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Resumo 

Os compósitos com estruturas sandwich são cruciais em aplicações estruturais nas indústrias 

aeroespacial e automóvel que requerem uma elevada resistência à flexão e alta absorção de energia 

associada a um baixo peso. Normalmente, o núcleo destes compósitos apresenta uma estrutura 

celular bidimensional com uma geometria regular de favo de mel (honeycomb). Com os processos de 

fabrico convencionais, a geometria das estruturas é limitada. No entanto o aparecimento de novas 

tecnologias como a fabricação aditiva, permite o desenvolvimento de geometrias alternativas. 

O objetivo deste trabalho é analisar o efeito da geometria do núcleo de estruturas em sandwich nas 

propriedades de flexão da estrutura. 

Para tal, foram consideradas três configurações celulares diferentes, a hexagonal, a Lotus e a 

hexagonal com os vértices reforçados (Plateau borders) como definidas por Ronan et al [1]. 

De forma a avaliar o comportamento mecânico das configurações, foram realizados ensaios de flexão 

em três pontos para amostras impressas em PLA (ácido polilático) através da técnica fused 

deposition modelling (FDM). Foi também efetuada uma abordagem de simulação numérica através do 

método de elementos finitos para todas as amostras. 

Os resultados mostraram que, para densidades relativa baixas, a configuração hexagonal apresenta 

os melhores resultados de energia absorvida, maior resistência à flexão, em comparação com as 

configurações Lotus e Plateau. Contudo a Plateau apresenta a maior rigidez relativa, enquanto que a 

Lotus poderá suportar maiores tensões para densidades intermédias.  

Duas das geometrias desenhadas apresentaram uma capacidade de absorção de energia que é 

competitiva com as estruturas tradicionais para a mesma densidade. 
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Abstract 

Composite sandwich structures are crucial in structural uses for a range of applications in the 

aerospace and automotive industry that require low weight, high bending strength and high energy 

absorption. In general, the core of sandwich structures has a two dimensional cellular structure with a 

regular honeycomb geometry. With standard manufacturing processes, geometric structures are 

limited, but the emergence of additive manufacturing provides promising alternatives to conventional 

designs.  

The aim of this work is to analyse the effect of the core geometry on the flexural properties of the 

structure. 

For that purpose, three cellular configurations were taken into account, namely regular honeycombs, 

Lotus and hexagonal honeycombs with Plateau borders, as denoted by Ronan et al. [1]. Fused 

deposition modelling (FDM) was used to obtain samples in PLA (polylactic acid) for those 

configurations. The flexural properties of cellular structures were evaluated with three point bending 

tests. A modelling approach of the tests in the three configurations was also performed, by means of 

finite element simulations. 

Results showed that for low relative density, the hexagonal configuration exhibit the best results for 

absorbed energy and flexural strength when compared to the Lotus and Plateau configurations. 

However, the Plateau configuration has the highest relative stiffness, while Lotus will be able to 

withstand higher tensions at intermediate densities. 

Innovative configurations for core sandwich composites were designed, simulated numerically and 

experimentally tested. Two geometries presented an energy absorption capacity which is competitive 

with the traditional core structures for the same density. 
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1. Introdução 

1.1 Objetivo 

O objetivo deste trabalho é avaliar as propriedades mecânicas das honeycombs, flexão da estrutura, 

para três configurações diferentes, a mais comum, hexagonal, a configuração Lotus e a configuração 

Plateau. 

 

1.2 Enquadramento 

Com o aparecimento de novas tecnologias de produção, como a fabricação aditiva, surgiu a questão 

da possibilidade de fabricar estruturas celulares com configurações diferentes, mas com propriedades 

mecânicas iguais ou superiores às existentes atualmente no mercado. 

 

1.3 Motivação 

Este trabalho pode permitir um grande avanço tecnológico em várias áreas da indústria, caso se 

verifique que as novas estruturas a serem estudadas possuem propriedades superiores à estrutura 

que é normalmente utilizada. 

Desta forma com o mesmo peso é possível aumentar a resistência destas peças ao impacto, 

elevando os níveis de segurança para novos patamares. 

 

1.4 Estrutura dos capítulos 

O documento encontra-se dividido em sete capítulos, sendo que em cada um destes são abordados 

diferentes temas relacionados com o tema em estudo. Além deste primeiro capítulo, onde é feito um 

pequeno enquadramento sobre o tema em estudo, os seguintes abordam as seguintes temáticas: 

• O capítulo 2 trata o estado de arte do tema, abordando temas como a produção, a 

propriedades e modos de falha das honeycombs; 

• O capítulo 3 trata a parte experimental do trabalho, onde são apresentados os materiais 

utilizados, as amostras simuladas e os procedimentos seguidos para os métodos 

experimentais; 

• O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos com os ensaios especificados na parte 

experimental; 

• O capítulo 5 apresenta as comparações retiradas dos resultados apresentados no capítulo 

anterior; 

• O capítulo 6 representa as conclusões retiradas com o trabalho e o trabalho futuro; 

• O capítulo 7 apresenta as referências utilizadas em todo o documento.  
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2. Revisão da literatura 

 

2.1 Materiais compósitos 

Um material compósito pode ser definido como um material que resulta da combinação de dois ou 

mais materiais, sendo as propriedades superiores, quando comparadas com os materiais que o 

compõem isoladamente [2]. 

As principais vantagens dos materiais compósitos são a sua elevada resistência mecânica e rigidez, 

combinadas com a sua baixa densidade, permitindo obter peças com propriedades iguais ou 

superiores aos materiais compactos ou “bulk” [2]. 

Um caso particular destes materiais são os painéis compósitos, denominados normalmente como 

estruturas sandwich, uma vez que que estes compósitos são constituídos por um núcleo contido entre 

duas ou mais camadas [3], conforme ilustrado pela Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - Material compósito com estrutura sandwich [4] 

O princípio das estruturas em sandwich determina que as duas faces (camadas) faciais tenham 

elevada rigidez e sejam resistentes o suficiente para suportar as cargas aplicadas, enquanto que o 

núcleo atua como um espaçador que retém as faces nas suas posições, aumenta a rigidez e reduz as 

tensões [3]. 

Para o núcleo conseguir realizar a sua tarefa é necessário que este seja suficientemente rígido na 

direção perpendicular às faces, garantindo que estas permaneçam à distância correta uma da outra e 

possuam rigidez suficiente para as faces não deslizarem uma sobre a outra, quando o painel for 

ensaiado [3, 4]. 

A utilização destes materiais tem vindo a crescer devido às vantagens que oferecem, sendo as suas 

principais aplicações nas áreas da indústria aeroespacial, automóvel, de comboios de alta velocidade 

e de navios [3, 5]. Os materiais das faces podem ser compósitos reforçados com fibras, enquanto que 

o núcleo pode ser de um metal, de um polímero ou de madeira [6]. 
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2.2 Materiais celulares 

As estruturas honeycomb ou favo-de-mel, designadas como honeycomb(s) no resto do documento, 

consistem numa série de células abertas formadas por chapas finas de material ligadas entre si, 

sendo que normalmente as células apresentam uma configuração hexagonal, conforme ilustrado na 

Figura 2.2, podendo existir outras. Estas estruturas são muito semelhantes às estruturas favo-de-mel 

encontradas na natureza, a partir das quais foram designadas [7]. As estruturas honeycomb são 

classificados como materiais celulares a duas dimensões [8]. 

 

Nas últimas décadas têm existido bastante pesquisa nesta área devido às elevadas possibilidades de 

aumentar as aplicações dos materiais que compõem os painéis compósitos, levando ao aparecimento 

de materiais celulares produzidos através de espumas. As espumas são dispersões uniformes de 

uma fase gasosa numa fase sólida ou liquida [6]. Designam-se por espumas os materiais celulares a 

três dimensões, podendo haver espumas metálicas, poliméricas e cerâmicas [8]. 

Não existe grande limitação aos materiais utilizados para a produção de honeycombs e a única 

limitação possível é o método de fabrico, no entanto as propriedades mecânicas da peça estão 

completamente dependentes do material utilizado. Os materiais utilizados variam entre os grupos de 

materiais, podendo se produzir peças recorrendo aos metais, como o alumínio e aos polímeros, como 

o PET, politereftalato de etileno [7]. 

 

2.3  Métodos de produção de materiais celulares 

Como referido anteriormente os materiais celulares podem ser divididos em dois grupos, honeycombs 

e espumas [8]. Desta forma, os métodos de produção de materiais celulares são diferentes para cada 

tipo e podem também ser divididos nos mesmos dois grupos. 

 

2.3.1 Métodos de produção de honeycombs 

Existem cinco métodos diferentes para produzir honeycombs, que são a ligação adesiva, a soldadura 

e a brasagem. Destes métodos, o mais utilizado é a ligação adesiva, enquanto que os restantes 

métodos, só são utilizados quando as honeycombs vão ser sujeitas a um ambiente de condições 

extremas ou de temperaturas elevadas, uma vez que os custos associados à produção são maiores. 

Figura 2.2 - Honeycomb com células hexagonais [7] 
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Para transformar as chapas de material em honeycombs é comum utilizar-se as técnicas de 

expansão ou de corrugation (ondulação) [7]. 

 

Técnica de expansão [7] 

Praticamente todas as honeycombs produzidas pelo método de ligação adesiva utilizam esta técnica, 

e para honeycombs metálicas, é aplicado um revestimento resistente à corrosão. Nesta técnica, 

cortam-se chapas que são cobertas com um adesivo em zonas específicas, como se pode ver na 

Figura 2.3, sendo posteriormente empilhadas e curadas enquanto estão sujeitas a pressão a 

temperaturas elevadas. Na última etapa, a honeycomb antes da expansão (HOBE), é cortada na 

dimensão pretendida e expandida. 

Para materiais metálicos, a expansão leva a que ocorra deformação plástica nas paredes das células, 

sendo assim possível manter a configuração. Posteriormente as honeycombs são mergulhadas em 

resina líquida, normalmente fenólica ou poliamida, e curadas, sendo que se pode repetir o ciclo de 

imersão e cura até se obter a densidade desejada. 

 

Na Figura 2.4, podemos ver que existem duas configurações possíveis consoante as linhas em que o 

adesivo é colocado, ou seja, em linha cruzada ou em linha. Na primeira configuração, linha cruzada, a 

direção não está limitada à largura do material, como na configuração em linha, o que se torna 

importante em aplicações que exigem L maiores. 

