultados das simulações que utilizaram o modelo de Coulomb apresentaram 

menor concentração de deformação nas regiões da peça que entram em contato com a 

superfície das matrizes após o início do processo em comparação com as simulações 

considerando os outros modelos. Os perfis de distribuição de deformação apresentados pelas 

simulações com o modelo de Coulomb tiveram deformações mais distribuídas nas principais 

regiões de fluxo de material, sendo, portanto, mais condizente com os resultados observados 

na prática (SCHEY et al., 1982) (SYAHRULLAIL et al., 2011) (LAPTEV et al., 2014). 

Observando-se os resultados obtidos para as simulações do processo de extrusão, pode-se 

afirmar que as simulações que consideraram a Lei de Atrito Levanov forneceram os 

resultados mais semelhantes com os experimentais, apesar de apresentarem alguma 

deformação fora da região extrudada para fatores de atrito elevados. As simulações do 

processo de extrusão considerando o modelo Coulombiano de atrito não forneceram 

resultados condizentes com a realidade, uma vez que apresentaram deformação e fluxo de 

material fora da região extrudada, e cargas elevadas durante o processo, mesmo para baixos 

coeficientes de atrito. Pode-se explicar esses resultados pelo fato do modelo de atrito 

Coulombiano ser baseado na pressão de contato, não considerando a tensão máxima de 

cisalhamento. Os resultados das simulações de extrusão com o modelo de Siebel e com 

fatores de atrito baixos, até 0,3, levaram a resultados consistentes com os resultados 
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observados na literatura. Entretanto, para valores mais elevados, ocorreu uma condição irreal, 

devida a uma possível adesão irreal, de material nas interfaces com as ferramentas na região 

da extrusão, provocada por um atrito irreal, artificialmente gerado pelo modelo considerado, 

causando intensa aglomeração de material logo após a região da redução de seção. Outra 

possível explicação seria uma falha de cálculo. Isso pode indicar que o modelo Siebel não é 

aplicável em casos de peças esbeltas, onde há baixa pressão de contato, uma vez que o mesmo 

é baseado na tensão máxima de cisalhamento. A Figura 43 apresenta a evolução do fluxo de 

material durante uma simulação onde ocorreu a condição irreal, os resultados indicam que 

ocorre restrição do fluxo na região próxima às ferramentas na região de redução de seção 

transversal, mas continua havendo fluxo de material no centro dessa mesma região, ocorrendo 

assim acúmulo de material. 

 

 

Figura 43: Evolução do fluxo de material em uma simulação de extrusão considerando o 

modelo Siebel onde ocorreu a condição irreal. 
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As simulações de ECAP considerando o modelo Coulombiano apresentaram resultados 

divergentes com relação aos resultados experimentais; ocorreu grande concentração de 

deformação na região da peça em contato com a região superior do encontro dos canais na 

cavidade interna da matriz, o que se tornou mais evidenciado quanto maior o coeficiente de 

atrito. Isso pode ser explicado por esta ser uma região de alta pressão de contato, elevando 

excessivamente o atrito na região ao se utilizar o modelo de Coulomb. Além disso, o fluxo de 

material observado não foi observado nos resultados experimentais. As simulações com os 

modelos de Siebel e Levanov apresentaram resultados semelhantes aos experimentais, no que 

se refere ao fluxo de material e à distribuição de deformação. Entretanto, assim como os 

resultados para o modelo Coulombiano, os do modelo de Levanov apresentaram carga 

decrescente no final do processo, o que pode significar uma inconsistência com um material 

que apresenta encruamento, ou pode ser resultado do efeito do atrito entre o material e a 

matriz. Diante da possibilidade de inconsistência, isso sugere que o modelo de Siebel seja o 

mais apropriado para simular o processo de ECAP. 

A Tabela 1 apresenta uma relação das simulações conduzidas por processo e modelo de atrito 

considerado, representando em vermelho as simulações em que os resultados obtidos 

apresentaram condições irreais, seja com relação à distribuição de deformação, como no caso 

das simulações de extrusão considerando o atrito Coulomb, ou os resultados de fluxo e carga 

observados, como nas simulações de extrusão considerando o atrito Siebel com um fator de 

atrito acima de 0,3. 

 

Tabela 1: Relação da ocorrência de resultados com condições irreais nas simulações 

conduzidas (em vermelho). 
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6 CONCLUSÕES 

 

• As solicitações predominantes no processo simulado e a pressão de contato são fatores 

que devem ser levados em consideração para a escolha do modelo de atrito a se 

utilizar; 

• O modelo de atrito de Coulomb apresentou resultados semelhantes aos experimentais 

para as simulações de recalque, mas se mostrou falho para as simulações dos demais 

processos; 

• O modelo de atrito Siebel se mostrou falho para as simulações de extrusão com fatores 

de atrito acima de 0,3. Isso indica que esse modelo não é confiável para simulações de 

processos com peças esbeltas e baixas pressões de contato. Entretanto, o modelo de 

Siebel se mostrou o mais adequado para a simulação de ECAP, por apresentar carga 

constante no final do processo; 

• O modelo de atrito Levanov apresentou resultados semelhantes aos experimentais para 

os três processos, se mostrando uma opção confiável para diferentes tipos de 

solicitações e condições de processo. Pode-se afirmar que o modelo de atrito Levanov 

se mostrou o mais robusto dos três avaliados. 

