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ABSTRACT 

In this thesis the need of a new joining process for connecting tubes by their ends is analysed and a 

new alternative is proposed that has the potential to replace current solutions. The process is based 

on a new type of tubular lap joint produced by local plastic instability and compression beading. The 

process consists of two elementary tube forming operations that are carried out in a single stroke; 

expansion to produce two adjacent counterfacing surfaces, and compression beading caused by 

plastic instability to lock the tubes. Two variants of this process are tested and the comparison of the 

results is shown.  

The present work includes experimentation and numerical simulation of the process variants in order 

to identify the modes of deformation and the feasibility windows, and destructive testing to establish 

the working limits of the joints, under different types of loading conditions.  

The obtained results allowed to elect the best process variant and to demonstrate the simplicity and 

effectiveness of the proposed joining process on carbon steel tubes. A preliminary study on the 

application of this process to obtain a joint with two tubes made from dissimilar materials is also 

presented. 

 

Keywords: Mechanical joint, Thin-walled tubes, Plastic deformation, Experimentation, Finite element 

method 
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RESUMO 

Nesta tese analisa-se a necessidade da criação de um novo processo tecnológico para a ligação de 

tubos topo a topo e propõe uma ligação alternativa com potencial para substituir os processos de 

ligação actuais. Este processo é baseado num novo tipo de junta produzida por deformação plástica 

dos componentes e aperto por compressão. O processo consiste em duas operações elementares 

que se dão num único passo: expansão para a formação da gelha promovendo uma instabilidade e 

compressão para o aperto final. São testadas duas variantes do processo e os resultados obtidos são 

comparados. 

O trabalho inclui o estudo experimental e a simulação numérica das duas variantes do processo de 

modo a identificar os modos de deformação e as janelas de viabilidade dos parâmetros mais 

importantes. Foram também realizados testes destrutivos para definir os limites de trabalho das juntas 

quando sujeitas a vários tipos de carregamento. 

Os resultados obtidos permitiram eleger a melhor variante do processo e demonstrar a simplicidade e 

eficácia do processo de ligação em tubos de aço carbono. É também mostrado um estudo preliminar 

do processo na ligação topo a topo de dois tubos de materiais dissimilares.  

 

 

Palavras-chave: Junta mecânica, Tubos de parede fina, Deformação plástica, Experimentação, 

Método dos Elementos Finitos 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde que o ser humano sentiu a necessidade de produzir objectos, que se tornou imprescindível 

criar processos para ligar componentes. O fabrico de objectos usados em actividades fundamentais 

para a sua sobrevivência como a pesca, caça e agricultura, e ainda para a construção do próprio 

alojamento, obrigou à criação de técnicas de fabrico, bem como de união dos componentes. Houve 

assim uma evolução natural nas técnicas de ligação, para satisfazer as necessidades. 

Hoje em dia as necessidades são mais exigentes, pois as peças a fabricar são mais complexas e é 

cada vez mais importante a componente económica. Um processo de ligação, para além de juntar 

eficazmente dois componentes, tem de ter um custo, tempo de fabrico e acabamento que torne viável 

a sua escolha. Como tal, bastantes técnicas de ligação foram desenvolvidas ao longo do tempo, que 

proporcionam um amplo leque de opções. As diferentes técnicas tendem a ser desenvolvidas para 

aplicações mais especializadas, facilitando e melhorando a qualidade e acabamento das ligações. 

Por outro lado, a oferta de processos de ligação existentes diminui com o aumento das 

especificidades da ligação. 

Para além de geometrias complexas, há muitas vezes a necessidade de ligar componentes de 

materiais distintos. Os processos para ligação de componentes de materiais dissimilares estão ainda 

em plena evolução, e o aparecimento de novos processos faz todo o sentido.  

 

1.1. Motivação 

Devido às fragilidades, inconvenientes e obstáculos impostos pelos processos de ligação existentes 

para a ligação de componentes de materiais dissimilares, existe ainda uma grande margem para a 

inovação.  

O processo, publicado já em revista científica por Alves et al[1], procura resolver alguns problemas 

para a ligação de componentes através de uma ligação promovida unicamente pela deformação 

plástica dos materiais, sem a aplicação de calor nem a necessidade dos materiais serem bons 

condutores eléctricos ou maus condutores térmicos (como são os casos dos processos de electro-

forming e de soldadura, respectivamente), entre outros. Isso leva a que a ligação obtida por este 

processo não seja debilitada por alterações das características dos materiais - pelo calor aplicado e 

possível mudança de estado - e que o processo não seja impossibilitado devido à pobre condução 

eléctrica de alguns materiais. Assim, o principal objectivo desta dissertação é, não só abrir o espectro 

de materiais e talvez ainda mais importante, de conjuntos de materiais dissimilares possíveis de ligar, 

como também desenvolver um novo tipo de ligação com comportamento mecânico superior à junta 

anteriormente desenvolvida. 

Para isso, para além de ter de se estudar a possibilidade de ligar os diferentes materiais, é 

necessário estudar o verdadeiro potencial deste novo processo de ligação através de ensaios 
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mecânicos. É assim necessário investigar a competência da junta quando sujeita a vários tipos de 

carregamento que possam no futuro ser aplicados, aquando da sua utilização prática. 

 

1.2. Objectivos 

Esta dissertação visa definir uma janela óptima para alguns dos parâmetros deste novo processo de 

ligação de componentes e compreender o seu potencial e aplicabilidade. Para tal, foram realizados 

vários ensaios onde se aplicaram distintos tipos de carregamento, e observaram-se e interpretaram-

se os resultados. Foi também realizado um levantamento das alternativas existentes e definido o 

campo de utilização deste novo processo tecnológico. 

Houve ainda a preocupação de alterar certos aspectos da junta original [1], com o objectivo de 

melhorar o comportamento da mesma quando sujeita aos diferentes tipos de carregamento aplicados 

nos ensaios realizados. 

 

1.3. Estrutura da Tese 

Esta tese está organizada em nove capítulos. 

No segundo capítulo, “Estado da Arte”, faz-se um levantamento dos tipos de ligação existentes e dos 

processos tecnológicos utilizados. São enumerados os pontos positivos e negativos de cada 

tecnologia, bem como os seus campos de aplicação. No final, é feita uma primeira introdução ao 

processo a ser estudado nesta dissertação. 

O terceiro capítulo faz uma breve exposição dos fundamentos teóricos para a simulação do processo. 

No quarto capítulo, “Trabalho Experimental”, estão definidos os ensaios realizados e mostra-se a 

importância de cada um para o estudo deste processo. São ainda expostas as características das 

máquinas e ferramentas utilizadas para possibilitar o estudo experimental. No final, é apresentado o 

planeamento do trabalho experimental. 

No quinto capítulo, “Simulação Numérica”, é feita uma introdução à ferramenta computacional 

utilizada para fazer as simulações do processo. São ainda explicados alguns procedimentos para a 

utilização desta ferramenta. 

No sexto capítulo são mostrados, analisados e interpretados os resultados experimentais e 

numéricos. Os resultados são ainda discutidos e são explicadas as decisões tomadas na 

continuidade do trabalho. 

No sétimo capítulo apresentam-se alguns ensaios preliminares para o estudo do processo noutros 

materiais, bem como a aplicação de materiais dissimilares em ligações híbridas. 
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O oitavo capítulo é inteiramente dedicado às conclusões que foram retiradas deste trabalho. 

Finalmente, no nono capítulo faz-se uma abordagem ao trabalho futuro, para o desenvolvimento e 

optimização do processo.  
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2. ESTADO DA ARTE 

Neste capítulo são expostos os vários tipos de ligação, bem como os principais processos 

tecnológicos existentes que permitem a ligação de componentes. O estudo das tecnologias 

concorrentes do processo a ser estudado é de extrema importância, pois permite-nos concluir sobre a 

necessidade de um processo de ligação alternativo. No final é feita uma introdução ao processo de 

ligação estudado nesta dissertação. 

Os processos tecnológicos para a ligação de componentes podem ser divididos em três tipos. A 

Figura 1 mostra os tipos de união, e encontram-se também especificadas as classes de soldadura. 

 

Figura 1 – Tipos de união e classes de soldadura [2] 

 

2.1. Tecnologias alternativas 

É importante conhecer as técnicas existentes de ligação de componentes, para melhor perceber 

quais se adaptam aos requisitos inerentes à ligação topo a topo de tubos de parede fina. É através 

desse estudo que é possível perceber os pontos fortes e fracos de cada processo, e tentar assim 

desenvolver uma alternativa que os supere. De seguida são abordados os processos mais 

importantes e utilizados neste tipo de ligação. 

Classe de 

processo de 

soldadura

Método de 

união
Operação

União de 

componentes
Soldadura

Soldadura por 

fusão

Soldadura no 

estado sólido

Brasagem 

forte e fraca

Aperto 

Mecânico

Adesivos
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Figura 2 – Processos mais relevantes para a ligação topo-a-topo de tubos 

(a) Juntas aparafusadas com flanges 
(b) Ligação por redução de secção 
(c) Ligação por soldadura 
(d) Ligações por brasagem ou adesivos. 

 

2.1.1. Soldadura e Soldobrasagem 

Os processos de soldadura são provavelmente os mais utilizados quando é necessário ligar dois 

tubos metálicos. Existem muitos processos de soldadura distintos, e na verdade, com maior ou menor 

dificuldade e melhor ou pior qualidade, estes processos cobrem quase todos os tipos de ligação que 

se deseje fazer. O processo de soldadura é caracterizado pela aplicação de pressão e/ou calor, e a 

união é conseguida por acção de forças em escala atómica semelhantes às existentes no interior do 

material. Sendo assim, existirão ciclos de aquecimento e arrefecimento, sendo que estes ultrapassam 

as temperaturas de fusão dos materiais a ser ligados (nos processos normais de soldadura), fazendo 

assim com que resultem tensões residuais com valores na ordem da tensão de cedência do material. 

Cria-se uma zona termicamente afectada, onde poderão existir mudanças nos arranjos das 

microestruturas, havendo por isso a necessidade de aplicar tratamentos térmicos para rearranjar as 

microestruturas e remover as tensões residuais, e prevenir desalinhamentos estruturais e 

distorções[3]. 