 

 

  

Figura 2.3 - Técnica de expansão [9] 

Figura 2.4 - Orientação das linhas de adesivo [7] 
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Técnica de corrugation [7] 

Esta técnica foi a primeira a surgir no fabrico de honeycombs e apesar de estar associada a um 

elevado custo de mão-de-obra, é utilizada na produção de honeycombs metálicas de alta densidade e 

em algumas honeycombs de materiais não metálicos O material é primeiro deformado para a 

configuração desejada através de rolos, sendo o material cortado posteriormente (Figura 2.5). O 

adesivo é aplicado aos nós de cada chapa e as chapas deformadas são empilhadas e curadas no 

forno, apenas se pode aplicar baixas pressões ao bloco de chapas empilhadas, levando a que o 

adesivo que se encontra nos nós tenha uma espessura superior ao núcleo expandido. 

 

Na honeycomb produzida por esta técnica o adesivo representa no máximo 10% do peso da 

honeycomb, enquanto que se a honeycomb for produzida pela técnica de expansão o adesivo 

representa cerca de 1%.  

Nesta técnica podem-se utilizar outros métodos para unir os nós de cada chapa, caso se trate de 

núcleos metálicos, como a soldadura por pontos ou ligação por difusão, permitindo que estes núcleos 

sejam utilizados em temperaturas elevadas, como é o caso do aço inoxidável. 

 

2.3.2 Técnicas de produção de espumas 

Existem diversas técnicas de produção de, e deve-se seguir as indicações apresentadas na Figura 

2.6, utilizando como fases um gás e um sólido. 

Figura 2.5 - Técnica de corrugation  [9] 
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Figura 2.6 - Resultados das combinações de diferentes fases [6] 

A Figura 2.7 representa todos os métodos existentes para a produção de metais com formas 

celulares, sendo que para a produção de espumas semelhantes às honeycombs, a melhor técnica é 

uma variante do vazamento, vazamento em torno de materiais de suporte [8]. 

 

Figura 2.7 - Métodos de produção de materiais metálicos celulares [8] 

 

Técnica de vazamento em torno de materiais de suporte 

Esta técnica consiste no vazamento de um metal no estado líquido num molde em que existem 

materiais inorgânicos, orgânicos ou esferas ocas de baixa densidade em posições estratégicas, 

conforme ilustrado na Figura 2.8, que permitem a criação da estrutura pretendida [8]. 

Os materiais de suporte podem permanecer na estrutura final da peça ou podem ser removidos 

através de processos de lixiviação com uso de solventes ou ácidos, ou através de um tratamento 

térmico [8]. 
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Figura 2.8 - Técnica de vazamento com materiais de suporte [8] 

Os materiais celulares poliméricas, como por exemplo as espumas de poliuretano, são produzidas por 

reação química entre um poliol e um isocianato [6]. Estes métodos não serão abordados neste 

trabalho. 

2.3.3 Novas tecnologias 

Com o desenvolvimento da tecnologia surgiu um novo grupo de métodos de produção denominado 

por prototipagem rápida ou fabricação aditiva, cujo objetivo é a produção de modelos físicos, 

protótipos, padrões e componentes de ferramentas a partir de desenho de computador [10]. 

Este método de produção oferece um design mais flexível e menos dispendioso devido ao fabrico se 

realizar por camadas, permitindo formas arbitrárias e estruturas complexas como as treliças [10]. 

Outra vantagem associada a este método é a inexistência de processos de finalização das peças 

como maquinagem, uma vez que as peças produzidas apresentam superfícies lisas com um elevado 

grau de resolução [11]. 

 

Impressão 3D 

Atualmente os materiais utilizados na impressão 3D podem variar entre os especificados na Figura 

2.9, e dependendo do estado do material podem ser utilizadas diferentes variações da impressão 3D. 
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Figura 2.9 - Técnicas de impressão a utilizar dependendo do material e do seu estado [11] 

A primeira técnica a estar disponível comercialmente foi a SLA (Stereolithography apparatus), onde 

regiões especificas da resina fotossensível sofrem polimerização localizada através da sua exposição 

a um laser UV [11]. 

Atualmente a técnica mais usada de fabrico aditivo é a fused deposition modelling (FDM). Neste 

método o material é alimentado através de uma bobine, aquecido na cabeça e sai por um bico 

(nozzle). O material irá solidificar após a sua deposição camada a camada. Considerando um sistema 

de eixos X, Y, Z, a cabeça move-se no plano X, Z para formar a peça de acordo com o desenho e 

após a formação de uma camada, a mesa move-se verticalmente no eixo dos Y para a cabeça poder 

depositar novas camadas [12]. 

 

Figura 2.10 - Esquema da técnica FDM [11] 
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2.4 Tipos de configurações honeycomb 

Existem diversos tipos de configurações para as células de honeycombs, sendo que as 

representadas na Figura 2.11 são as que podem ser obtidas através da técnica descrita 

anteriormente, técnica de ondulação. 

 

Figura 2.11 - Tipos de configurações para as celulas de honeycomb produzidas por corrugation [7] 

 

À medida que são adicionados mais elementos de reforço às células das honeycombs, tanto a sua 

densidade, como as suas propriedades mecânicas aumentam substancialmente [7]. 

 

2.5 Configurações das células dos materiais celulares de 2 dimensões 

 

2.5.1.1 Configurações das células das honeycombs 

As células das honeycombs também podem apresentar diferentes configurações, sendo que as mais 

comuns são a hexagonal, a quadrada e a flex-core, contudo existem algumas variações, que se 

encontram representadas na Figura 2.12 [7]. 

 

Figura 2.12 - Configurações das células das honeycombs [7] 
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2.5.1.2 Configurações Lotus 

Um material com configuração Lotus é um sólido poroso prismático no qual os poros são alongados 

ao longo de uma direção. Desta forma estes materiais podem ser descritos como quasi-2D tal como 

as honeycombs [1]. Por norma, estes materiais são produzidos através da solidificação de um 

material fundido e um gás insolúvel [1]. 

 

Figura 2.13 - Materiais Lotus com diferentes configurações: (a) alinhado, (b) rodado 45º, (c) deslocado. Adaptado de [13] 

 

2.5.1.3 Configurações Plateau 

A configuração Plateau tem como base a configuração hexagonal regular, sendo que as suas arestas 

são arredondadas segundo um raio r, na zona junto ao vértice em que três arestas se encontram. 

Um exemplo da configuração descrita encontra-se ilustrada na Figura 2.14, juntamente com a variável 

𝑙. 

 

Figura 2.14 - Honeycomb com configuração Plateau. Adaptado de [1] 

 

 

 

X 

Y 
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2.6  Propriedades mecânicas 

As propriedades mecânicas das honeycombs são diferentes consoante a aplicação da carga é feita 

no plano X1 – X2 ou fora deste plano, segundo a direção X3. Tendo a Figura 2.15, que representa 

uma estrutura de uma honeycomb típica, como exemplo, é possível perceber que as propriedades de 

resistência mecânica e rigidez no plano, X1 – X2 são menores, uma vez que as tensões neste plano 

levam à flexão das paredes da célula [6]. 

Contrariamente, as propriedades fora do plano, representadas na direção X3 são muito superiores, 

uma vez que estas requerem a extensão ou compressão axial das paredes das células [6]. 

 

Figura 2.15 - Honeycomb com células hexagonais [6] 

 

 

2.6.1 Densidade relativa 

As aplicações das honeycombs requerem uma boa combinação da rigidez e da resistência mecânica 

das duas propriedades referidas e baixa densidade relativa. As propriedades das honeycombs 

dependem acima de tudo da sua densidade relativa, conforme demonstrado em estudos recentes 

[14]. 

A densidade relativa 𝜌∗/𝜌𝑠 é o quociente entre a densidade da espuma e a densidade do sólido de 

que são feitas as paredes celulares [14]. 

A escolha das equações que permitem o cálculo da densidade relativa depende da dimensionalidade 

da estrutura [6], ou seja, duas dimensões (honeycombs) ou três dimensões (espumas)  

As variáveis presentes, 𝑡 e 𝑙, na expressão (2.1) estão representadas na Figura 2.14, sendo que esta 

expressão é utilizada para o caso da honeycomb com a configuração hexagonal, onde 𝐶1 representa 

uma constante [6]. 

 𝜌∗

𝜌𝑠

= 𝐶1  
𝑡

𝑙
 (2.1) 
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No entanto, com a expressão (2.1) obtém-se um resultado mais elevado do que é suposto, uma vez 

que os cantos das células abertas são contados duas vezes, logo foi necessário adaptar a expressão, 

surgindo a equação (2.2), onde 𝐷1 representa outra constante [6]. 

 𝜌∗

𝜌𝑠

= 𝐶1  
𝑡

𝑙
 (1 −  𝐷1

𝑡

𝑙
  ) (2.2) 

 

O aparecimento de uma nova constante dificulta a resolução da equação, no entanto permite 

perceber que o termo corretivo, que se encontra entre parenteses, é importante quando 𝑡/𝑙  é 

elevado, levando a que a densidade relativa tenda para a unidade de valor quando a espessura da 

célula for t= √3 𝑙 [6], dando origem à expressão (2.3). 

 𝜌∗

𝜌𝑠

=
2

√3
 
𝑡

𝑙
 (1 −  

1

2√3
 
𝑡

𝑙
  ) (2.3) 

 

Para a honeycomb de configuração Lotus, a expressão base de calculo de densidade é a 

representada por (2.4) [6]: 

 𝜌∗

𝜌𝑠

= 𝐶1  (
𝑡

𝑙
)

2

 (2.4) 

 

Para este caso, a densidade relativa depende de 𝑙, o comprimento das paredes das células, e do raio 

𝑅 dos poros, notando que a espessura da parede da célula desaparece a meio comprimento da 

célula unitária, quando o raio dos poros se aproxima do valor √3/2, ou seja, quando 𝑅/𝑙 tende para 

este valor [1]. 

 𝜌∗

𝜌𝑠

= 1 −  
2𝜋

3√3
 (

𝑅

𝑙
)

2

 (2.5) 

 

No caso da honeycomb com configuração Plateau, usada no presente trabalho a expressão de 

cálculo da densidade relativa (2.6), pode ser obtida através da análise da Figura 2.16, onde os três 

limites das arestas das células do elemento de repetição são definidos para se encontrarem em 

ângulos iguais a 120 graus para formar um vértice com fronteiras Plateau de raio de curvatura 𝑟, cujo 

𝑟 = 0,4𝑙 [15]. Esta zona em que a espessura das três arestas das células é variável do designa-se por 

Plateau border. Note-se que a espessura das arestas é fixa e igual a 𝑡0 fora dos Plateau borders [15]. 
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Figura 2.16 - Elemento de repetição da honeycomb plateau [15] 

Neste caso, a densidade relativa depende de 𝑟 e 𝑙 como se indica na equação 2.6. 