 

 

  



48 
 

7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

• Realização dos processos estudados de forma empírica para corroborar os resultados 

encontrados; 

• Reprodução das simulações de extrusão considerando o modelo Siebel com fatores de 

atrito alto, usando maior quantidade de elementos, considerando um raio maior nas 

ferramentas na região da redução de seção transversal e em outro software de 

simulação, para investigar a ocorrência da condição irreal; 

• Comparação dos modelos de atrito estudados para mais processos, como uma extrusão 

com uma peça menos esbelta e outros processos de deformação plástica severa além 

do ECAP; 

• Comparação do modelo híbrido, representado a combinação simples dos modelos de 

Coulomb e Siebel, com o modelos já estudados. 

 

 

  



49 
 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALTAN, T.; NGAILE, G.; SHEN, G. (Ed.). Cold and hot forging: fundamentals and 

applications. ASM international, 2004. 

 

BALASUNDAR, I.; RAGHU, T. Effect of friction model in numerical analysis of equal 

channel angular pressing process. Materials & Design, v. 31, n. 1, p. 449-457, 2010. 

 

BALTOV, A. I.; NEDEV, A. G. An approach to the modelling of contact friction during 

rolling. Journal of materials processing technology, v. 53, n. 3-4, p. 695-711, 1995. 

 

BANDINI, Claudia et al. Code validation and development of user routines for 

microstructural prediction with Qform. Materials Today: Proceedings, v. 2, n. 10, p. 4904-

4914, 2015. 

 

CALLISTER, William D. Materials science and engineering an introduction. John Wiley, 

2007. 

 

CORA, Ö. N. Friction analysis in cold forging. Middle East Technical University, 2004. 

 

GIARDINI, C.; CERETTI, E.; MACCARINI, G. Formability in extrusion forging: the 

influence of die geometry and friction conditions. Journal of materials processing 

technology, v. 54, n. 1-4, p. 302-308, 1995. 

 

HANNON, A.; TIERNAN, P. A review of planar biaxial tensile test systems for sheet metal. 

Journal of materials processing technology, v. 198, n. 1-3, p. 1-13, 2008. 

 

HELMAN, Horacio; CETLIN, Paulo Roberto. Fundamentos da conformação mecânica dos 

metais. Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Engenharia, Fundação Christiano 

Ottoni, 1993. 

 

HOSFORD, W. F.; CADDELL, R. M. Metal forming: mechanics and metallurgy. 

Cambridge University Press, 2011. 

 

HOSFORD, W. F. Mechanical behavior of materials. Cambridge university press, 2010. 

 



50 
 

KAJTOCH, J. Strain in the upsetting process. Metallurgy and foundry engineering, v. 33, 

n. 1, p. 51-61, 2007. 

 

KOBAYASHI, S. A review on the finite-element method and metal forming process 

modeling. Journal of Applied Metalworking, v. 2, n. 3, p. 163-169, 1982. 

 

LAPTEV, A. M.; PERIG, A. V.; VYAL, O. Y. Analysis of equal channel angular extrusion 

by upper bound method and rigid blocks model. Materials Research, v. 17, n. 2, p. 359-366, 

2014. 

 

LEVANOV, A. N. Improvement of metal forming processes by means of useful effects of 

plastic friction. Journal of materials processing technology, v. 72, n. 2, p. 314-316, 1997. 

 

OROWAN, E. G. O. N. The calculation of roll pressure in hot and cold flat rolling. 

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, v. 150, n. 1, p. 140-167, 1943. 

 

RADHI, H. N.; ALJASSANI, A. MH; MOHAMMED, M. T. Effect of ECAP on 

microstructure, mechanical and tribological properties of aluminum and brass alloys: A 

review. Materials Today: Proceedings, 2020. 

 

REDDY, P.; REDDY, G.; PRASAD, P. A review on finite element simulations in metal 

forming. Int. J. Mod. Eng. Res, v. 2, n. 4, p. 2326-2330, 2012. 

 

SCHEY, J. A.; VENNER, T. R.; TAKOMANA, S. L. Shape changes in the upsetting of 

slender cylinders. 1982. 

 

SILVA, A. D. da, AGUILAR, M. T. P, CAMPOS, H.B., PERTENCE, A.E. de M., CETLIN, 

P.R. Aspectos de Influência na Simulação Computacional da Conformação Mecânica baseada 

no Método dos Elementos Finitos (2016). 36º SENAFOR. 

 

SILVA, A. D. da, AGUILAR, M. T. P, PEREIRA, P. H. R. e CETLIN, P.R. Utilização de 

Dados sobre Materiais em Simulações Computacionais de Conformação Mecânica (2015). 

35º SENAFOR. 

 



51 
 

SYAHRULLAIL, S.; AZWADI, C. S. N.; ING, T. C. The metal flow evaluation of billet 

extruded with RBD palm stearin. International Review of Mechanical Engineering, v. 5, n. 

1, p. 21-27, 2011. 

 

VALIEV, R. Z.; LANGDON, T. G. Principles of equal-channel angular pressing as a 

processing tool for grain refinement. Progress in materials science, v. 51, n. 7, p. 881-981, 

2006. 

 

WANG, X. et al. Inverse finite element modeling of the barreling effect on experimental 

stress-strain curve for high temperature steel compression test. Journal of Materials 

Processing Technology, v. 243, p. 465-473, 2017. 

 

YANG, Y-L.; LEE, S. Finite element analysis of strain conditions after equal channel angular 

extrusion. Journal of Materials Processing Technology, v. 140, n. 1-3, p. 583-587, 2003. 

 