A dificuldade na utilização destes processos, bem como a sua complexidade, aumentam bastante no 

caso de ligações de materiais dissimilares.  

Utilizando a soldadura para ligar tubos de aço carbono com aço inoxidável, pode haver corrosão 

bimetálica na soldadura, no caso de condições de trabalho agressivas (ambientes de elevada 
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humidade, por exemplo). Para prevenir esta corrosão galvânica, é necessário em muitos casos selar 

a soldadura com um revestimento de tinta. 

A junção de alumínio e aço é ainda mais problemática devido à formação de um composto 

intermetálico e geralmente requer a utilização de componentes de transição bimetálica nas 

extremidades dos tubos ou um revestimento prévio da extremidade do tubo de aço com alumínio (por 

imersão aluminizadora ou soldobrasagem) [4]. 

No extremo de complexidade e dificuldade estão, por exemplo, as uniões de um metal com um 

polímero ou alumínio com cobre [5]. A maior complexidade dos processos vai fazer aumentar o custo 

e diminuir a produtividade, o que torna os processos menos interessantes para os utilizadores, 

fazendo com que diminua a sua utilização, e assim, também a sua importância no universo das 

uniões. 

No caso da ligação de tubos de parede fina, tal como o caso em estudo, torna-se ainda mais 

complicada, devido à reduzida área de contacto. 

A Soldobrasagem e brasagem são processos similares aos processos de soldadura usuais com 

utilização de material de enchimento, diferindo no facto das temperaturas de fusão dos materiais a 

ligar serem superiores à temperatura de fusão do material de enchimento, permitindo que a ligação 

seja feita sem que as peças a ligar sejam fundidas. Permitem assim a união de geometrias mais 

complexas, que processos de soldadura usuais não permitiriam, e não dão origem à zona 

termicamente afectada nas peças ligadas. A união é atingida devido aos efeitos de difusão e 

reacções metalúrgicas na superfície dos dois componentes ligados, e o material de adição espalha-se 

na junta por acção da capilaridade [6]. A brasagem e soldobrasagem diferem na temperatura do 

material de adição tal como está exposto na tabela 1. Ainda existe a soldobrasagem de alta 

temperatura, para o caso de materiais com pontos de fusão muito elevados. 

Ponto de fusão do material de adição 

<450ºC >450ºC >900ºC 

Brasagem Soldobrasagem 
Soldobrasagem de alta 

temperatura 
Tabela 1 – Tipo de processo para gamas de ponto de fusão do material de adição 

 

Estes tipos de processo pode ser uma boa hipótese para a ligação topo a topo de tubos de parede 

fina de materiais dissimilares. Ainda assim, em condições de trabalho que envolvam altas 

temperaturas, estes processos não são recomendados, devido principalmente às diferenças na 

expansão térmica dos materiais dos tubos e dos materiais de enchimento, que pode potenciar fendas 

por fadiga.  

Estes processos também não são recomendados quando o componente a ser fabricado vai estar 

sujeito a forças de trabalho elevadas [4]. 
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2.1.2. Adesivos 

A utilização de adesivos remonta à pré-história, tendo sido encontrados vestígios de colares nos 

quais se utilizou sangue animal como adesivo. Os adesivos sintéticos apareceram durante a segunda 

guerra mundial, tais como os fenólicos, epoxy, poliuretanos e ureia-formaldeído. O interesse e 

utilização de adesivos estruturais tem vindo a aumentar, no entanto são ainda os adesivos não-

estruturais que continuam a ter um maior consumo [7] (indústria do papel, embalagens, madeiras, 

etc.). 

A ligação com adesivos dá-se através de uma substância que actua como agente químico, gerando 

as forças que mantêm ligados os componentes. Esta ligação é garantida maioritariamente pelas 

reacções químicas à superfície dos materiais dos componentes, ainda que possam existir forças 

mecânicas de origem electroestática no processo. Este tipo de ligação, ao contrário dos processos de 

soldadura e da soldobrasagem, previne os ciclos de aquecimento-arrefecimento. Apesar disso, não é 

uma boa opção quando se requer uma alta taxa de produção. A ligação por adesivos requer uma 

cuidada preparação das superfícies com pequenas tolerâncias e também tempo suficiente de 

imobilização para que o adesivo solidifique e isso faz com que a produtividade desta tecnologia seja 

bastante reduzida.  

Os adesivos podem ainda perder as suas propriedades caso sejam sujeitos a um ambiente adverso, 

e a sua reparação em caso de defeito é praticamente impossível. 

No caso da ligação topo a topo de tubos de parede fina, como no caso em estudo, a área de contacto 

entre os dois tubos a ligar é muito reduzida, o que vai diminuir bastante a resistência final da ligação. 

 

2.1.3. Aperto Mecânico 

2.1.3.1. Juntas Aparafusadas 

A união dos componentes é feita através de parafusos, porcas, rebites, etc. Ao contrário dos outros 

tipos de ligação, este depende maioritariamente da geometria e da superfície dos componentes a 

ligar e não tanto dos materiais de que são feitos. Não depende de reacções químicas ou de fusão dos 

materiais, o que permite que não haja qualquer alteração na composição química ou na 

microestrutura dos materiais dos componentes a ligar. Assim possibilita uma ligação simples e 

eficiente de componentes com materiais dissimilares, sendo esta uma grande mais-valia deste tipo de 

ligação. 

Permite ainda a substituição de componentes inutilizáveis ou simplesmente a remoção temporária 

para arranjo. 
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A opção de fazer a ligação topo a topo dos tubos por meio de juntas aparafusadas é uma opção fácil 

de projectar, montar e desmontar e está disponível em dimensões padrão [8].  

Ainda assim, estas ligações sofrem de limitações geométricas, dimensionais e até estéticas. Adiciona 

ainda mais peso à estrutura, devido às peças externas que utiliza, aumentando também o custo do 

projecto. Outras desvantagens a ter em conta são ainda as zonas de concentração de tensões nas 

juntas que fazem acelerar a corrosão e a ocorrência de falha. 

 

2.1.3.2. Redução de Secção 

Em contraste, as juntas obtidas pela redução da secção por deformação plástica dos componentes, 

tais como electromagnetic-forming [9] e swaging [10], não estão tão limitadas geometricamente ou 

esteticamente. Apesar disso, estas estão limitadas pela relativamente baixa resistência mecânica e 

fraca estanquicidade resultantes deste tipo de processo. No caso das juntas obtidas por 

electromagnetic-forming, existe ainda a necessidade dos materiais dos componentes a ligar serem 

bons condutores eléctricos, o que limita a sua aplicabilidade a alumínio, cobre e suas ligas. 

 

2.2. Processo de ligação em estudo 

O estudo das tecnologias concorrentes para a ligação topo a topo de tubos de parede fina permitiu 

concluir que existe a necessidade de desenvolver um processo simples e eficiente que permita obter 

com sucesso esse tipo de junta, especialmente em componentes de materiais dissimilares. 

Numa publicação [1] recente, os autores propuseram um novo processo para a ligação topo a topo de 

tubos de parede fina, e discutiram a sua aplicabilidade em tubos de aço carbono. O processo consiste 

em duas etapas de deformação e é realizado num único passo. O processo está esquematizado na 

Figura 3. A primeira etapa (expansão) força o tubo com chanfro interior a expandir-se radialmente 

devido à força aplicada axialmente nos topos dos tubos, e servindo o chanfro exterior do tubo interior 

como punção para esta deformação. A segunda etapa começa quando o tubo superior (com o 

chanfro interior e que expande axialmente, e desliza exteriormente ao tubo inferior) entra em contacto 

com a matriz inferior (sensivelmente na mesma altura que o tubo interior – com chanfro exterior - 

entra em contacto com a zona do tubo superior que se encontra em contacto com o início da matriz 

superior) e cria a gelha de fecho da ligação através de uma instabilidade na deformação e um aperto 

no final por compressão. Com a intenção de melhorar algumas propriedades mecânicas da junta 

referida anteriormente, foram efectuadas algumas alterações geométricas no processo anterior. Para 

nos referirmos a esta variante, utilizaremos o termo de junta nova (Figura 3 (b)), enquanto a junta 

anterior será referida como junta convencional (Figura 3 (a)). 

A notação que será utilizada neste trabalho, no que diz respeito à geometria do processo de 

cravação, encontra-se na Figura 3 onde também se pode observar, através dos dois esquemas, as 
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várias etapas das duas variantes do processo. A dimensão do gap corresponde à soma dos 

comprimentos dos tubos que inicialmente estão fora das matrizes (lgap=lo+li). 