 𝜌∗

𝜌𝑠

=  
2

3
 [√3 

𝑡0

𝑙
− 

1

2
 (

𝑡0

𝑙
)

2

+  (2 −  
𝜋

√3
) (

𝑟

𝑙
)

2

] (2.6) 

 

 

2.6.3 Propriedades das honeycombs em X3 
 

As honeycombs são muito mais resistentes e rígidas quando sofrem um carregamento segundo a 

direção X3, representada na Figura 2.15 [6] 

Dependendo da aplicação da carga na honeycomb, esta irá apresentar diferentes comportamentos de 

deformação, podendo estes ser: 

• No caso de compressão, o regime linear-elástico é seguido do regime de colapso que para os 

elastómeros é colapso elástico e para os metais ou polímeros rígidos é colapso plástico, ou 

ainda por fratura frágil nas honeycombs frágeis [6]. A Figura 2.17 representa o gráfico de 

tensão-extensão de honeycombs elasto-plásticas; 

• No caso de a honeycomb estar sujeita a tração, esta apresentará um comportamento elástico 

até existir fratura ou colapso plástico, estando na Figura 2.18 representado o gráfico de 

tensão-extensão para este caso [6]. O comportamento depende da densidade relativa (Figura 

2.21). 

 

 

 

 

 

 

 

𝑟 

𝑟 

𝑟 
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Figura 2.17 - Gráfico de tensão-extensão para carregamentos axiais (X3): (a) compressão, (b) tração. [6] 

 

 

Figura 2.18 - Diagrama de honeycombs carregadas na direção axial, mostrando os regimes elásticos, colapso e densificação. 
[6] 

 

Os coeficientes de Poisson, 𝜈, da honeycomb necessário para a análise da fratura, para 

carregamentos fora do plano X1-X2, são   𝜈13 ou 𝜈23 para deformações no plano, na direção X3 da 

Figura 2.15 [16]. 

Uma primeira aproximação do valor do coeficiente de Poisson pode ser o valor do material sólido, ou 

seja, 𝜈13 =  𝜈23 =  𝜈𝑠 [16]. 

O modulo de Young da honeycomb na direção X3 é dado pela expressão da regra de misturas, onde 

𝜌∗

𝜌𝑠
 representa a densidade relativa da honeycomb [16]. 

 𝐸3

𝐸𝑠

=  
𝜌∗

𝜌𝑠

 (2.7) 
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A tensão de colapso 𝜎𝑐𝑐 pode ser estimado através da regra de misturas, dando origem à expressão 

(2.8), onde 𝜎𝑠𝑐 é a tensão de compressão do sólido compacto, a partir do qual a honeycomb é 

produzida [16]. 

 𝜎𝑐𝑐

𝜎𝑠𝑐

=
𝜌∗

𝜌𝑠

  (2.8) 

 

Contudo existem expressões alternativas à representada em (2.8), como é o caso da expressão (2.9), 

sugerida por outros autores que também prevê a força de colapso [16]. 

 
𝜎𝑐𝑐 = 3,25 𝜎𝑠𝑐 (

𝜌∗

𝜌𝑠

)
5/3

 
(2.9) 

 

 

a. Deformação linear elástica 

Como referido anteriormente, quando a honeycomb é carregada através da direção X3 as paredes 

das células são estendidas ou comprimidas, em vez de sofrerem flexão, levando a que o modulo seja 

superior ao obtido no carregamento dentro do plano X1-X2 [6].  

Ao aplicar-se um carregamento na direção X3, o quociente do módulo de Young 𝐸3
∗, sobre o modulo 

sólido, 𝐸𝑠, é dado por: 

 

Figura 2.19 - Honeycomb com carregamento nas superfícies normais a X3 [6] 

 

 𝐸3
∗

𝐸𝑠

=  ( 
ℎ

𝑙⁄ + 2

2 (ℎ
𝑙⁄ + sin 𝜃) cos 𝜃

 ) 
𝑡

𝑙
=  

𝜌∗

𝜌𝑠

 ≈  
𝑡

𝑙
 (2.10) 

 

As variáveis da expressão (2.10) encontram-se explicadas na Figura 2.20, sendo que o termo entre 

parenteses descreve com maior precisão a área projetada da parede da célula em relação à direção 

X3 [6]. 
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Figura 2.20 - Célula de uma honeycomb mostrando as variáveis a serem utilizadas em expressões [6] 

 

Os coeficientes de Poisson são iguais ao do sólido das paredes celulares, dados pela expressão 

(2.11) [6]: 

 𝑣31
∗ =  𝑣32

∗ =  𝑣𝑠 (2.11) 

 

b. Elasticidade não linear: colapso elástico ou buckling 

Uma honeycomb comprimida segundo a direção X3 vai eventualmente sofrer colapso ou buckling 

estando na Figura 2.21 representada as deformações sofridas pela célula da honeycomb. O colapso 

ou encurvadura da parede de uma célula está restringida pelos dois limites paralelos à direção de 

carregamento, logo o carregamento de colapso é determinado pelo segundo momento de inercia da 

parede da célula e pela sua largura (𝑙 ou ℎ), conforme mostrado pela expressão (2.12) [6]. 

 
𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 =  

𝐾𝐸𝑠

(1 −  𝑣𝑠
2)

 
𝑡3

𝑙
 (2.12) 

 

 

Figura 2.21 – Colapso elástico ou buckling de uma célula hexagonal [6] 

A variável K é determinada pela liberdade dos limites verticais, sendo que para o caso de estes serem 

livres para rodar e a profundidade, 𝑏, for superior a 𝑙, respeitando 𝑏 > 3𝑙, então K=2, caso contrário 

K=6,2 [6]. Como nenhum dos casos se verifica, normalmente é feita uma aproximação para K=4, 

dando origem à expressão 2.13, que representa a tensão de colapso elástico [6]. 
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(𝜎𝑒𝑙

∗ )3

𝐸𝑠

 ≈
2

(1 − 𝑣𝑠
2)

 
(𝑙

ℎ⁄ + 2)

(ℎ
𝑙⁄ +  sin 𝜃) cos 𝜃

 (
𝑡

𝑙
)

3

 (2.13) 

 

Para hexágonos regulares a expressão (2.13) é reduzida para a expressão (2.14). 

 (𝜎𝑒𝑙
∗ )3

𝐸𝑠

= 5,2 (
𝑡

𝑙
)

3

 (2.14) 

 

O colapso elástico da honeycomb pode ser analisada através da combinação da expressão que 

calcula o módulo de rigidez (
𝐺23

∗

𝐺𝑠
= 0,577 (

𝑡

𝑙
)) e da expressão (2.15), que representa a tensão de 

corte de colapso para uma parede da célula [6]. 

 
𝜏𝑐𝑟𝑖𝑡 =  

𝐶𝐸𝑠

(1 −  𝑣𝑠
2)

 (
𝑡

𝑙
)

2

 (2.15) 

 

Como referido anteriormente, os equilíbrios no plano X1-X3 requerem a equação 2𝜏13𝑙(ℎ +

𝑙 sin 𝜃) cos 𝜃 = 2𝜏𝑏𝑡𝑙 cos 𝜃 e no plano X2-X3 a equação 2𝜏13𝑙(ℎ + 𝑙 sin 𝜃) cos 𝜃 = 2𝜏𝑏𝑡𝑙 sin 𝜃 + 𝜏𝑎𝑡ℎ, que 

representam as condições de equilíbrio, dando origem às expressões (2.16) e (2.17). 

 
𝜏13

∗ =  
𝐶𝐸𝑠  (𝑡

𝑙⁄ )3

(1 −  𝑣𝑠
2) (

ℎ
𝑙

+ sin 𝜃)
 (2.16) 

 

 
𝜏23

∗ =  
𝐶𝐸𝑠  (𝑡

𝑙⁄ )3

2 (𝑙 − 𝑣𝑠
2) cos 𝜃

 (2.17) 

 

Na prática, a tensão de corte fora do plano das honeycombs só pode ser medida quando esta está 

ligada às placas superior e inferior. Desta forma assume-se que os quatro limites de cada parede 

celular são essencialmente fixos, levando a que se possa estimar C para um valor intermédio, C=8,44 

[6]. 
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c. Colapso plástico 

Neste mecanismo as células dobram-se progressivamente com um comprimento de onda λ que é 

muitas vezes aproximadamente igual ao comprimento do lado da célula 𝑙. Através da flexão é 

possível obter a geometria de colapso, que envolve pouca extensão ou compressão da parede celular 

[6]. 

Uma parede isolada pode colapsar e, ao fazê-lo, o trabalho plástico 𝜋𝑀𝑝 da parede da célula é 

realizado contra o momento 𝑀𝑝 . Sendo que a célula unitária tem um comprimento de lado, (2𝑙 + ℎ) 

então o trabalho total da célula será 𝜋𝑀𝑝 (2𝑙 + ℎ) [6]. Igualando o resultado anterior ao trabalho feito 

pela força obtém-se a expressão (2.18). 

 𝑃𝜆

2
=  𝑀𝑝 (2𝑙 + ℎ) (2.18) 

 

Rearranjando a equação (2.18) e substituindo as variáveis é possível obter a expressão (2.19). 

 (𝜎𝑝𝑙
∗ )

3

𝜎𝑦𝑠

 ≈  
𝜋

4
 

(ℎ
𝑙⁄ + 2)

(ℎ
𝑙⁄ + sin 𝜃) cos 𝜃

 (
𝑡

𝑙
)

2

 (2.19) 

 

Ao minimizar a carga de colapso em relação ao comprimento de onda λ, o método de Wierzbicki 

permite calcular a tensão de colapso para o colapso ou buckling plástico pela equação (2.20), sendo 

que para honeycombs hexagonais com paredes de célula uniforme obtém-se a expressão (2.21). 

 (𝜎𝑝𝑙
∗ )

3

𝜎𝑦𝑠

= 5,6 (
𝑡

𝑙
)

5/3

 (2.20) 

 

 (𝜎𝑝𝑙
∗ )

3

𝜎𝑦𝑠

= 6,6 (
𝑡

𝑙
)

5/3

 (2.21) 

 

d. Fratura frágil  

A tensão das honeycombs frágeis é importante não só quando sofrem carregamentos como também 

quando são expostas a gradientes de temperatura [6]. Se a tensão da estrutura no plano normal a X3 

exceder a resistência à rutura por tração (𝜎𝑓𝑠) do material da parede da célula, a honeycomb irá 

fraturar sob tração, definindo assim um limite superior para a resistência, estando representado na 

expressão (2.22) [6]. 