 

 

 Figura 3 – Representação esquemática das várias etapas das duas variantes do processo de cravação 

(a) Processo de cravação para obtenção da junta convencional 
(b) Processo de cravação para obtenção da junta nova 

(a) 

(b) 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

3.1. Introdução ao Método dos Elementos Finitos 

A deformação dos componentes e o processo de instabilidade promovidos neste método de ligação 

acontecem no regime plástico de deformação do material. Este comportamento do material pode ser 

aproximado e modelado numericamente, através do Método dos Elementos Finitos. Este método 

baseia-se no seguinte princípio de escoamento de material, 
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onde σ  representa a tensão efectiva, ε&  a velocidade de deformação efectiva, Vε&  a velocidade de 

extensão volumétrica, K é uma constante de elevado valor e positiva para impor a 

incompressibilidade do volume V, iT  e iu são as tracções superficiais e velocidades na superfície TS

, fτ  e ru  são a tensão tangencial devido ao atrito e a velocidade relativa na interface de contacto fS  

entre os tubos e as ferramentas (matrizes e mandril). Os dois últimos termos da equação (1) 

traduzem o contacto entre as duas superfícies dos tubos entre si, penalizando a velocidade normal do 

gap c
ng , e afectando a velocidade tangencial do gap c

tg  de modo a introduzir os efeitos do atrito. As 

velocidades do gap em cada par de contacto cN  são definidas como, 

( ) nvnvnv ⋅−−⋅−⋅= 21 1 ββp
c
ng  

( ) tvtvtv ⋅−−⋅−⋅= 21 1 ββp
c
tg  

(2) 
               

(3) 

 

As velocidades Pv , 1v  e 2v  dos nós estão ilustradas na Figura 4. O ponto de projecção do nó de 

contacto no segmento de recta 12L  , que é calculado com base nas velocidades relativas dos nós, é 

identificado pelo parâmetro adimensional β  (Figura 4). A simetria natural da geometria é obtida 

porque os nós do elemento da face contrária à face de contacto do tubo podem contactar nós nos 

outros pares de contacto. A penalização da velocidade normal do gap é assegurada através de uma 

constante de elevado valor e positiva Q , enquanto a penalização da velocidade tangencial é 

assegurada através do factor a multiplicar Qµ . Desta forma, a razão entre as velocidades tangencial 

e normal é igual a µ , que é usada para calibrar os efeitos do atrito entre os tubos em analogia ao 

atrito de Amonton-Coulomb. Informação extra sobre a formulação do escoamento dos elementos 

finitos e o programa I-FORM pode ser encontrada noutra publicação [11]. 
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3.2. Introdução à fractura dúctil, Critério de McClintock 

A fractura dúctil é frequentemente um factor limitante no processamento dos materiais, e portanto a 

sua prevenção é de extrema importância. Apesar do processo de fractura dúctil não ser ainda 

completamente entendido, existe um consenso em como a fractura dúctil em processos em que a 

tracção é predominante cresce gradualmente e envolve quatro etapas diferentes: nucleação dos 

vazios a partir de inclusões, crescimento dos vazios, coalescência dos vazios (início da fenda) e 

propagação da fenda. Além disso, a evolução do processo que causa o aparecimento de dano até 

fracturar deve ser representado por um critério de fractura dúctil. Este critério deve considerar os 

seguintes aspectos: 

• Historial tensão-deformação – o estado actual de tensões e deformações não contém 

informações suficientes para descrever o início e o processo de fractura com suficiente 

generalidade. 

• Tensão hidrostática – a tensão hidrostática influencia um processo de fractura dúctil. Além 

disso, a capacidade do material de se deformar sem fracturar, ou ductilidade, cresce 

rapidamente com a diminuição da pressão hidrostática. 

• Triaxialidade de tensões – deve-se incluir uma razão de tensões adequada, uma vez que a 

magnitude absoluta de tensões não descreve um estado de deformações plásticas. Assim, a 

ductilidade depende do estado de tensões do material, caracterizado pela razão entre a 

tensão hidrostática e a tensão equivalente, σH/σeq, que representa uma medida paramétrica 

do estado de tensões, conhecida por triaxialidade das tensões. 

As diferentes formas de propagação da fenda podem ainda ser distribuídas por três modos 

(propagação por tensões de tracção, propagação por tensões de escorregamento no plano e 

propagação por tensões de escorregamento fora do plano), representadas na figura seguinte. 

                  

1N

2N

PN
Pv

1v

2v
12Lβ

( ) 121 Lβ−

1N

2N

12L

tn

Figura 4 - Representação do contacto entre os dois tubos e notação associada. 

(a) Nó da fronteira PN  a contactar o segmento de recta 21 NN −  devido às velocidades dos nós Pv , 1v  e 2v . 

(b) Identificação do comprimento 12L  do segmento de recta com os versores t  e n  a definirem as direcções 

tangencial e normal no par de contacto, respectivamente. 

(a) (b) 
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Figura 5 - Modos de propagação da fenda [12] 

(a) Modo I – propagação por tensões de tracção; 
(b) Modo II – propagação por tensões de escorregamento no plano; 
(c) Modo III – propagação por tensões de escorregamento fora do plano. 

 

O critério de McClintock [13], apresentado pelo próprio em 1968, trata-se de um critério de fractura 

dúctil quantitativo baseado no crescimento e coalescência dos vazios cilíndricos de secção 

transversal elíptica, preexistentes nos materiais. Este critério foi utilizado para prever o dano nas 

simulações efectuadas no estudo numérico do ensaio de tracção. 

O critério assume que o material é dividido em elementos quadriláteros, os quais contêm dois “furos” 

cilíndricos de secção elíptica, como apresentado na Figura 6. 

 

Figura 6 - Elemento quadrilátero do material conforme o critério de McClintock 

McClintock analisou uma longa cavidade cilíndrica num material traccionado no eixo da cavidade, 

enquanto o mesmo era submetido a tensões transversais. 

É estabelecido que a condição de fractura ocorre quando os furos entram em contacto entre si ou 

com a parede do elemento. 

Esta condição foi descrita em termos do factor de crescimento relativo, como 

�� = �
� 

onde l é a distância entre os centros dos furos e d é o diâmetro dos mesmos (ver Figura 6). A fractura 

ocorre quando o factor de crescimento relativo atinge um valor crítico, fc
f, ou seja,  

 (a) (b) (c) 

(4) 
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�� = ��� 

Para processos que apresentam histórico de variação de tensão, é definida uma medida de dano. 

Esta medida é obtida pela definição do dano η, como  

�� = �(ln(��  /ln	(���  

Combinando o crescimento dos furos, relações de tensão e deformação e o parâmetro de dano, o 

critério é expresso como 

# = ln $ �
�% = & ' √)

(�*+ ,-.ℎ 0√)
 (1 − . 34536

37
8 + )

: $
34*36

37
%; �<=

>?
@

A  

onde n é o coeficiente de encruamento da equação da tensão de cedência σe=σe0(ε0+εP)n e σa e σb 

são as tensões principais da matriz num ponto distante e na direcção do eixo dos furos cilíndricos. 

(5) 

(6) 

(7) 
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4. TRABALHO EXPERIMENTAL 

 

4.1. Introdução 

O processo de ligação topo a topo de dois componentes tubulares de paredes finas exposto no 

capítulo 2.2 e proposto em outro trabalho [1], tem um potencial enorme para todos os tipos de 

ligações, mas em especial para ligações de componentes de materiais dissimilares. Este tipo de 

ligações é onde existem maiores dificuldades e poucas alternativas, como foi já explicado na secção 

do Estado da Arte. Já foram realizadas com êxito algumas ligações de componentes de materiais 

dissimilares por este processo, tais como aço carbono S460MC com aço inoxidável AISI304 e aço 

carbono S460MC com alumínio AA6060-T6 [14] e que serão mostradas mais à frente no trabalho. Foi 

também testado com tubos de PVC, com resultados interessantes mas ainda sem qualquer estudo 

científico. 

Com todo este potencial na ligação de componentes de materiais dissimilares é importante, antes de 

continuar a desenvolver o processo para diferentes tipos de pares de materiais, averiguar qual o 

verdadeiro potencial deste processo na aplicação dos componentes resultantes. 

Para tal, realizou-se um conjunto de ensaios, testando as ligações obtidas pelo processo a diferentes 

tipos de carregamentos. Com estes ensaios, pôde-se verificar o comportamento da ligação obtida 

pelo processo, e definir o seu potencial. 

 

4.2. Ensaios 

Os ensaios foram escolhidos tendo em conta as possíveis aplicações dos componentes, ou até 

sistemas de componentes, que possam utilizar esta nova tecnologia. Para que os carregamentos 

mais relevantes sejam estudados, foram escolhidos ensaios que permitam isolar cada tipo de 

carregamento, permitindo depois que sejam extrapolados resultados para situações reais. 

Foram assim efectuados os seguintes ensaios: 

• Ensaio de Tracção; 

• Ensaio de Torção; 

• Ensaio de Flexão; 

• Ensaio de Estanquicidade. 

Nos subcapítulos seguintes é feita uma breve introdução aos ensaios escolhidos e é explicada a 

razão pela qual se achou importante efectuar cada um deles. 
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4.2.1. Ensaio de Tracção 

O ensaio de tracção é amplamente utilizado na indústria de componentes mecânicos como teste para 

controlo das especificações da entrada de matéria-prima. Consiste na aplicação de carga de tracção 

uniaxial crescente no provete, até à sua ruptura. Tem como objectivo compreender como reage o 

material aos esforços de tracção, avaliando as deformações, limites de resistência e a ruptura do 

material. 

O ensaio de tracção conduzido nos componentes ligados não tem como objectivo a avaliação do 

material, mas sim da resistência da ligação obtida através do processo. 

Com este tipo de ensaio, pretendeu-se avaliar a junta a esforços de tracção a que esta possa ser 

sujeita durante a sua vida de trabalho. Tais esforços podem ser encontrados em inúmeras aplicações, 

com alguns exemplos na figura que se segue.  

 

Figura 7 – Exemplos de possíveis aplicações para a junta, com cargas de tracção aplicadas 

(a) Chassis de um veículo; 
(b) Estrutura de um telhado de um armazém; 
(c) Estrutura tubular de uma cadeira 

 

 

 

 
(a) 

 
(b)      (c) 
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4.2.2. Ensaio de Torção 

O ensaio de torção tem como objectivo principal o fornecimento de dados importantes sobre as 

propriedades mecânicas do material. É um método que, de uma maneira prática, demonstra os 

limites do corpo a ser analisado, sendo muito utilizado em controlos de qualidade e pesquisas 

específicas na engenharia. 

Um dos objectivos deste processo é testar a fase elástica, plástica, e o ponto de ruptura do provete, 

podendo assim definir melhor os seus limites, a sua aplicação, ou até permitir o redimensionamento 

da peça de acordo com a aplicação. 

No âmbito deste trabalho, este tipo de ensaio foi utilizado para testar a ligação a esforços de tracção. 

Os componentes provenientes deste processo poderão vir a estar sujeitos a este tipo de esforços e é 

portanto muito importante perceber se este tipo de ligação é viável para este tipo de carregamento. 

 

Figura 8 – Exemplos de possíveis aplicações para a junta, com cargas de torção aplicadas 

(a) Eixo de transmissão de um veículo; 
(b) Componentes da suspensão de um veículo; 
(c) Colunas de direcção de um veículo. 
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4.2.3. Ensaio de Flexão 

O ensaio de flexão é habitualmente realizado em materiais frágeis, como o ferro fundido, estruturas 

de betão mas também noutros materiais que no seu uso são submetidos a situações onde o principal 

esforço é o de flexão. O ensaio de flexão fornece dados que permitem avaliar diversas propriedades 

mecânicas dos materiais. 

Neste trabalho, o teste da ligação à flexão foi de grande interesse pois existem inúmeras situações 

em que os componentes obtidos por este processo terão de suportar esforços deste tipo. Foi de 

extrema importância concluir quanto à aplicabilidade deste tipo de ligações em componentes sujeitos 

a carregamentos desta forma. 

 

Figura 9 – Exemplos de possíveis aplicações para a junta, em situações com cargas de flexão aplicadas. 

(a) Quadro de um motociclo (Kawasaki ER6f – 2014); 
(b) Estrutura de um palco para concertos; 
(c) Poste para cabos de electricidade. 

 

Para o estudo do comportamento da ligação a carregamentos que provoquem a sua flexão, foi 

escolhido o ensaio de flexão em quatro pontos, de forma a que os pontos de aplicação das forças 

estejam nas extremidades, longe da zona da ligação, tentando evitar que a ligação se degrade por 

meio de outros factores, aproximando-se assim do caso de flexão pura. 
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4.2.4. Ensaio de Estanquicidade 

A estanquicidade é um requisito de grande importância no caso de tubagens, e este tipo de ligação 

poderá, no futuro, ter um papel relevante na sua montagem.  

Assim, é muito importante saber se as ligações são estanques para este tipo de aplicações, 

descobrindo a pressão máxima que estas conseguem manter no seu interior. 

 

Figura 10 – Exemplos de possíveis aplicações para a junta, onde a estanquicidade é um requisito fundamental. 

(a) Tubagem de um intercooler de um veículo; 
(b) Colectores de escape de um veículo; 
(c) Canalização industrial; 
(d) Canalização habitacional; 
(e) Linha de escape de um veículo. 
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4.3. Máquinas e Ferramentas 

Para a realização dos ensaios pretendidos, bem como das próprias cravações, foi necessária a 

utilização de várias máquinas, e também o fabrico de algumas ferramentas. Este subcapítulo destina-

se a mostrar as máquinas e ferramentas utilizadas no trabalho experimental, que permitiram a 

realização dos ensaios e a obtenção dos resultados. 

 

4.3.1. Prensa 

A prensa foi utilizada nos processos de cravação e nos ensaios de flexão e estanquicidade. Trata-se 

de uma prensa hidráulica electrónica que permitiu a obtenção dos dados referentes à força e 

deslocamento de instantes durante os ensaios. Os principais parâmetros da máquina estão expostos 

na tabela seguinte. 

INSTRON – Máquina universal de testes 

Modelo SATEC 1200 

Controlador Instron 5500 

Capacidade 1200 KN 

Velocidade 0 a 200 mm/min 

Nº de colunas 2 

Abertura vertical máxima 2311 mm 

Tipo de testes Tracção e compressão 
Tabela 2 - Principais parâmetros da prensa 

É também apresentada uma imagem fotográfica da máquina na Figura 11. 

 

Figura 11 – Prensa utilizada no trabalho experimental 
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4.3.2. Torno 

Para a preparação dos tubos a ligar, foi necessário o acerto do seu comprimento, limpeza das aparas 

resultantes do corte na serra e ainda a criação dos chanfros interiores e exteriores. Estas tarefas 

foram realizadas no torno. Utilizou-se o torno existente no laboratório de Tenologia Mecânica do 

Instituto Superior Técnico, cujos parâmetros principais estão expostos na Tabela 3. 

QUANTUM – torno convencional 

Modelo D320x920 SG 

Velocidade rotação 65 a 1800 rpm 

Diâmetro máximo 320 mm 

Comprimento máximo 920 mm 
Tabela 3 - Principais parâmetros do torno 

  

Na figura seguinte encontram-se duas imagens fotográficas do torno utilizado. 

 

Figura 12 - Imagens fotográficas do torno utilizado 

(a) Imagem fotográfica do torno utilizado; 
(b) Imagem fotográfica em plena maquinagem de um componente. 

 

4.3.3. Serra 

Para cortar os tubos que depois foram maquinados no torno para se obterem os pares de 

tubos de vários comprimentos a ligar, foi utilizada uma serra de fita Maqfort que se encontra 

no laboratório de Tecnologia Mecânica do Instituto Superior Técnico. Apresenta-se uma 

imagem fotográfica na Figura 13. 

 
(a) 

(b) 
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Figura 13 - Serra de fita utilizada 

 

4.3.4. Máquina de Ensaio de Tracção 

Para a elaboração dos ensaios de tracção, foi utilizada uma máquina universal de ensaios existente 

no Laboratório de Ensaios Mecânicos. Os principais parâmetros da máquina estão expostos na 

Tabela 4 e pode-se observar uma imagem fotográfica na Figura 14. 

INSTRON – Máquina Universal de testes 

Modelo 4507 

Capacidade 200 kN 

Controlador Local / PC (Software Series IX) 

Velocidade de teste 0.001 a 500 mm/min 

Velocidade de teste 
 (com aplicação de força) 

100 mm/min a 200kN 
500 mm/min a 50 kN 

Tipos de testes Tracção, compressão e flexão 
Tabela 4 - Principais parâmetros da máquina utilizada nos ensaios de tracção 
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Figura 14 - Máquina utilizada para os ensaios de tracção 

 

4.3.5. Máquina de Ensaio de Torção 

Para a elaboração dos ensaios de torção às juntas obtidas pelas duas variantes do processo de 

cravação (consultar figuras 3a e 3b), foi utilizada uma máquina de aplicação exclusiva a este tipo de 

ensaios. Os principais parâmetros da máquina estão expostos na Tabela 5 e pode-se observar uma 

imagem fotográfica na Figura 15. 

 

 

GUNT – Máquina de testes de torção 

Modelo WP 510 

Torque máximo 200 N.m 

Velocidade de teste 50, 100, 200, 500 º/min 
Tabela 5 - Principais propriedades da máquina utilizada nos ensaios de torção 
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Figura 15 - Imagem fotográfica da máquina utilizada nos ensaios de torção 

 

4.3.6. Ferramentas para o Processo de Cravação 

 

4.3.6.1. Ligação Convencional 

A cravação é a o termo utilizado para designar o processo pelo qual é obtida a junta da ligação dos 

componentes. Este processo, como já foi referido anteriormente, é composto por um só passo, que 

pode ser dividido em duas fases – expansão e fecho. Para a obtenção desta junta, para além da força 

de compressão produzida pela prensa, são necessários outros intervenientes: 

• Matrizes – As matrizes inferior e superior, com um raio interior muito semelhante ao raio 

exterior dos tubos o que lhes confere uma folga pequena, são as ferramentas que impedem 

que as extremidades dos tubos se expandam. Têm ainda o papel de promover a criação da 

gelha, através da instabilidade criada pelo contacto com as extremidades chanfradas dos 

tubos.  

• Mandril – O mandril, que se encontra no interior dos tubos e apresenta também uma folga 

pequena, tem como objectivo manter a secção interior dos tubos, impedindo que estes se 

deformem na direcção do interior e assegura que a expansão se dê na direcção radial 

exterior. Também só assim se assegura que o tubo interior instabilize quando chega à matriz, 

pois fica impedido de deslizar entre o tubo exterior e o mandril.  

• Punção – varão de aço necessário para retirar o mandril, após o processo de cravação. Com 

raio inferior ao raio interior do tubo (rpunção≈10mm). 
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Figura 16 - Matrizes e mandril para o processo de cravação convencional. 

 

4.3.6.2. Ligação Nova 

No caso da ligação nova, a única alteração em relação à convencional encontra-se nas matrizes. 

Estas passaram a contar com uma cavidade como é mostrado na Figura 17 (e na Figura 3 (b)), que 

permite aos tubos deslizarem mais, conferindo assim uma geometria diferente à junta e aumentando 

a sua secção – secção de contacto entre os dois tubos. 

 

Figura 17 – Matrizes e mandril para variante nova do processo de cravação.  
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4.3.7. Ensaio de Tracção 

Para o ensaio de tracção, foi fabricado um sistema de amarração, de forma a conseguir prender as 

extremidades do tubo à máquina de ensaios de tracção. 

 

4.3.7.1. Ligação Convencional 

No caso da ligação convencional, foram fabricados dois pares de componentes – interiores e 

exteriores.  

Foram maquinados dois varões de aço de forma a ter uma redução de diâmetro exterior, 

sensivelmente a meio da peça. A extremidade de diâmetro maior entra dentro do tubo, enquanto a 

extremidade de menor diâmetro serve para ser agarrada pelas amarras da máquina de ensaios de 

tracção. Foram ainda feitos alguns rasgos na zona de contacto, na direcção normal ao deslocamento, 

para ajudar a prevenir o escorregamento do tubo. 

Foram também maquinadas duas placas de aço que são apertadas por dois parafusos, de forma a 

aplicar uma força de aperto na parte exterior do tubo, apertando-o contra os varões interiores. 
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Figura 18 – Componentes do sistema de amarração para o ensaio de tracção da ligação convencional 

(a) Componentes interiores; 
(b) Componentes de aperto exterior; 
(c) Sistema de componentes montado na máquina de ensaios. 

 

4.3.7.2. Ligação Nova 

No primeiro ensaio de tracção a esta ligação, o tubo soltou-se do sistema de amarração utilizado para 

o ensaio da ligação convencional, devido à maior carga aplicada na ligação. Assim, houve a 

necessidade de se recorrer à soldadura. O tubo foi assim soldado às amarras através de soldadura 

por pontos. Houve a preocupação de manter as peças a baixas temperaturas, através da imersão das 

mesmas num recipiente com água após cada ponto de soldadura, de modo a manter inalteradas as 

propriedades da junta a estudar. Os parâmetros da máquina de ensaios não sofreu alterações.  
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Figura 19 - Imagem do ensaio de tracção à junta nova 

(a) Imagem fotográfica onde pode ser visualizada a soldadura; 
(b)  Representação esquemática do sistema, que possibilita a visualização de todos os componentes. 