 (𝜎𝑝𝑙
∗ )

3

𝜎𝑦𝑠

=  
(ℎ

𝑙⁄ + 2)

2 cos 𝜃  (ℎ
𝑙⁄ + sin 𝜃) 

 (
𝑡

𝑙
) =  

𝜌∗

𝜌𝑠

 (2.22) 
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A expressão (2.46) representa um limite superior porque descreve uma amostra livre de defeitos, 

contudo se a honeycomb contiver um defeito, devido à fabricação defeituosa ou a danos de uso, a 

honeycomb poderá falhar a tensões menores. A existência de uma fenda, que por comparação com o 

tamanho da célula se pode considerar grande, propaga-se no plano normal à direção X3, aumentando 

a área aparente, e criando uma superfície fraturada com uma área que é 
𝜌∗

𝜌𝑠
 vezes menor que esta [6]. 

A tenacidade à fratura 𝐾1𝑐
∗ = (𝐸3

∗ 𝐺1𝑐
∗ )1/2 é dada pela equação (2.23) e a tensão de fratura para a 

propagação de uma fenda com o tamanho 2𝑎 é dado pela equação (2.24) [6]. 

 
𝐾1𝑐 =  𝐾1𝐶𝑠  (

𝜌∗

𝜌𝑠

) (2.23) 

 

 
(𝜎𝑓

∗)
3

=  
𝐾1𝐶𝑠

√𝜋𝑎
 
𝜌∗

𝜌𝑠

 (2.24) 

 

Os sólidos frágeis são mais resistentes em compressão do que em tração, uma vez que as tensões 

de compressão fecham as pequenas fissuras que, em última instância, determinam a resistência [6]. 

Contudo as fendas podem ser locais de concentrações de tensões e levar à fratura.  

Sendo, 𝜎𝑓𝑠, a resistência à fratura a melhor estimativa para a resistência à compressão de uma 

honeycomb frágil carregada na direção X3 é dada pela expressão (2.25) [6]. 

 (𝜎𝑐𝑟
∗ )3

𝜎𝑓𝑠

 ≈ 12 (
𝑡

𝑙
) (2.25) 

 

2.6.2 Análise elástica de painéis compósitos 

Existe uma extensa bibliografia sobre o comportamento de compósitos em sandwich em que são 

avaliadas as características através de ensaios de flexão [17, 18]. 

Através da análise elástica de uma estrutura sandwich é possível avaliar as tensões existentes, quer 

na honeycomb, quer nas placas que compõem estas peças, para permitir também determinar os 

vários mecanismos de dano ou fratura [16]. 

Considerando a peça representada na Figura 2.22, onde a variável 𝐿 representa o comprimento total 

da peça e a variável 𝑏 a largura da peça [16]. 
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Figura 2.22 - Lado esquerdo: Flexão em três pontos da peça de estrutura sandwich, Lado direito: Secção de corte A-A [16] 

 

A rigidez na flexão, 𝐷, da peça com uma estrutura sandwich pode ser determinada através da 

equação (2.26) [16]. 

 
𝐷 =  

𝐸𝑓𝑥𝑏𝑡3

6
+ 

𝐸𝑓𝑥𝑏𝑑2

2
+  

𝐸𝑐𝑥𝑏𝑐3

12
 (2.26) 

 

Na expressão (2.26), 𝑑 representa a distância entre os planos médios das placas superior e inferior e 

𝐸𝑓𝑥 e 𝐸𝑐𝑥 representam os módulos de Young das placas e do núcleo, respetivamente, para o 

carregamento na direção do eixo x [16]. Os três termos do lado direito da equação correspondem à 

flexão das placas em torno dos seus centroides, à flexão das placas sobre o centroide da peça e a 

flexão do núcleo, respetivamente [16]. 

A expressão pode ser simplificada assumindo que a flexão das placas sobre o centroide da peça é o 

termo dominante, expressão (2.27), contudo esta simplificação negligencia o efeito de deflexão de 

corte no núcleo, que é significativo para os núcleos de baixa densidade, logo tendo em conta este 

efeito a expressão é alterada para a expressa em (2.28) [16]. 

 
𝜎𝑓𝑥 =  

𝑀𝐸𝑓𝑥

𝐷
 
𝑑

2
=  

𝑊𝐿

4𝑑𝑡
 (2.27) 

 

 
𝜎𝑓𝑥 =  

𝑊𝑏𝐿

4𝑡
 (

𝑐 + 2𝑡

2𝐼
+  

𝑊𝐿

4
 

𝑡

2𝐼𝑓

 
𝐼

𝜃
) (2.28) 

 

Onde 𝐼 e 𝜃 são calculados através das seguintes equações [16]: 

 
𝐼 =  

𝑏𝑡3

6
+  

𝑏𝑡𝑑2

2
,        𝐼𝑓 =  

𝑏𝑡3

6
 (2.29) 

 

 
𝜃 =  

𝐿

𝑐
 [

𝐺𝑐𝑥𝑧

2𝐸𝑓𝑥

 
𝑐

𝑡
 (1 +  

3𝑑2

𝑡2
)]

1/2

 (2.30) 
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A variável 𝐺𝑐𝑥𝑧 representa o modulo de distorção fora do plano do núcleo, honeycomb, 𝐼 o segundo 

momento de área da peça em relação ao eixo neutro e , 𝐼𝑓 o segundo momento de área das placas 

em relação aos seus centroides [16]. As equações anteriores mostram a dependência com a rigidez 

relativa das placas e honeycomb, levando a que a equação (2.28) se transforme na equação (2.31) 

[16]. 

 
𝑊 = 4𝜎𝑓𝑥  𝜉 

𝑡

𝑙
 (2.31) 

 

Onde 𝜉 é calculado através da equação (2.32). 

 

𝜉 =  𝜃 
𝑡5

9⁄ + 𝑡3𝑑2

3⁄

ℎ𝑡3(𝜃 − 1)
3⁄  +  𝑡4

3⁄ + 𝑡2𝑑2
 (2.32) 

 

2.6.3 Mecanismos de dano dos painéis compósitos 

Os painéis compósitos ensaiados através da técnica de flexão em três pontos podem apresentar dois 

modos de dano ou fratura diferentes, sendo estes nas placas ou na honeycomb [16]. 

Os modos de fratura na honeycomb estão representados na Figura 2.23, sendo estes a indentação 

local e a deformação por corte ou distorção do núcleo ou corte do núcleo [16]. 

 

Figura 2.23 - Modos de falha pela honeycomb [16] 

Deformação por corte do núcleo 

Assumindo o comportamento de uma barra simples, a tensão de corte varia através das placas e da 

honeycomb de maneira parabólica quando ensaiada com a técnica de flexão a três pontos [16]. Se as 

placas forem mais rígidas e finas que a honeycomb, a tensão de corte pode ser considerada linear 

através das placas e constante na honeycomb, e caso contrário, se a contribuição das placas for 

negligenciada, a tensão de corte média na honeycomb é dada pela equação (2.33) [16]. 

 
𝜏𝑐𝑥𝑧 =  

𝑊

2𝑑
 (2.33) 

Assumindo comportamento plástico, o dano ocorre quando a tensão de corte aplicada 𝜏𝑐𝑥𝑧 é igual à 

tensão de corte da honeycomb nessa direção. 

 𝜏𝑐𝑥𝑧 =  𝜏𝑐𝑠 (2.34) 
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Indentação local 

Este mecanismo de falha é devido ao esmagamento da honeycomb sob o indentador, sendo que a 

rigidez na flexão da placa e a rigidez do núcleo determinam o grau em que a carga é distribuída a 

partir do ponto de aplicação [16]. 

Este modo de falha não foi adequadamente modelado para painéis compósitos e para incluir este 

importante mecanismo, é necessária uma abordagem empírica simples usada em manuais de 

construção de painéis compósitos [19]. Para utilizar esta abordagem é necessário saber o 

comprimento do contato, 𝛿, entre o rolo indentador e a placa superior, supondo que a carga é 

transferida uniformemente para a honeycomb sobre 𝛿, de modo que a tensão de compressão fora do 

plano, 𝜎𝑧, seja calculada pela equação (2.35). 

 
𝜎𝑧 =  

𝑊

𝛿
 (2.35) 

 

A fratura ou dano da peça irá acontecer quando a tensão de compressão for igual à tensão de 

compressão fora do plano, 𝜎𝑐𝑐 da honeycomb [16]. 

 

 

2.6.4 Deformação de honeycombs - modelos teóricos 

Na Figura 2.24 estão representadas as curvas tensão-extensão obtidas em compressão e tração 

uniaxial para as estruturas honeycomb quando solicitadas no plano X1-X2 [6]. 

Nas curvas de compressão podem distinguir-se três zonas distintas: uma zona inicial, uma zona de 

patamar (declive baixo) e uma última zona em que a tensão aumenta bastante com a extensão [6]. 

Cada uma destas zonas está associada a um mecanismo de deformação. 

No regime associado à região inicial ocorre flexão das arestas ou paredes celulares [6]. A zona de 

patamar corresponde ao colapso das arestas das células [6]s. O colapso pode ocorrer através de 

mecanismos diferentes dependendo do material de que é formada a honeycomb. Deste modo, 

verifica-se que a região de patamar está associada à encurvadura elástica das paredes celulares nas 

honeycombs elastoméricas ou flexíveis, ao colapso plástico nas honeycombs elasto-plásticas e à 

fratura frágil nas honeycombs frágeis [6]. A terceira região ocorre quando as paredes contactam umas 

com as outras dando origem à fase de densificação [6]. 

O comportamento em tração é diferente do que ocorre em compressão como se pode ver através da 

Figura 2.24 [6].  

De seguida faz-se a síntese dos aspetos fundamentais da deformação uniaxial das honeycombs. 
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Figura 2.24 - Curvas extensão-extensão obtidas em compressão e em tração de estruturas honeycomb (a), b) 
elastoméricas, c)d) elasto-plásticas e e)f) frágeis [6] 

 

Para descrever o comportamento de honeycombs isótropas são necessários o módulo de Young E, o 

módulo de distorção G e o coeficiente de Poisson. As expressões para os módulos são função da 

densidade relativa e foram deduzidos por Gibson e Ashby [6]. 
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3. Métodos Experimentais 

O trabalho teve como objetivo estudar o efeito da geometria dos núcleos nas propriedades mecânicas 

dessas estruturas. Estudaram-se três grupos de geometrias diferentes, honeycombs hexagonais, 

estruturas Lotus e Plateau conforme se definiu anteriormente. Analisaram-se diferentes densidades 

relativas das estruturas. O comportamento mecânico foi estudado por simulações numéricas de 

ensaios de flexão através do método de elementos finitos. Selecionaram-se algumas configurações, 

que foram impressas por FDM e nas quais foram feitos ensaios experimentais de flexão. 

 

3.1 Materiais 

Neste trabalho foram utilizados dois materiais diferentes, o alumínio e o polímero PLA (ácido 

polilático), com as propriedades definidas na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 - Propriedades dos materiais utilizados no trabalho experimental 

 Materiais 

Propriedades Alumínio PLA [20] 

Densidade (kg/m3) 2700 1252 

Coeficiente de Poisson 0,3 0,36 

Módulo de Young (MPa) 68210 3500 

Tensão de cedência 

(Tensão (MPa) | Extensão) 

80 0 

59 0,07 (à fratura) 
115 0,024 

139 0,049 

173 0,174 

 

3.2 Modelação geométrica 

 

O presente trabalho experimental baseia-se no estudo de 12 amostras de honeycombs, divididas em 

três grupos, consoante a sua geometria e de diferentes densidades relativas Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 – Divisão das amostras estudadas por configuração 

Configuração Amostra 

Hexágono 

Regular (Hr) 

 

1A 

1B 

1C 

1D 

Lotus (Lt) 

 

2A 

2B 

2C 

2D 

Plateau (Pt) 

 

3A 

3B 

3C 

3D 

 

As amostras foram agrupadas por densidade relativa, sendo que para o seu cálculo foram utilizadas 

as expressões definidas no capítulo anterior ((2.3),(2.4) e(2.6)). A Tabela 3.3 revela a densidade 

relativa (aproximada pela terceira casa decimal) para cada amostra e as variáveis utilizadas, que 

serão explicados em detalhe na próxima secção. Considera-se para a estrutura Plateau , 𝑟 = 0,4 × 𝑙.  

 

Tabela 3.3 - Organização das amostras por grupos e densidade relativa de cada amostra 

Grupo Amostra 
Variáveis Densidade 

relativa l t0 R r 

A 

1A 10,46 0,80 0 0 0,086 

2A 13,06 0,10 11,26 0 0,101 

3A 10,46 0,80 0 4,184 0,106 

B 

1B 11,26 2,31 0 0 0,223 

2B 11,26 2,31 8,66 0 0,285 

3B 11,26 2,31 0 4,504 0,243 

C 

1C 13,18 5,50 0 0 0,424 

2C 10,31 4,00 6,93 0 0,454 

3C 13,18 5,50 0 5,272 0,444 

D 

1D 16,08 10,50 0 0 0,612 

2D 9,18 5,50 5,20 0 0,612 

3D 16,08 10,50 0 6,432 0,632 
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A modelação geométrica das estruturas a estudar foi realizada com o software SolidWorks 2016 e 

com as seguintes restrições: 

• Estrutura simétrica; 

• A altura da peça igual a 10mm; 

Os modelos Hr e Pt têm como base a mesma estrutura, sendo que a única diferença entre eles são 

as arestas, uma vez que os modelos Pt possuem as arestas arredondadas. A Figura 3.1 representa a 

estrutura raíz destes modelos. 

 

Figura 3.1 - Unidade de repetição de estrutura [unidades de comprimento(mm)] 

 

As variáveis utilizadas no cálculo da densidade relativa variam conforme o modelo em questão, 

estando a obtenção do valor destas demonstrado na Figura 3.2. 

A variável 𝑙 depende linearmente de t0, uma vez que quanto maior este for, maior será o valor de 𝑙. 

Desta forma a densidade relativa depende sempre de t0, mesmo que esta variável não esteja 

presente na fórmula de cálculo da densidade. 

 

 

Figura 3.2 - Definição das variáveis utilizadas nas estruturas   
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3.2.1.1 Modelos com configuração Hr 

As figuras 3.3 a 3.6 representam os modelos criados para a configuração em questão, cuja dimensão 

está representada na Tabela 3.4. 

 

 

Figura 3.3 - Amostra 1A 

 

Figura 3.4 - Amostra 1B 

 

 

 

  

Figura 3.5 - Amostra 1C 

  

Figura 3.6 - Amostra 1D 

 

 

Tabela 3.4 - Dimensões dos modelos Hr gerados 

Amostra Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm) 

A 144,96 62,76 10 

B 137,41 68 10 

C 136,92 79,04 10 

D 139,10 48,18 10 
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 3.2.1.2 Modelos com configuração Lt 

As figuras 3.7 a 3.10 representam os modelos criados para a configuração em questão, cuja 

dimensão está representada na Tabela 3.5. 

 

 

Figura 3.7 - Amostra 2A 

 

Figura 3.8 - Amostra 2B 

 

 

 

Figura 3.9 - Amostra 2C 

 

Figura 3.10 - Amostra 2D 

 

 

Tabela 3.5 - Dimensões dos modelos Lt gerados 

Amostra Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm) 

A 135,72 78,36 10 

B 137,41 68,00 10 

C 142,88 61,84 10 

D 143,10 55,04 10 
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 3.2.1.3 Modelos com configuração Pt 

As amostras geradas com a configuração Pt estão representadas nas figuras abaixo, figura 3.11 a 

3.14. 

 

Figura 3.11 - Amostra 3A 

 

Figura 3.12 - Amostra 3B 

 

 

  

Figura 3.13 - Amostra 3C 
  

Figura 3.14 - Amostra 3D 

 

 

Estes modelos, como descrito anteriormente são semelhantes aos modelos Hr, pelo que as suas 

dimensões são as referidas na Tabela 3.4. 
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3.3  Ensaio de flexão em três pontos 

Os ensaios foram realizados segundo o procedimento A da norma ASTM7264, uma vez que é este 

que trata os requisitos e metodologia para os ensaios de flexão a três pontos. A Figura 3.15 

representa o esquema de um ensaio de flexão em três pontos, onde L representa a distância a que 

os apoios inferiores estão um do outro, sendo o seu valor de 80mm. 

 

Figura 3.15 - Diagrama de carregamento 

 

Os ensaios foram realizados no equipamento Instron 3369, representado na Figura 3.16, sendo esta 

uma máquina eletromecânica com uma célula de carga de 50KN. Definiu-se uma velocidade de 

deslocamento do apoio superior de 2,5mm/min para todos os ensaios. 

 

Figura 3.16 - Tese de flexão a três pontos - Equipamento Instron 3369 (Laboratório de Mecânica Experimental, DEM, IST) 
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3.4  Simulação numérica 

A simulação numérica foi efetuada nas doze amostras, estando descrito neste capítulo a metodologia 

seguida para a realização das mesmas e o estudo de refinamento de malha realizado. O software 

utilizado para a simulação foi o Abaqus 6.14-1, utilizando-se o respetivo manual [21, 22] e exemplos 

disponibilizados [23]. 

 

3.4.1 Metodologia de simulação 

No Abaqus, para cada amostra, foi realizado um ensaio de flexão em três pontos, que seguiu os 

procedimentos descritos na norma referida na secção 3.3. 

A primeira etapa foi a importação ou desenho das peças a ensaiar, seguido da montagem destas, 

conforme ilustrado na Figura 3.17. No entanto, no caso em questão foi necessário criar os apoios 

para o ensaio de flexão, segundo as especificações da secção 3.3. 

 

Figura 3.17 - Assembly da peça com os apoios para simulação do ensaio de flexão 

 

Posteriormente foi necessário definir as condições de fronteira e de interação entre a honeycomb, 

estrutura celular, e os apoios, estando estas condições descritas em seguida. 

 

O módulo property permite a criação de novos materiais através da operação “Create Material”, as 

propriedades deste novo material são definidas de acordo com os parâmetros descritos na Figura 

3.18. Posteriormente à criação do material procedeu-se à criação de uma secção através da 

operação “Create Section” (Figuras 3.19 e 3.20). 
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Figura 3.18 - Exemplo de criação de um material 

 

Figura 3.19 - Criação da secção do material 

 

Figura 3.20 - Edição da secção criada 

 

Após estes passos foi necessário utilizar a operação “Assign Section” para atribuir a secção criada 

anteriormente à peça desejada, sendo que ao aparecer a janela “Edit Section Assignment” o campo 

“Section” deverá ser preenchido com o nome da secção criada. 

De forma análoga, o mesmo procedimento foi seguido para os apoios, no entanto o material criado 

para estes apenas tinha atribuído o módulo de Young, sendo o seu valor superior ao valor do material 

da peça, cerca de 103, para que estes apenas transmitissem a força ou deslocamento imposto, sem 

ser deformados. 

No módulo é necessário aceder ao “Step Manager” para criar um novo “step” e seguir os 

procedimentos ilustrados nas Figuras 3.21 e 3.22. 
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Figura 3.21 - Create step 
 

Figura 3.22 - Configurações do step criado 

 

No modulo interaction foi necessário aceder ao “Interaction Property Manager” para criar uma nova 

propriedade de interação do tipo “Contact”, com as seguintes características: 

• “Tangencial Behaviour” (no separador “Mechanical”), onde o campo “Friction formulation” foi 

preenchido com a opção “Penalty”, cujo valor do coeficiente de atrito foi de 0,2; 

• “Normal Behaviour”, no mesmo separador referido anteriormente, e deverá ser escolhida a 

opção pré-definida, “Hard Contact”. 

Após a etapa anterior foi necessário aceder ao “Find Contact Pairs” para encontrar todas as 

interações possíveis, mantendo as definições pré-definidas. O resultado desta operação irá ser 

disponibilizado numa tabela, conforme ilustrado na Figura 3.23, sendo que é na coluna “Property” que 

deve ser introduzido o nome da interação criada anteriormente. 

 

 

Figura 3.23 - Resultado da operação "Find Contact Pairs" 
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No modulo load são definidas as forças existentes na peça, sendo que neste caso utilizou-se o 

“Boundary Condition Manager”. Neste, foram criadas duas condições, a BC1 (“Boundary Condition” 1) 

e a BC2. 

A primeira, BC1, está relacionada com os apoios inferiores que se definiram estáticos. A sua 

configuração é ilustrada nas Figuras 3.24 e 3.25, sendo que após a criação da condição é necessário 

escolher a região à qual a condição vai ser aplicada. 

 

Figura 3.24 - Criação da condição BC1 

 

Figura 3.25 - Edição da condição BC1 

 

A condição BC2 refere-se ao apoio superior, que é o responsável por exercer força na peça. Esta 

pode ser definida de várias formas, sendo que neste caso foi imposto um deslocamento ao apoio 

superior, conforme ilustrado nas Figuras 3.26 e 3.27, que refletem também os procedimentos para a 

criação desta condição. 

 

 

Figura 3.26 - Criação da condição BC2 

 

Figura 3.27 - Edição da condição BC2 

 

No módulo Mesh é criada a malha de elementos da peça a sofrer a simulação, sendo também 

necessário criar a malha para os apoios.  
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Definiram-se os mesmos apoios para todas as simulações, logo a malhas destes manteve-se 

constante. Por outro lado, a malha das amostras não é constante, variando consoante a amostra e a 

sua morfologia. Para determinar qual a malha a utilizar para cada amostra foi necessário realizar um 

estudo de refinamento de malha, que se encontra descrito na próxima subsecção 3.4.2. 