 

4.3.8. Ensaio de Torção 

Para o ensaio de torção, foram fabricadas duas novas peças para emparelhar com as peças 

exteriores da amarração no ensaio de tracção. A um varão maquinado para ter um diâmetro próximo 

do diâmetro interior do tubo – criando uma folga muito pequena, e fazendo com que este entre 

forçado no tubo – foi soldado um varão hexagonal. Foram ainda maquinados uns rasgos na direcção 

axial do varão e tubo, para ajudar a prevenir o escorregamento do tubo na rotação. O varão 

hexagonal tem as dimensões correctas para o encaixe na máquina de ensaios de torção. A força de 

aperto é conseguida pelo aperto dos parafusos das peças exteriores, fechando a secção interior e 

empurrando o tubo contra as peças interiores.  

 

 

(a) 

(b) 
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Figura 20 - Componentes do sistema de amarração para o ensaio de torção 

(a) Componentes interiores; 
(b) Componentes de aperto exterior; 
(c) Representação esquemática do sistema, que possibilita a visualização de todos os 

componentes. 

 

4.3.9. Ensaio de Flexão 

Como foi já referido anteriormente, foi escolhido o ensaio de flexão em quatro pontos. 

Para tal, foram maquinados dois varões de modo a que entrassem nos tubos com a mínima folga, e 

onde se pôde aplicar as forças sem que houvesse degradação dos tubos ligados. Foi utilizado um 

sistema com apoios rotativos para haver o mínimo de constrangimento quanto às rotações. Foi ainda 

cortado um anel de ferro forjado, para conseguir aplicar a força do êmbolo da prensa, nos varões nas 

extremidades dos tubos. A Figura 21 mostra o apparatus experimental criado para o ensaio.  
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Figura 21 – Apparatus experimental criado para a elaboração do ensaio de flexão em quatro pontos 

(a) Imagem fotográfica do sistema montado na prensa pronto a ser ensaiado; 
(b) Representação esquemática do sistema, que possibilita a visualização de todos os componentes. 

 

Este sistema pode ser representado através de um esquema, onde estão marcados os pontos de 

aplicação da força e reacções, com as dimensões. O esquema pode ser observado na Figura 22. 

 

Figura 22 - Esquema de forças e dimensões do ensaio de flexão 
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As forças P1 e P2 são as forças aplicadas pela prensa através da ferramenta que é possível observar 

na Figura 21. Os pontos A e B são os pontos equivalentes aos apoios. No ponto C, posicionado no 

centro do provete, encontra-se a junta a estudar. 

 

4.3.10. Ensaio de Estanquicidade 

Para o ensaio de estanquicidade teve de se conceber um sistema que permitisse aumentar a pressão 

no interior dos tubos ligados, para descobrir qual a pressão máxima que a junta suporta sem verter a 

água que se encontra no seu interior. Para tal, foram fabricados dois êmbolos em PVC, com uma face 

côncava e outra plana. A face côncava é a face que fica no interior do tubo, em ambos os êmbolos. A 

concavidade existe para que a pressão produzida dentro do tubo pela aproximação dos êmbolos 

empurre as extremidades da face interior contra as paredes do tubo, diminuindo assim a folga e 

aumentando a estanquicidade. Os êmbolos foram ainda lubrificados com massa consistente para 

minimizar estragos devido ao atrito, formar uma camada impermeabilizante e diminuir a força de 

atrito. 

No interior do tubo deitou-se ainda água, para que as fugas fossem visíveis e a obtenção da pressão 

através da carga e deslocamento, fosse linear – fluido tomado como incompressível nas condições do 

ensaio, sem erro mesurável. O ensaio visa assim saber qual a pressão máxima para a qual a junta 

consegue vedar a saída de água do seu interior. 

Para que os êmbolos pudessem deslizar pelo interior do tubo, teve de se proceder à maquinagem da 

soldadura em excesso no interior do tubo, retirando-a e fazendo assim com que a superfície interior 

do tubo ficasse lisa e uniforme. 

O êmbolo deslizante é empurrado por um punção, que é apenas um varão de aço com um diâmetro 

inferior ao diâmetro interior do tubo. Foi utilizado o mesmo punção que se utilizou para retirar o 

mandril no final das cravações, referido já na secção das ferramentas utilizadas na cravação.  

A Figura 23 mostra os êmbolos fabricados para este ensaio e como são inseridos no provete a 

ensaiar. Encontra-se também um esquema do apparatus experimental, de modo a possibilitar a 

visualização de todos os componentes quando montados, e ajudar assim na compreensão do 

sistema criado para este ensaio, e como este vai ser operado. 
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Figura 23 - Apparatus experimental criado para a elaboração do ensaio de estanquicidade 

(a) Êmbolos de PVC, junto da ligação a testar; 
(b) Conjunto montado e pronto para ser ensaiado; 
(c) Figura esquemática do sistema, que possibilita a visualização de todos os componentes. 

 

4.3.10.1. Alteração na Ligação Nova 

Devido aos fracos resultados obtidos no ensaio à estanquicidade da ligação nova, foi efectuada uma 

alteração na ligação. A alteração consistiu em vedar o espaço entre as faces dos dois tubos com uma 

fita de teflon. Para isso, a zona do tubo interior que fica em contacto com o tubo exterior foi 

previamente coberto com a fita, com aproximadamente 20 voltas. A cravação foi de seguida 

efectuada, e o teflon ficou entre os tubos. A Figura 24 mostra as alterações efectuadas. 

 

(a) (b) 

(c) 
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Figura 24 - Adição de fita de teflon na junta nova para o ensaio de estanquicidade 

(a) Fita de teflon enrolada no tubo interior da junta – instante inicial do processo de cravação; 
(b) Tubo exterior continua a expandir, não havendo inicialmente contacto com a fita de teflon, permitindo que 

esta não seja arrastada para fora da junta e permaneça no seu interior. 

 

4.4. Plano de Ensaios 

O plano de ensaios divide-se em três fases: 

i. Fase de definição dos parâmetros das duas variantes do processo de cravação: nesta fase 

do trabalho foram realizadas várias cravações com pares de tubos em que diferiram as 

dimensões dos mesmos – casos 1 a 11. Os parâmetros de cada caso podem ser consultados 

na Tabela 6. 

ii. Fase de caracterização das juntas: depois de definidos os parâmetros das duas variantes do 

processo para obtenção das duas juntas (convencional e nova), procedeu-se então ao seu 

estudo comportamental, realizando os quatro ensaios já abordados anteriormente.  

iii. Fase de ensaios preliminares noutros materiais: nesta fase foram realizados alguns ensaios 

de processos de cravação de componentes de outros materiais, bem como misturas. 

Os ensaios e a sua ordem podem ser consultados na Tabela 6. Nessa tabela, na coluna denominada 

de “material”, estão identificados os materiais dos componentes a ligar. No caso dos dois 

componentes serem do mesmo material, este aparece escrito apenas uma vez. No caso de ser uma 

ligação de dois componentes de diferentes materiais, aparece o nome do material do tubo exterior 

(com chanfro interior) em primeiro lugar, enquanto o material com a nomenclatura que aparece em 

segundo lugar é referente ao tubo interior (com chanfro exterior). Em todos os casos foram utilizados 

tubos de raio exterior ro=16mm e espessura to=1mm. 
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Caso Fase Estudo/ 
Ensaio 

Variante 
processo Material ol  

(mm)  
il  

(mm)  
gapl  

(mm)  

α  
(graus)  

����
��

 

1 

P
ar

âm
et

ro
s 

de
 C

ra
va

çã
o 

Estudo 

gapl  

Conv. 

S460MC 

5 5 10 25 0.312 

2 10 10 20 25 0.625 

3 15 15 30 25 0.938 

4 20 20 40 25 1.25 

5 25 25 50 25 1.562 

6 Estudo 

ol - il  

16 15 31 25 0.969 

7 17 15 32 25 1 

8 

Estudo 

gapl  Nova 

16 15 31 25 0.969 

9 21 20 41 25 1.281 

10 26 25 51 25 1.594 

11 31 30 61 25 1.906 

12 36 35 71 25 2.219 

13 

C
ar

ac
te

riz
aç

ão
 

Tracção 
Conv. 16 15 31 25 0.969 

14 Nova 26 25 51 25 1.594 

15 
Torção 

Conv. 16 15 31 25 0.969 

16 Nova 26 25 51 25 1.594 

17 
Flexão 

Conv. 16 15 31 25 0.969 

18 Nova 26 25 51 25 1.594 

19 

Estanq. 

Conv. 16 15 31 25 0.969 

20 
Nova 

26 25 51 25 1.594 

21 26 25 51 25 1.594 

22 

E
ns

ai
os

 p
re

lim
in

ar
es

 n
ou

tr
os

 m
at

er
ia

is
  

Estudo 
lgap 

Conv. 

AISI304 

10 10 20 25 0.625 

23 15 15 30 25 0.938 

24 20 20 40 25 1.25 

25 25 25 50 25 1.562 

26 

AA6060-T6 

10 10 20 25 0.625 

27 15 15 30 25 0.938 

28 20 20 40 25 1.25 

29 25 25 50 25 1.562 

30 

Estudo 
ligações 
híbridas 

S460MC - AISI304 20 20 40 25 1.25 

31 AISI304 - S460MC  20 20 40 25 1.25 

32 AA6060-T6 - S460MC 15 15 30 25 0.938 

33 S460MC - AA6060-T6 15 15 30 25 0.938 

34 Pré-
forma S460MC - AA6060-T6 15 15 30 25 0.938 

Tabela 6 – Plano de ensaios (nomenclatura de acordo com a Figura 3)  
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5. SIMULAÇÃO NUMÉRICA 

Para além de se analisarem os valores resultantes dos ensaios experimentais, é importante modelar 

o processo de modo a conseguir entender melhor o escoamento do material e as deformações a que 

os componentes são sujeitos. Para tal, como referido anteriormente, foi utilizado um software 

desenvolvido no Instituto Superior Técnico chamado I-FORM que se baseia no Método dos 

Elementos Finitos, abordado no capítulo 3. 