Para a criação da malha acedeu-se à operação “Seed Part” alterando apenas o parâmetro 

“Approximate global size” para o obtido de acordo com o estudo de refinamento de malha. Assim, 

para os apoios definiu-se o valor de 1,4 e para cada amostra definiram-se os valores apresentados na 

Tabela 3.6. Posteriormente acedeu-se à operação “Mesh Part” para criar a malha com os parâmetros 

definidos anteriormente. 

A amostra 2A (Lotus) apresenta uma geometria que requereu um valor muito baixo para a variável 

“Approximate global size”, traduzindo-se numa malha muito fina e num elevado número de elementos. 

Sendo estes valores muito elevados, é necessário um maior número de recursos para a simulação, 

logo foi necessário seguir o exemplo da referência [23], onde apenas metade da peça é simulada. 

 

Tabela 3.6 - Número de elementos em cada amostra 

Grupo Amostra 
Approximate 

global size 

Número de 

elementos da 

peça 

A 

1A 1 13 940 

2A 0,28 305 460 

3A 1 14 070 

B 

1B 1 25 960 

2B 1,5 10 332 

3B 1 30 390 

C 

1C 1,5 20 888 

2C 1 46 480 

3C 1,5 21 952 

D 

1D 1,2 26 856 

2D 1,5 18 081 

3D 1,2 29 128 

 

O módulo Job é o último modulo a ser utilizado, sendo este responsável pela criação e execução das 

simulações. A primeira operação a ser utilizada é a “Create Job” para a criação da simulação, 

deixando marcadas as opções pré-definidas. Com a criação do “Job” é necessário aceder à operação 

“Submit” para dar inicio à simulação. No entanto é sempre recomendado utilizar a operação “Data 

check” para avaliar o programa e perceber quais os avisos e a existência de erros. 
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3.4.2 Refinamento de malha 

O valor da variável approximate global size que será designado como índice de malha é da escolha 

do utilizador e os resultados obtidos na simulação estão dependentes deste índice. 

Como tal, foi realizado um estudo de malha para determinar qual o melhor índice para cada amostra. 

Quanto menor for o índice, mais refinada é a malha, ou seja o elemento é dividido em mais unidades 

e mais a simulação se aproxima do modelo real. No entanto, o tempo de execução da simulação 

aumenta com o refinamento sendo de evitar refinamentos desnecessários.  

Assim, o objetivo deste estudo consiste em encontrar o maior índice para o qual há convergência do 

modelo teórico com o real. Para tal, foram realizadas várias simulações com índices sucessivamente 

menores para cada amostra, avaliando a tensão do elemento escolhido em cada uma das 

simulações. [24] 

Analisando os resultados obtidos no estudo, considera-se que a amostra converge quando o 

resultado obtido na simulação atual apresenta uma diferença inferior a 5% para o resultado obtido na 

simulação anterior, ou seja, considera-se que o índice utilizado na simulação anterior levará a 

resultados representativos dos ensaios experimentais. 

As amostras com as configurações Hr e Pt são muito semelhantes, pelo que partilham do mesmo 

estudo de refinamento de malha. 

 

 

Figura 3.28 - Refinamento de malha para a amostra 3c 

A Figura 3.28 representa o estudo de refinamento de malha realizado para a amostra 3c, partindo-se 

de um índice muito elevado (2,5) até um índice de 1. Foi possível concluir que a simulação convergiu, 

uma vez que a diferença de tensões nas últimas duas simulações é inferior a 5%. O valor a utilizar 

para o índice de malha é o penúltimo do gráfico, ou seja, 1,5.  
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3.5 Fabricação aditiva 

Como referido anteriormente todas as amostras foram criadas com auxílio do software de desenho 

assistido por computador SolidWorks (SolidWorks 2016), sendo que algumas amostras foram 

selecionadas posteriormente para impressão num dispositivo Ultimaker 3 (Figura 3.29) após o 

processamento da peça no software Ultimaker Cura. 

Na impressão das amostras foi utilizado o PLA, existindo diversas variáveis presentes na operação, 

contudo as mais importantes, para o caso em questão, foram o enchimento, a espessura da camada 

e a temperatura, quer do filamento, quer da deposição. 

O enchimento da amostra foi de 100% e a espessura de cada camada foi de 0,3mm e qualquer 

material de apoio utlizado na impressão foi removido através de um banho aquoso a 70°C, que 

dissolveu todo o material de suporte. A temperatura do filamento foi fixada em 210°C, uma vez que a 

temperatura de impressão do PLA varia entre 205-215°C, e a temperatura da deposição em 60°C. 

Posteriormente as peças foram deixadas a secar ao ar à temperatura ambiente. 

 

Figura 3.29 - Impressora 3D - Ultimaker 3 (Laboratório de Desenvolvimento de Produto, DEM, IST) 
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4. Resultados 

Os resultados obtidos foram divididos em dois grupos, consoante o material que foi utilizado, ou seja, 

um grupo faz referência aos resultados obtidos com o alumínio e o outro grupo aos resultados obtidos 

com o PLA. 

 

4.1 Alumínio 

 

Simulação numérica 

Os resultados das simulações numéricas do ensaio de flexão estão apresentados segundo as três 

configurações geométricas estudadas dos modelos, sendo apresentadas imagens que 

propositadamente escondem os apoios de forma a mostrar a localização do valor de tensão máximo: 

• Hexagonal 

As Figura 4.1 à Figura 4.4 referem-se à densidade relativa de 0,09. 

 

Figura 4.1 - Modelo 1A na fase inicial 

 

Figura 4.2 - Modelo 1A após o ensaio (t=120) 

 

Figura 4.3 - Legenda valores de tensão obtidos do modelo 
1A 

 

Figura 4.4 - Modelo 1A com localização do valor máximo de 
tensão 
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Os resultados do modelo hexagonal com densidade relativa de 0,22 estão indicados nas Figura 4.5 

àFigura 4.8. 

 

Figura 4.5 - Modelo 1B na fase inicial 

 

Figura 4.6 - Modelo 1B após o ensaio (t=120) 

 

Figura 4.7 - Legenda valores de tensão obtidos do modelo 
1B 

 

Figura 4.8 - Modelo 1B com localização do valor máximo de 
tensão 

 

Nas Figura 4.9 à Figura 4.12 estão indicados antes e após ensaio de flexão para o modelo hexagonal 

de densidade relativa de 0,42. 

 

Figura 4.9 - Modelo 1C na fase inicial 

 

Figura 4.10 - Modelo 1C após o ensaio (t=120) 
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Nas Figura 4.13 à Figura 4.16 indicam-se os resultados da simulação do ensaio de flexão para o 

modelo hexagonal com densidade de 0,6. 

 

Figura 4.13 - Modelo 1D na fase inicial 

 

Figura 4.14 - Modelo 1D após o ensaio (t=120) 

 

Figura 4.15 - Legenda valores de tensão obtidos do modelo 
1D 

 

Figura 4.16 - Modelo 1D com localização do valor máximo 
de tensão 

• Lotus 

Como referido anteriormente, as simulações numéricas com a configuração Lotus foram efetuadas 

com quatro densidades diferentes, estando representadas nas Figura 4.17à Figura 4.20 os resultados 

da simulação para a densidade relativa de 0,10. 

 

Figura 4.11 - Legenda valores de tensão obtidos do modelo 
1C 

 

Figura 4.12 - Modelo 1C com localização do valor máximo 
de tensão 
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Figura 4.17 - Modelo 2A na fase inicial 

 

Figura 4.18 - Modelo 2A após o ensaio (t=120) 

 

Figura 4.19 - Legenda valores de tensão obtidos do modelo 
2A 

 

Figura 4.20 - Modelo 2A com localização do valor máximo 
de tensão 

As Figura 4.21 à Figura 4.24 correspondem às simulações da estrutura Lotus com densidade relativa 

de 0,28. 

 

Figura 4.21 - Modelo 2B na fase inicial 

 

Figura 4.22 - Modelo 2B após o ensaio (t=120) 

 

Figura 4.23 - Legenda valores de tensão obtidos do modelo 
2B 

 

Figura 4.24 - Modelo 2B com localização do valor máximo 
de tensão 
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As simulações feitas com a configuração Lotus e densidade relativa de 0,45 estão indicadas nas 

Figura 4.25 à Figura 4.28. 

 

Figura 4.25 - Modelo 2C na fase inicial 

 

Figura 4.26 - Modelo 2C após o ensaio (t=120) 

 

Figura 4.27 - Legenda valores de tensão obtidos do modelo 
2C 

 

Figura 4.28 - Modelo 2C com localização do valor máximo 
de tensão 

Nas Figura 4.29 à Figura 4.32 indicam-se os resultados da simulação de flexão com densidade 

relativa de 0,61. 

 

Figura 4.29 - Modelo 2D na fase inicial 

 

Figura 4.30 - Modelo 2D após o ensaio (t=120) 
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• Plateau 

Tal como para as geometrias anteriores apresentadas anteriormente, também com a geometria 

Plateau foram desenhadas quatro estruturas com densidades relativas diferentes. 

As Figura 4.33 à Figura 4.36 apresentam os resultados da estrutura com densidade relativa de 0,11. 

 

 

Figura 4.31 - Legenda valores de tensão obtidos do modelo 
2D 

 

Figura 4.32 - Modelo 2D com localização do valor máximo 
de tensão 

 

Figura 4.33 - Modelo 3A na fase inicial 

 

Figura 4.34 - Modelo 3A após o ensaio (t=120) 

 

Figura 4.35 - Legenda valores de tensão obtidos do modelo 
3A 

 

Figura 4.36 - Modelo 3A com localização do valor máximo 
de tensão 
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As Figura 4.37 à Figura 4.40 apresentam os resultados das simulações com densidade relativa de 

0,24. 

 

Figura 4.37 - Modelo 3B na fase inicial 

 

Figura 4.38 - Modelo 3B após o ensaio (t=120) 

 

Figura 4.39 - Legenda valores de tensão obtidos do modelo 
3B 

 

Figura 4.40 - Modelo 3B com localização do valor máximo 
de tensão 

 

Os resultados do modelo Plateau com densidade relativa de 0,44 estão indicados nas Figura 4.41 à 

Figura 4.44. 

 

Figura 4.41 - Modelo 3C na fase inicial 

 

Figura 4.42 - Modelo 3C após o ensaio (t=120) 
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As Figura 4.45 à Figura 4.48 apresentam as tensões ma peça com densidade relativa de 0,63 após a 

simulação de flexão. 