Este software, desenvolvido nos finais dos anos 80 na secção de Tecnologia Mecânica do Instituto 

Superior Técnico, permite resolver diversos problemas relacionados com a enformação plástica dos 

materiais. Através de uma interface gráfica, esta ferramenta tem a capacidade de apresentar os 

resultados graficamente através da representação da geometria das peças nos vários instantes do 

processo mas também quantitativamente, mostrando as evoluções de diversos parâmetros ao longo 

do processo em estudo. Entre estes parâmetros está a carga aplicada mas também algumas 

variáveis de campo como a tensão, extensão e velocidade de deformação. Actualmente, para além 

da componente bidimensional, o programa possui uma componente tridimensional, para assim 

abranger uma maior variedade de problemas. O programa divide-se em três partes independentes: 

uma parte de pré-processamento onde são inseridas todas as condições do problema (pre); uma 

parte de cálculo (I-FORM) que, com os ficheiros das condições iniciais criados pelo pre, corre a 

simulação e cria ficheiros relativos aos vários passos do processo; finalmente, a terceira parte do 

programa (post) permite a visualização dos resultados obtidos para todos os instantes de cálculo do 

processo, através dos ficheiros criados pelo I-FORM. 

Devido à axissimetria da geometria e da deformação dos componentes e materiais estudados neste 

processo, o problema pôde ser simplificado de forma a ser simulado a duas dimensões. Foi então 

utilizada a versão 2D do I-FORM para a simulação numérica do processo. Isto facilita muito o cálculo 

e permite diminuir bastante o tempo total de CPU. As análises foram realizadas num computador 

equipado com um processador Intel i7 (2.7 GHz) de 4 núcleos. O tempo total médio de computação 

para uma análise típica de uma malha de aproximadamente 1650 nós e 1300 elementos quadriláteros 

foi abaixo dos 25 minutos. 

Para introduzir os dados do problema no I-FORM, definiram-se as condições iniciais do problema. Foi 

necessário criar as matrizes, o mandril, os tubos e as malhas com os elementos discretizados. Para 

isso recorreu-se a software alternativo de CAD tal como o Autocad e o GID. Já no I-FORM (no pre) 

importaram-se as ferramentas e componentes a estudar com a respectiva malha, e escolheu-se o 

material dos componentes, as velocidades das matrizes, o atrito entre superfícies, os parâmetros 

para a convergência das iterações, entre outros. Correu-se a simulação e posteriormente 

visualizaram-se os resultados (post). Estes resultados foram de seguida comparados com os dados 

obtidos experimentalmente, e são mostrados no capítulo de Resultados e Discussão. 
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Figura 25 – Matrizes, mandril e paredes do tubo para a simulação numérica axissimétrica do processo de 
cravação, com vista pormenorizada da malha criada na zona dos chanfros dos componentes 

 

Para obtenção das figuras tridimensionais das geometrias obtidas pelas simulações numéricas para a 

visualização das deformações e comparação com as geometrias obtidas experimentalmente, foi 

utilizado uma vez mais o software GID. Neste software importaram-se os resultados das simulações 

do I-FORM (onde se tinha utilizado a funcionalidade “cheese model”, no post) e utilizou-se a 

ferramenta “mirror”.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. Introdução 

No capítulo que se inicia, estão apresentados os resultados experimentais e numéricos, com o 

objectivo de permitir uma comparação e assim se conseguir melhor compreender o processo em 

estudo. Foi ainda realizada a comparação dos valores obtidos para as duas variantes do processo: a 

junta convencional e a nova. 

 

6.2. Processo de Cravação 

Tal como foi referido anteriormente, foram já realizados alguns trabalhos sobre este tipo de ligação, 

tendo já sido submetida uma publicação [1]. O procedimento estava estabelecido, mas os seus 

parâmetros tiveram de ser estudados, e uma janela óptima para os parâmetros teve de ser definida. 

Assim, os dois próximos subcapítulos mostram os resultados de um estudo que resultou na 

aproximação aos valores do comprimento do gap óptimos, definindo a junta a estudar. 

Para os resultados obtidos poderem ser comparados sem que se variassem outros parâmetros, 

definiram-se os parâmetros da prensa, e estes não foram alterados durante todas as cravações. Foi 

assim estabelecida uma velocidade constante e o instante final do processo foi definido através de 

uma força máxima. 

Parâmetro Valor 

Velocidade 20 mm/min 

Força máxima 300 kN 
Tabela 7 - Parâmetros da prensa definidos para o processo 

 

Foi definido um valor consideravelmente baixo para a velocidade, para que se obtivesse uma boa 

aquisição de dados.  

O valor da força máxima foi definido através de tentativas efectuadas anteriormente [1], em que se 

verificou que quando o processo atinge este valor, a gelha já fechou na totalidade, e encontra-se já 

na fase de esmagamento. Devido ao facto de, na fase de esmagamento, a carga aumentar 

abruptamente – esmagamento com velocidade constante – são atingidos valores de força mais 

elevados, pois o corte da máquina não é instantâneo. Assim, como se pode observar nos gráficos, a 

força de aproximadamente 350kN foi a força máxima atingida, superior à força máxima programada 

na máquina. 
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O valor do ângulo dos chanfros α (consultar Figura 3) é de 25º para todas as juntas. Este valor foi 

obtido através de um estudo presente num trabalho já publicado [1]. 

 

6.2.1. Junta Convencional 

 

6.2.1.1. Selecção do valor de lgap 

Tendo uma ideia da gama de valores que o gap teria de tomar, tendo em conta o comprimento da 

gelha que se tem de formar para que esta seja constituída pelos dois tubos, foram definidos cinco 

valores diferentes nessa gama, com os quais foram feitas as cravações. Foram assim preparados 

cinco pares de tubos de comprimentos iguais a 55, 60, 65, 70 e 75 mm, nos quais foram de seguida 

maquinados os chanfros interiores e exteriores, em cada par de tubos. Atendendo a que as matrizes 

têm 50 mm de comprimento, ficam assim definidos os gaps de 10, 20, 30, 40 e 50 mm. Estes 

processos de cravação correspondem aos casos 1, 2, 3, 4, e 5 do plano de ensaios. Para este 

estudo, foram ainda realizadas simulações numéricas utilizando a ferramenta computacional I-FORM, 

permitindo comparar os resultados e fazer uma escolha mais precisa. Nas figuras seguintes são 

exibidas as curvas de evolução da força com o deslocamento no processo de cravação para os 

diferentes valores de gap, obtidas experimental e numericamente. São também exibidas figuras com 

imagens da geometria das juntas obtidas, para que se possa observar melhor a geometria final 

obtida.  
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Figura 26 - Resultados experimentais das cravações das várias juntas convencionais obtidas com diferentes 
valores de lgap. Os parâmetros das juntas dos casos 1, 2, 3, 4 e 5 podem ser consultados no plano de ensaios da 
Tabela 6 

(a) Representação gráfica da evolução das forças ao longo do processo de cravação com vários valores de lgap; 
(b) Geometria exterior das diferentes juntas obtidas pelo processo de cravação com vários valores de lgap; 

 

Realizou-se ainda uma comparação gráfica entre os valores da força de compressão ao longo do 

processo obtidos experimentalmente e os valores obtidos numericamente, que é apresentada através 

da Figura 27. Os cinco casos foram divididos em dois gráficos diferentes para uma visualização mais 

clara. 
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Figura 27 - Comparação das evoluções da força de compressão ao longo dos processos de cravação da junta 
convencional com diferentes valores de lgap obtidos experimental e numericamente, bem como imagens das 
geometrias finais de algumas simulações. 

(a) Casos 1, 3 e 5 do plano de ensaios 
(b), (c) e (d) Representação da geometria final das simulações dos casos 1, 3 e 5, respectivamente; 
(e) Casos 2 e 4 do plano de ensaios. 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 5 10 15 20 25 30 35 40

F
o

rç
a

 (
k

N
)

Deslocamento (mm)

Caso 1 Exp.

Caso 1 FEM

Caso 3 Exp.

Caso 3 FEM

Caso 5 Exp.

Caso 5 FEM

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 5 10 15 20 25 30 35 40

F
o

rç
a

 (
k

N
)

Deslocamento (mm)

Caso 2 Exp.

Caso 2 FEM

Caso 4 Exp.

Caso 4 FEM

(a) 

(e) 

(b) (c) (d) 



40 
 

Analisando as evoluções da força de compressão com o deslocamento obtidas experimental e 

numericamente, foi possível definir o valor de lgap do qual se pensou resultar a melhor junta. 

Os casos 1 e 2 não são, pois a gelha não chega a ser formada, e os tubos não ficam sequer ligados 

(modo de deformação 1 – não existe instabilidade). 

O caso 5, apesar dos tubos terem ficado ligados, não corresponde ao pretendido (modo de 

deformação 3 – existem duas instabilidades). Isto deve-se ao facto de se ter começado a formar uma 

segunda gelha, com o tubo exterior a expandir uma segunda vez. A segunda expansão é visível na 

Figura 26 tanto na imagem (b) onde está mostrada a geometria final da junta, como no gráfico (a) 

onde se pode observar um segundo pico na evolução, que traduz o aumento de força necessário 

para esta expansão secundária. Esta expansão não pretendida acontece por haver um comprimento 

muito grande de tubo no exterior das matrizes e quando a gelha está praticamente formada, ainda 

existe muito material que não faz parte da mesma e portanto vai começar a expandir e no limite 

formar uma segunda. 

Os casos 3 e 4 são os únicos que formam uma gelha com a geometria pretendida (modo de 

deformação 2 – existe uma instabilidade). O segundo pico visível na curva do caso 3 no gráfico (a) da 

Figura 27 não é ainda considerado nesta fase do estudo, e será abordado no subcapítulo seguinte. 

Em ambos os casos dá-se uma formação completa da gelha, que compreende o envolvimento total 

da gelha pelo tubo exterior e a presença de duas espessuras do tubo interior dentro da gelha 

(consultar Figura 3 (a)). Ainda assim, apenas uma pôde ser escolhida para a realização do estudo de 

caracterização da junta. Foi então escolhida a junta obtida no caso 3 que corresponde a um valor de 

lgap=30mm, devido fundamentalmente a dois factores: 

• Atendendo ao facto de que em ambas as juntas se dá uma formação completa da gelha, achou-

se que a gelha do caso 4 seria desnecessariamente maior do que a gelha do caso 3, e portanto 

que há desperdício de material; 

• Achou-se que a junta obtida no caso 3 é esteticamente mais apelativa do que a junta obtida no 

caso 4, também devido à maior dimensão desta última. 

 

6.2.1.2. Selecção do valor de lo-li 

Com o valor do gap quase definido, houve ainda uma preocupação: para que a gelha fosse o mais 

uniforme possível, não existindo folga entre os tubos, era necessário que as extremidades dos tubos 

interior e exterior entrassem em contacto com a matriz através do tubo exterior e com a própria 

matriz, respectivamente (consultar Figura 3(a)), no mesmo instante. Só assim se consegue assegurar 

que a instabilidade é provocada por ambos os tubos, por não poderem deslizar mais na direcção axial 

por causa da presença das matrizes, e não por um tubo que depois empurra o outro. Se isso não for 

assegurado, pode levar a dois tipos de defeitos: (i) a junta não fica bem fechada por o tubo exterior 

não chegar a tocar na matriz e portanto não assegurar uma cobertura total da gelha – caso em que o 
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tubo interior não tem um comprimento suficientemente menor do que o exterior – ou (ii) formação de 

um espaço por preencher entre os tubos na gelha, pelo facto de o tubo exterior chegar à matriz antes 

do tubo interior e assim começar a expansão enquanto o outro ainda está a deslizar – casos em que 

o tubo exterior é excessivamente mais comprido do que o tubo interior. 

Esta necessidade de haver um ajuste deve-se ao facto do tubo exterior (com o chanfro interior) ser 

obrigado a contornar o tubo interior (com o chanfro exterior) obtendo assim uma componente radial 

da velocidade diferente de zero, e só depois poder deslizar na direcção axial. Esta componente radial 

não desaparece instantaneamente após o tubo exterior contornar o interior, vai sim diminuindo devido 

à força de atrito entre os tubos, no chanfro do tubo interior. A componente radial da velocidade vai 

decrescendo até chegar a zero e depois toma valores inversos, aproximando o tubo exterior do 

interior até haver contacto. A partir do instante de contacto, a componente radial da velocidade do 

tubo exterior torna-se zero e o tubo limita-se a deslizar axialmente sobre o outro. Isto leva a que seja 

formada uma espécie de “barriga” na trajectória do tubo exterior, que faz com que este tenha de 

percorrer uma maior distância até chegar à matriz oposta em comparação com a distância percorrida 

pelo tubo interior, que se limita a deslizar ao longo do mandril sempre na direcção axial.  

A trajectória do tubo exterior ao contornar o chanfro do tubo interior pode ser observada nas imagens 

de dois instantes do processo de cravação, presentes na Figura 28. 

 

Figura 28 - Imagens de dois instantes do processo de cravação, que permitem observar a trajectória do tubo 
exterior ao contornar o tubo interior. 

(a) Representação da direcção e sentido da velocidade de um ponto situado na extremidade do tubo exterior, 
num instante em que existe uma componente horizontal da velocidade a afastar o tubo exterior do interior; 

(b) Representação da direcção e sentido da velocidade de um ponto situado na extremidade do tubo exterior, 
num instante em que existe uma componente horizontal da velocidade a aproximar o tubo exterior do 
interior. 

 

Assim, concluiu-se que o comprimento inicial do tubo exterior que se encontra fora da matriz – lo – 

teria de ser maior que o comprimento inicial do tubo interior que se encontra fora da matriz – li. 

Para tal, prepararam-se outros pares de tubos, de maneira a que o tubo exterior fosse mais comprido 

que o tubo interior, tendo em conta que as duas matrizes têm o mesmo comprimento.  

 
(a) (b) 
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Atendendo ao facto do tubo exterior ter de contornar a espessura total do tubo interior – com t0=1mm 

– foram preparados dois pares de tubos em que num dos pares o tubo exterior seria 1 mm maior do 

que o interior (caso 6), e o outro par teria 2 mm de comprimento de diferença entre os tubos (caso 7). 

Estas duas juntas foram de seguida comparadas com a junta obtida através da ligação de dois tubos 

com o mesmo comprimento, com lgap=30mm (caso 3). Os resultados são mostrados de seguida, 

através de um gráfico. 

 

Figura 29 - Gráfico com as evoluções da força com o deslocamento nos casos 3, 6 e 7 para comparação e 
estudo da diferença de comprimentos dos dois tubos a ligar, com uma ampliação (i) na zona de início da 
instabilidade. 

 

Para a análise dos resultados obtidos nos três casos de modo a perceber qual terá de ser a diferença 

entre os comprimentos dos dois tubos a ligar (e se há necessidade de existir esta diferença), a zona 

da evolução (no gráfico da Figura 29) que é importante analisar é a zona onde se inicia a 

instabilidade para se dar a expansão, ou seja, na zona em que a força de compressão sobe 

abruptamente (valor do deslocamento próximo de 15 mm). Esta zona encontra-se ampliada na 

imagem (i) da Figura 29. Na imagem ampliada é possível observar que nos casos 3 e 7 as evoluções 

da força no início da instabilidade têm um aumento mais abrupto seguidas de uma redução da taxa 

de crescimento da força e só depois estabiliza. Isto deve-se ao facto dos tubos não entrarem em 

contacto com as matrizes ao mesmo tempo. Um dos tubos alcança a matriz e instabiliza, enquanto o 

outro apenas toca depois. A seguir à primeira instabilidade a taxa de aumento da força volta a 

diminuir e só volta a aumentar no instante em que o segundo tubo chega à outra matriz e é obrigado 

a expandir também. No caso 3 os tubos têm o mesmo comprimento e devido à maior trajectória que o 

tubo exterior tem de percorrer, o tubo interior vai tocar na matriz e expandir, e só passado um tempo 
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acontece o mesmo ao tubo exterior. Por outro lado, observou-se que no caso 7 acontece o contrário: 

o tubo exterior tem mais dois mm de comprimento que o tubo interior e essa diferença mostrou-se 

demasiado grande, visto que neste caso o tubo exterior toca primeiro na matriz, expande, e só a 

seguir acontece o mesmo com o tubo interior. Apenas no caso 6 a evolução da força de compressão 

revela uma diferença de comprimentos dos tubos adequada, visto que não se verifica a instabilidade 

em dois estágios tal como nos casos 3 e 7, podendo-se observar um aumento da força mais regular 

(não apresenta uma diminuição da taxa de aumento da força a meio da expansão, como acontece 

nos casos 3 e 7). 

Assim achou-se que a melhor junta correspondeu ao caso 6, e portanto o valor da diferença de 

comprimento dos tubos fora das matrizes (lo-li) escolhido é de 1 mm. 

 

6.2.1.3. Junta Convencional para Caracterização Mecânica 

Definidos os parâmetros da junta a estudar, foram ligados oito pares de tubos com esses mesmos 

valores. Estas cravações revelaram uma elevada estabilidade no processo, sem grandes variações 

nas curvas da força de compressão obtidas nos processos, nem na geometria das juntas. De seguida 

estão expostas as figuras com imagens que mostram as várias fases do processo e as oito juntas 

para serem estudadas, bem como os gráficos das evoluções de carga da prensa ao longo do 

processo – variação do deslocamento da prensa.  

 

Figura 30 - Provetes para os ensaios de caracterização da junta convencional, obtidos através do processo de 
cravação 
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Figura 31 - Representação gráfica da evolução da força de compressão da prensa no processo de cravação de 
uma junta convencional, com imagens dos instantes mais significativos: (i) zona de carga quase constante 
durante o deslizamento dos tubos, (ii) instante em que os tubos entram em contacto com as matrizes e tem de 
haver um grande aumento de força para a criação da instabilidade e consequente expansão, (iii) instante em que 
ambos os tubos já expandiram e há uma redução de carga, (iv) zona em que a carga está a diminuir pois os 
tubos já expandiram e a gelha está a fechar, (v) instante em que as quatro camadas da gelha já estão em 
contacto e inicia-se o esmagamento, (vi) instante em que se atinge a força máxima introduzida na máquina e 
termina o ensaio.  

 

6.2.2. Junta Nova 

 

6.2.2.1. Selecção do valor de lgap 

Devido à semelhança do processo nas duas variantes, e tendo o valor do gap já sido estudado e 

escolhido para a junta convencional, a escolha da gama de valores de gap a estudar para a nova 

junta foi simples. Sendo o valor do lgap igual à soma dos comprimentos li e lo, foram assim escolhidos 

valores que contemplassem o facto dos tubos entrarem nas ranhuras maquinadas nas matrizes, 

antes do seu deslocamento axial ser “travado” pelo contacto com as mesmas. As várias fases do 

processo estão esquematizadas na Figura 3 (b). Foram então realizadas as cravações de cinco pares 

de tubos, com comprimentos de 55, 60, 65, 70 e 75 mm que correspondem a gaps de 30, 40, 50, 60 e 

70 mm, respectivamente – mais 10 mm do que no caso da junta convencional, visto que cada ranhura 

tem 5 mm de profundidade. Estes cinco processos de cravação correspondem aos casos 8, 9, 10, 11 

e 12 do plano de ensaios (Tabela 6). Foram ainda realizadas simulações numéricas utilizando a 

ferramenta computacional I-FORM, permitindo comparar os resultados e fazer uma escolha mais 
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precisa. A diferença de comprimentos dos dois tubos a ligar manteve-se em 1 mm, pois as alterações 

na matriz não têm qualquer implicação na diferença da distância percorrida pelos dois tubos para 

chegarem às matrizes opostas. Essa diferença de distâncias é relativa ao início do processo, quando 

o tubo exterior desliza pelo chanfro do tubo interior e expande para poder de seguida deslizar no 

sentido axial, que é igual em ambas as variantes. 