 

Análise dos resultados 

Através dos resultados das simulações numéricas foi possível obter os gráficos abaixo, permitindo 

visualizar as diferenças entre os vários modelos, tanto a nível de tensão máxima (Figura 4.49) como a 

nível de deformação da peça (Figura 4.50). 

 

Figura 4.43 - Legenda valores de tensão obtidos do modelo 
3C 

 

Figura 4.44 - Modelo 3C com localização do valor máximo 
de tensão 

 

Figura 4.45 - Modelo 3D na fase inicial 

 

Figura 4.46 - Modelo 3D após o ensaio (t=120) 

 

Figura 4.47 - Legenda valores de tensão obtidos do modelo 
3D 

 

Figura 4.48 - Modelo 3D com localização do valor máximo 
de tensão 
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Os valores de tensão máxima e deformação foram obtidos através das operações disponíveis no 

Abaqus, nomeadamente a “Field Output Dialog”. Esta permite escolher várias variáveis, permitindo a 

visualização de diferentes resultados. Através da operação “Plot Contours on deformed shape” tem-

se acesso à peça após o ensaio e com definindo a variável S na operação descrita anteriormente 

obtêm-se os resultados de tensão de Von Mises, tensão máxima na peça. A deformação é obtida de 

forma análoga, utilizando a variável PEMAG. 

 

Figura 4.49 - Gráfico das tensões máximas na simulação após o ensaio de flexão 

 

 

Figura 4.50 - Gráfico de deformação (%) das diferentes amostras 
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Foram selecionados 6 elementos das amostras para avaliar a tensão a que estavam submetidos, 

estando estes divididos em 2 elementos à superfície, 2 elementos no interior e 2 elementos na 

superfície da parte de baixo da amostra, estando quatro dos seis elementos representados na Figura 

4.51. O elemento 5 encontra-se na direção do elemento 1 e o elemento 6 encontra-se na direção do 

elemento 3. 

 

Figura 4.51 - Esquema dos quatro elementos estudados 

Avaliou-se os seis elementos para cada uma das amostras, sendo apresentados os valores de tensão 

de cada amostra na Tabela 4.1 e na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.1 - Valores de tensão e extensão para os elementos 1,2,3 e 4 

Amostra 

Elemento 

1 2 3 4 

Tensão 

(MPa) 
Extensão 

Tensão 

(MPa) 
Extensão 

Tensão 

(MPa) 
Extensão 

Tensão 

(MPa) 
Extensão 

1A 86,59 1,04 × 10−3 43,35 3,71 × 10−4 99,19 5,04 × 10−3 82,39 6,30 × 10−4 

2A 136,52 2,62 × 10−2 81,63 3,00 × 10−4 108,72 1,11 × 10−2 81,50 2,00 × 10−4 

3A 68,04 8,33 × 10−4 36,45 1,81 × 10−4 88,98 7,12 × 10−3 70,51 4,40 × 10−4 

1B 81,78 2,01 × 10−3 80,05 1,90 × 10−4 82,69 1,48 × 10−4 75,86 7,96 × 10−5 

2B 81,92 1,95 × 10−3 67,28 6,70 × 10−4 77,72 2,93 × 10−4 26,62 8,04 × 10−5 

3B 83,20 2,36 × 10−3 79,66 4,80 × 10−4 83,04 2,28 × 10−3 80,01 4,64 × 10−4 

1C 81,86 1,34 × 10−3 86,02 1,44 × 10−3 83,39 6,04 × 10−4 82,96 1,02 × 10−3 

2C 84,26 2,62 × 10−3 88,18 2,72 × 10−3 90,30 3,72 × 10−3 85,72 2,06 × 10−3 

3C 50,79 3,7 × 10−4 81,89 3,93 × 10−4 83,10 7,08 × 10−4 84,80 1,44 × 10−3 

1D 89,99 2,00 × 10−3 84,88 6,80 × 10−4 90,72 3,98 × 10−3 83,74 1,01 × 10−3 

2D 100,36 6,29 × 10−3 90,98 2,79 × 10−3 83,82 3,34 × 10−3 83,13 2,64 × 10−3 

3D 93,68 1,46 × 10−3 82,88 3,00 × 10−4 93,17 4,74 × 10−3 82,63 6,60 × 10−4 
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Tabela 4.2 - Valores de tensão e extensão para os elementos 5 e 6 

Elemento 

Amostra 

5 6 

Tensão 

(MPa) 
Extensão 

Tensão 

(MPa) 
Extensão 

1A 91,41 6,49 × 10−2 98,03 2,69 × 10−2 

2A 98,37 8,14 × 10−2 143,74 7,01 × 10−2 

3A 26,95 7,62 × 10−3 69,41 2,14 × 10−2 

1B 91,42 6,49 × 10−2 98,03 2,69 × 10−2 

2B 92,76 2,32 × 10−2 95,68 3,99 × 10−3 

3B 96,82 3,81 × 10−2 105,50 1,76 × 10−3 

1C 92,66 9,91 × 10−3 99,56 6,96 × 10−3 

2C 110,32 1,64 × 10−2 112,27 2,65 × 10−2 

3C 103,97 9,61 × 10−3 113,69 2,06 × 10−2 

1D 121,39 2,62 × 10−2 133,10 4,82 × 10−3 

2D 122,35 1,34 × 10−2 132,36 2,11 × 10−2 

3D 96,37 1,12 × 10−2 120,67 5,07 × 10−2 

 

A simulação numérica permitiu ainda obter os gráficos de força-deflexão para cada uma das 

amostras, sendo os gráficos agrupados consoante a sua configuração, de forma a permitir avaliar o 

efeito da densidade relativa. 

Nas Figura 4.52 à Figura 4.54 apresentam-se os gráficos força-deflexão para as configurações Hr, Lt 

e Pt. 

Os valores de força e deflexão de cada amostra foram obtidos através da operação “Create xy data”, 

tendo sido escolhido posteriormente as opções “ODB field output” com a seguinte posição “Unique 

nodal”. Para os valores de força a opção escolhida foi a “Reaction force” para o eixo em questão, yy, 

selecionando-se todos os nós do apoio superior e somando-se os valores obtidos. Para os valores de 

deflexão foram escolhidos nós à superfície da peça, de forma a obter a variação da deflexão com o 

tempo de simulação, sendo que para tal, foi utilizada a opção “Spatial displacement” para o eixo dos 

yy. 
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Figura 4.52 - Gráfico de força-deflexão das amostras com a configuração Hr 

 

 

Figura 4.53 -  - Gráfico de força-deflexão das amostras com a configuração Lt 

 

 

Figura 4.54 -  - Gráfico de força-deflexão das amostras com a configuração Pt 
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Nas Figura 4.55 à Figura 4.58 apresentam-se os gráficos de força-deflexão para as amostras, onde 

os resultados estão organizados pelos grupos de estudo. 

 

Figura 4.55 - Gráfico de força-deflexão das amostras do grupo A 

 

 

Figura 4.56 - Gráfico de força-deflexão das amostras do grupo B 

 

 

Figura 4.57 - Gráfico de força-deflexão das amostras do grupo C 
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Figura 4.58 - Gráfico de força-deflexão das amostras do grupo D 

 

Apesar de os gráficos força-deflexão elucidarem de forma clara o efeito da densidade relativa, foi 

calculada a rigidez inicial de cada amostra através do declive na zona inicial, estando os valores 

apresentados na Tabela 4.3. Foi ainda calculada a energia absorvida (strain energy), Ea, de cada 

amostra, estando esta apresentada na mesma tabela. Na tabela 4.4 indicam-se os valores de rigidez, 

energia absorvida e tensão máxima divididos pela densidade relativa para se poderem comparar os 

vários grupos, porque a densidade relativa nem sempre é exatamente a mesma. 

 

Tabela 4.3 - Valores de rigidez inicial e energia absorvida para cada amostra. *-O valor apresentado é muito elevado devido 
a problemas numéricas, pois a curva de força-deflexão não apresenta uma zona de declive 

Grupo Amostra 
Rigidez inicial 

(N/mm) 

Energia absorvida 

(J) 

A 

1A 27 734,76* 7,46 × 10−2 

2A 1 667,70 1,32 × 10−2 

3A 1 092,69 7,83 × 10−2 

B 

1B 7 843,89 5,44 × 10−1 

2B 10 754,71 6,19 × 10−1 

3B 9 341,35 5,58 × 10−1 

C 

1C 20 519,24 1,20 

2C 17 622,50 9,80 × 10−1 

3C 24 057,35 1,23 

D 

1D 31 590,64 1,19 

2D 26 408,87 1,36 

3D 25 814,08 1,22 
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De forma a comparar o efeito de cada configuração, foram calculados os valores de tensão máxima 

relativa, rigidez inicial relativa e energia absorvida relativa, conforme representado na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Valores de tensão máxima relativa, rigidez inicial relativa e energia absorvida relativa das amostras de Al 

Amostra 

Densidade 

relativa (
𝜌∗

𝜌𝑠
) 

𝜎𝑚𝑎𝑥
𝜌∗

𝜌𝑠

⁄  𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝜌∗

𝜌𝑠

⁄
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎
𝜌∗

𝜌𝑠

⁄
 

1A 0,09 1 677,78 308 164,00 0,83 

2A 0,10 1 720,00 16 677,00 131,66 

3A 0,11 1 272,73 9 933,55 711,93 

1B 0,22 759.09 35 654,05 2 471,14 

2B 0,28 528,57 38 409,68 2 210,64 

3B 0,24 700,00 38 922,29 2 323,58 

1C 0,42 342,86 48 855,33 2 850,93 

2C 0,45 348,89 39 161,11 2 178,85 

3C 0,44 334,09 54 675,80 2 791,43 

1D 0,61 249,18 51 787,93 1 957,24 

2D 0,61 260,66 43 293,23 2 234,49 

3D 0,63 236,51 40 974,73 1 931,26 
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4.2 PLA 

Como referido anteriormente apenas foram ensaiadas três amostras, uma de cada configuração, 

sendo o grupo B escolhido, uma vez que que as três amostras apresentavam as mesmas dimensões. 

Simulação numérica 

Foram efetuadas simulações para outro material, nomeadamente o PLA. Nas Figura 4.59 à Figura 

4.64 apresentam-se apenas as tensões que foram obtidas após simulações dos ensaios de flexão 

dos modelos 1B, 2B e 3B para t=120, sendo que o apoio superior foi escondido para ser possível 

perceber as zonas de maior tensão. 

• Hexagonal 

 

Figura 4.59 - Modelo 1B após o ensaio (t=120) 

 

Figura 4.60 - Legenda valores de tensão obtidos do modelo 
1B 

 

• Lotus 

 

Figura 4.61 - Modelo 2B após o ensaio (t=120) 

 

Figura 4.62 - Legenda valores de tensão obtidos do modelo 
2B 
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• Plateau 

 

Figura 4.63 - Modelo 3B após o ensaio (t=120) 

 

Figura 4.64 - Legenda valores de tensão obtidos do modelo 
3B 

 

As simulações numéricas das amostras de PLA permitiram criar o gráfico de força-deflexão das 

amostras simuladas e um gráfico de comparação das mesmas, quer a nível de deformação 

apresentada pelas amostras, quer a nível de tensões exercidas nas amostras, apresentados nas 

Figura 4.65 à Figura 4.67. 

 

Figura 4.65 - Gráfico de força-deflexão das três amostras de PLA 
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Figura 4.66 - Gráfico das tensões máximas obtidas na simulação após o ensaio de flexão 

 

 

Figura 4.67 - Gráfico de deformação (%) das diferentes amostras de PLA 

 

Ensaios de flexão 

As Figuras 4.68 à 4.70 representam as três amostras produzidas por fabrico aditivo ensaiadas em 

flexão no equipamento do laboratório. 

 

Figura 4.68 - Amostra 1B 

 

Figura 4.69 - Amostra 2B 
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Figura 4.70 - Amostra 3B 

 

Os procedimentos dos ensaios foram os especificados no capítulo anterior, tendo a amostra sido 

ensaiada como ilustrado na Figura 4.71 e o fim da mesma ditado pela fratura da amostra, Figura 4.72. 

 

 

Figura 4.71 - Posição da amostra no equipamento 

 

Figura 4.72 - Termino do ensaio com a fratura da amostra 

 

As figuras 4.73 à 4.75 apresentam as amostras após os ensaios de flexão. 

 

Figura 4.73 - Modelo 1B após ensaio de flexão 

 

Figura 4.74 - Modelo 2B após ensaio de flexão 

 

Figura 4.75 - Modelo 3B após ensaio de flexão 

 



57 
 

Através dos resultados obtidos nos ensaios foi possível criar o gráfico de força-deflexão para as três 

amostras (Figura 4.76). 

 

Figura 4.76 - Gráfico de força-deflexão das três amostras de PLA ensaiadas no laboratório 

Foi calculada a rigidez inicial de cada amostra através do declive na zona inicial, e a energia 

absorvida estando os valores apresentados na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 - Valores de rigidez inicial e energia absorvida para cada amostra de PLA 

Amostra 
Rigidez inicial 

(N/mm) 

Energia absorvida 

(J) 

1B 305,42 8,57 × 10−1 

2B 492,43 1,26 

3B 383,10 1,027 

 

Como referido anteriormente foram também calculados os valores de relativos de tensão máxima, de 

rigidez inicial e de energia absorvida para ilustrar as diferenças entre as configurações, estando as 

mesmas representadas na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6 - Valores de tensão máxima relativa, rigidez inicial relativa e energia absorvida relativa das amostras de PLA 

Amostra 

Densidade 

relativa (
𝜌∗

𝜌𝑠
) 

𝜎𝑚𝑎𝑥
𝜌∗

𝜌𝑠

⁄  𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝜌∗

𝜌𝑠

⁄
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎
𝜌∗

𝜌𝑠

⁄
 

1B 0,22 294,27 1 388,27 3,90 

2B 0,28 226,50 1 758,68 4,50 

3B 0,24 268,67 1 596,25 4,28 
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5. Discussão 

Analisando os gráficos de tensão e deformação resultantes das simulações em Abaqus foi possível 

perceber que as amostras com a configuração Lt, por norma, apresentam maior percentagem de 

deformação, uma vez que para os grupos A, C e D esta hipótese é verificada, no entanto para o 

grupo B, esta configuração apresenta a menor deformação das três configurações. 

Para as configurações Hr e Pt, os valores são muito próximos, quer na tensão quer na deformação 

sofrida, levando a que nos grupos A e D a configuração Hr apresente maior tensão e maior 

deformação, enquanto que a configuração Pt apresenta valores superiores para os grupos B e C. 

 

Efeito da densidade relativa 

Os gráficos que resultam das simulações numéricas da honeycomb de alumínio (Figura 4.52, Figura 

4.53 e Figura 4.54) permitem perceber que a densidade relativa é muito importante nas propriedades 

das peças, uma vez que quanto maior for a densidade relativa, maior terá de ser a força aplicada para 

causar deformação, que neste caso, é a deflexão da peça. 

Em todas as configurações é verificada a análise efetuada anteriormente, no entanto as diferenças de 

força registadas para cada densidade relativa de cada configuração são diferentes, existindo em 

algumas um grande “salto”.  

Para as configurações hexagonal e Plateau verifica-se o maior aumento de resistência da peça para 

o aumento da densidade relativa de 0,2 para 0,4, sendo que para os restantes valores o aumento não 

é muito significativo. A configuração Lotus apresenta o maior aumento de resistência da peça quando 

a densidade relativa aumenta de 0,4 para 0,6. 

 

Comparação das configurações 

Para perceber qual o efeito das configurações nos resultados obtidos foram criados os gráficos de 

força-deflexão para cada grupo de amostras (Figura 4.55, Figura 4.56, Figura 4.57 e Figura 4.58), não 

sendo possível perceber à primeira vista qual a melhor configuração a utilizar. 

A configuração hexagonal, a utilizada normalmente nos painéis compósitos, apresenta os melhores 

resultados para baixos valores de densidade relativa, uma vez que em todos os momentos do ensaio 

apresenta maiores valores de força para os mesmos valores de deflexão, em comparação com as 

restantes configurações (Lotus e Plateau). 

Para os restantes grupos, o estatuto de melhor configuração é dividido entre a configuração Lotus e a 

configuração Plateau, sendo que para o grupo B é claro que a melhor configuração é a Lotus, no 

entanto para o grupo C, o mesmo já não se verifica, sendo a configuração Plateau que apresenta os 

melhores resultados. 
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Os resultados do grupo D são um pouco “estranhos” por comparação com os restantes grupos, uma 

vez que a configuração Hexagonal e Plateau apresentam resultados muito semelhantes, existindo 

apenas uma pequena diferença entre estas. Esta diferença pode ser desprezável, levando à 

conclusão que ambas apresentam o mesmo comportamento. 

Comparando a energia absorvida para as configurações estudadas é possível perceber que para 

densidades de 0,1;0,2 e 0,4 a configuração que absorve maior energia é a hexagonal, enquanto que 

para a densidade de 0,6 é a configuração Lotus. 

No entanto comparando os valores de rigidez a melhor configuração para as densidades de 0,22 e 

0,44 é a Plateau, enquanto que para a densidade 0,6 a configuração que apresenta maior rigidez é a 

hexagonal. 

Os resultados de tensão máxima relativa permitiram perceber que a configuração hexagonal é a que 

apresenta os valores mais elevados para as densidades relativas de 0,1 e 0,2, sendo que para os 

restantes valores de densidade a configuração Lotus apresenta os maiores valores. 

 

Elementos estudados 

Os seis elementos estudados permitiram perceber quais os elementos sujeitos a maiores tensões e 

maiores deformações, sendo que estes encontram-se normalmente à superfície da peça, contudo 

existem alguns casos, como o grupo B, em que esta afirmação não se verifica, podendo este efeito 

dever-se ao facto dos elementos escolhidos apresentarem zonas sujeitas a diferentes tensões. 

 

Validação da simulação numérica 

Para perceber se os resultados obtidos para as simulações de alumínio podem ser extrapolados para 

a realidade foram efetuados os ensaios de PLA. Através da comparação dos gráficos de força-

deflexão das amostras ensaiadas através de FEA (Figura 4.65) e do equipamento no laboratório 

(Figura 4.76) é possível perceber que em ambas as situações a configuração que apresenta a maior 

resistência à deformação é a Lotus. 

Comparando os valores de tensão máxima relativa para cada configuração é possível perceber que a 

configuração hexagonal apresenta os valores máximos, sendo que para os valores de rigidez e 

energia relativa os melhores resultados foram registados na configuração Lotus. 

As figuras 4.73, 4.74 e 4.75 ilustram as amostras após o ensaio de flexão em três pontos e 

comparando-as com as figuras 4.59, 4.60 e 4.61 da simulação é possível perceber que as zonas 

identificadas a vermelho, que representam a localização de elevadas tensões, são as zonas onde 

ocorreu a fratura das amostras impressas. 
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6. Conclusões e Trabalho Futuro 

6.1  Conclusões 

A avaliação dos três conceitos estudados permitiu perceber quais as configurações que absorvem 

maior energia, possuem maior rigidez e suportam maiores tensões máximas consoante a densidade 

relativa, em comparação com os resultados obtidos com a configuração utilizada normalmente nas 

honeycombs, a configuração hexagonal. Não existe uma única configuração que apresente os 

maiores valores dos parâmetros anteriores. Por exemplo, para as densidades de 0,2 e 0,4 a maior 

rigidez relativa verifica-se para a configuração Plateau, mas para a densidade de 0,6 a geometria que 

apresenta maior rigidez é a hexagonal. 

A configuração Lotus também apresenta melhores resultados que a configuração hexagonal, contudo 

o seu desempenho depende do valor da densidade relativa, uma vez que para os grupos A e C, esta 

configuração apresenta os piores valores registados. 

Através da comparação dos resultados obtidos com o PLA ensaiado em laboratório com os 

resultados obtidos da simulação numérica é possível perceber que em ambas as situações a 

configuração Lotus apresenta os melhores resultados, seguida da configuração Plateau e depois da 

configuração hexagonal. Como tal podemos validar os resultados obtidos na simulação numérica das 

amostras de alumínio e extrapolar os mesmos, contudo apenas podemos extrapolar o comportamento 

apresentado, visto que existe uma diferença de valores de força registados nos ensaios. Esta 

diferença deve-se ao método de fabrico utilizado nas amostras, manufatura aditiva. 

Face às situações descritas acima concluiu-se que a melhor opção depende da densidade relativa 

podendo ser a hexagonal em termos de energia absorvida para densidades mais baixas, ou a 

configuração Plateau que tem maior rigidez. A configuração Lotus será predominante a nível de 

tensão máxima nas densidades baixas. 

 

 

6.2  Trabalho Futuro 

Neste estudo apenas foram desenhadas configurações com orientação de 0°, ou seja, não foram 

estudadas as mesmas configurações com outras estruturas. 

Assim, propõe-se como trabalho futuro o estudo de outras direções, ou seja, os elementos das 

honeycombs orientados a 30°, 45° e outros valores, e propõe-se a impressão 3D de amostras de 

alumínio para validar os extrapolados neste estudo. 
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