A evolução das forças de compressão com o deslocamento da prensa nos cinco casos (casos 8 a 12 

do plano de ensaios) está representada graficamente, bem como através de uma imagem onde se 

podem observar as diferenças geométricas dos vários casos, na Figura 32.  

 

Figura 32 - Resultados experimentais das cravações das várias juntas com diferentes valores de lgap. 

(a) Geometria exterior das diferentes juntas obtidas pelo processo de cravação com vários valores de lgap; 
(b) Representação gráfica da evolução das forças ao longo do processo de cravação das diferentes juntas; 
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Realizou-se ainda uma comparação gráfica entre os valores da força-deslocamento ao longo do 

processo obtidos experimentalmente e os valores obtidos numericamente, que é apresentada através 

da Figura 33. Os cinco casos foram divididos em dois gráficos diferentes para uma leitura mais clara. 

 

Figura 33 - Comparação dos dados da evolução da força de compressão ao longo do processo obtidos 
experimental e numericamente, bem como a geometria final 

(a) Evolução da força de compressão nos casos 8, 10 e 12 do plano de ensaios; 
(b) Imagem fotográfica em detalhe do interior das juntas dos casos 8 a 12 do plano de ensaios; 
(c) Imagem da representação gráfica das simulações do processo nos casos 8 a 12 do plano de ensaios; 
(d) Evolução da força de compressão nos casos 9 e 11 do plano de ensaios; 
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A primeira comparação – caso 8 – é relativa ao caso de lgap igual a 31 mm, e pode-se verificar que, 

apesar de os valores da simulação apresentarem um aumento de carga formando um máximo local 

no gráfico e indiciando uma pequena expansão antes de se dar o fecho da junta, ou seja o aumento 

abrupto da carga aplicada, as duas curvas são muito semelhantes. Mesmo com esse aumento de 

carga perfazendo um máximo local do gráfico, e tal como se pode observar nas imagens (b) e (c) da 

Figura 33, a gelha da junta não chega a ser bem formada e não permite que haja material do tubo 

interior a ser comprimido pelo exterior, na formação da gelha. Assim assumiu-se que esta ligação 

seria mais fraca e portanto não foi a escolhida para a realização dos testes de caracterização. 

No caso 10 (com um valor médio para o lgap) as evoluções das curvas são muito semelhantes e o 

máximo local em ambas as curvas relativas aos dados experimentais e numéricos já é mais 

acentuado, o que leva a adivinhar uma maior expansão dos tubos, e portanto, uma gelha maior. De 

facto, como se pode observar nas imagens (b) e (c) da Figura 33, a gelha é maior que o caso anterior 

e o tubo interior já se encontra presente dentro da mesma, tendo sido uma boa quantidade de 

material sujeito ao esmagamento.  

O caso 12 é relativo ao maior valor de lgap, com o comprimento de 71 mm. Neste caso, e apesar de 

não ter sido possível concluir a simulação do processo devido à grande quantidade de material 

envolvido na expansão para criação da gelha, pôde-se observar que as curvas seguem a mesma 

evolução. Ainda assim, a curva relativa aos dados obtidos por meio experimental mostra um segundo 

máximo local, que significa que houve uma segunda instabilidade. Essa mesma instabilidade resultou 

numa segunda expansão e pode ser observada nas imagens (b) e (c) da Figura 33, onde se pode 

verificar que houve a formação de uma segunda gelha, tanto experimentalmente como na simulação 

conduzida. A formação da segunda gelha não é o pretendido para a junta, e portanto este caso foi 

posto de lado. 

Pode então concluir-se que o caso 10 é o mais próximo do que se pretende. As curvas dos casos 9 e 

11 são muito semelhantes pois apresentam também um único máximo local com uma evolução 

dentro do pretendido. Assim teve de se proceder à escolha entre os casos 9, 10 e 11 para a 

continuação do estudo. Nas imagens (b) e (c) da Figura 33 podem-se observar as diferenças 

geométricas entre os três casos. As geometrias não diferem muito, e os três casos contam com 

material dos dois tubos no interior da gelha. Assim, visualmente não é clara a vantagem que uma 

delas poderá ter em relação às outras duas. Pensou-se também que seria importante ter em conta o 

facto de que para o estudo da junta convencional ter sido escolhido o valor de 31 mm para o 

comprimento do gap, e que o seu equivalente para esta variante é o comprimento de 51 mm (caso 

10), pois apresentam o mesmo comprimento de tubos no exterior das matrizes, quando se dá a 

expansão do material para criação da gelha. O interesse na comparação dos testes de caracterização 

das duas variantes explica a importância dada ao facto de se quererem escolher duas juntas que, 

apesar das suas diferenças, contem com alguns parâmetros semelhantes, pois deste modo 

conseguem-se tirar conclusões sobre as alterações mais importantes realizadas nesta nova variante 

do processo – neste caso, o facto da junta apresentar mais duas zonas de contacto entre os tubos 

fora da gelha. 
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Por estas razões, foi escolhida a junta com lgap igual a 51 mm (caso 10) para a continuação do 

estudo. 

 

Figura 34 – Imagem da junta nova obtida pelo processo de cravação com os parâmetros elegidos 

 

6.2.2.2. Junta Nova para Caracterização Mecânica 

Definidos os parâmetros da junta a estudar, foram realizadas seis ligações para servirem como 

provetes nos ensaios que se seguiram. As cravações foram realizadas sem imprevistos e a Figura 35 

mostra a estabilidade do processo, onde se nota a inexistência de variações significativas tanto nas 

curvas da evolução da força de compressão ao longo do processo, como na geometria final das 

juntas. 
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Figura 35 – Cravações para obtenção dos provetes para os ensaios de caracterização 

(a) Representação gráfica da evolução da força de compressão ao longo dos processos de cravação para 
obtenção dos provetes; 

(b) Imagem com os 6 provetes produzidos para os ensaios de caracterização. 

 

6.3. Ensaio de Tracção 

Os ensaios de tracção foram realizados a velocidade constante. O final dos ensaios foi determinado 

pelo instante em que as juntas romperam. Os parâmetros definidos na máquina para os ensaios das 

duas juntas foram os mesmos, de maneira a possibilitar a comparação entre as mesmas. Estes 

parâmetros estão expostos na Tabela 8. 

Parâmetro Valor 

Velocidade vertical 5 mm/min 

Taxa de aquisição de dados 10 pontos/s 
Tabela 8 - Parâmetros definidos para os ensaios de tracção 
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Figura 36 - Evolução da geometria do provete durante o ensaio de tracção (caso 13). 

 

A obtenção dos dados referentes à distância na abertura da junta durante o ensaio seria idealmente 

realizada através de um extensómetro. Devido à geometria complexa e elevada dimensão das juntas 

a ensaiar, não foi possível a utilização de um extensómetro e portanto a aquisição dos dados foi 

realizada através dos valores fornecidos pela própria máquina. Esta fornece, a uma taxa definida pelo 

utilizador, pontos que mostram o valor da força aplicada e a distância percorrida pela garra móvel, em 

vários instantes do ensaio. O principal problema desta forma de obtenção dos dados é o facto de a 

máquina não ser perfeitamente rígida, e portanto ser assim contabilizada a deformação elástica da 

máquina nos valores que fornece. Essa contribuição não é desejada para o estudo do ensaio de 

tracção e portanto tem de ser desconsiderada na apresentação e discussão dos resultados. 

O ensaio de tracção foi realizado experimentalmente para as duas juntas (casos 13 e 14 do plano de 

ensaios), mas foi realizado também um estudo numérico para o caso da junta nova (caso 14), para 

uma melhor compreensão do comportamento desta junta quando aplicado um carregamento de 

tracção. Não foi possível realizar um estudo numérico do caso 13 pois o software I-FORM não conta 

com nenhum critério de dano que preveja o dano e fractura em casos de tensões de escorregamento 

fora do plano (Modo III). Assim a fenda que se observou experimentalmente não pôde ser simulada. 

As evoluções da força ao longo de cada ensaio são mostradas no gráfico da Figura 37, onde é 

possível comparar os valores obtidos experimental e numericamente. 

 

Figura 37 - Evolução da força nos ensaios experimentais dos casos 13 e 14, e do estudo numérico ao caso 14. 
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Figura 38 - Imagens das geometrias obtidas experimentalmente e por simulação numérica. 

(a) e (b) Imagens fotográficas do provete da junta convencional após o ensaio de tracção; 
(c) Imagem fotográfica do provete da junta nova após o ensaio de tracção; 
(d) Geometrias obtidas no caso 14 experimentalmente e na simulação com limite de dano (FEM2); 
(e) Representação da geometria final obtida no estudo do caso 14 sem limite de dano (FEM1); 
(f) Representação da geometria inicial do caso 14; 
(g) Representação da geometria final obtida no estudo do caso 14 com limite de dano (FEM2) 

 

O estudo numérico foi realizado em dois passos, ambos utilizando o modelo de McClintock [13]. 

Primeiro fez-se a simulação sem valores máximos para fractura, apenas para se observar quais os 

valores de dano nas zonas críticas nos vários instantes, de modo a descobrir qual o valor crítico, 

quando comparadas as geometrias resultantes da simulação e do ensaio experimental – Caso 14 

FEM1. Como se pode observar na Figura 39 e também no gráfico presente na Figura 37, sem um 

valor crítico de dano definido, a fenda não é criada e não existe fractura. Podemos observar que o 

tubo exterior continua a aumentar e a simulação teve de ser interrompida.  

 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) (g) 
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Figura 39 - Representação da simulação numérica sem o valor de dano máximo definido (caso 14 FEM1). As 
imagens (i) e (ii) correspondem aos instantes inicial e final da simulação, respectivamente. A geometria do 
provete no instante final (ii) pode ser vista em maior pormenor através de uma ampliação. 

 

O valor crítico de dano a ser introduzido no software I-FORM foi definido de modo a que a geometria 

final – depois da fractura - da simulação fosse o mais semelhante possível à geometria obtida 

experimentalmente. Para tal observaram-se os valores de dano dos elementos da malha nos vários 

instantes da simulação do caso 14 FEM1 e foi definido o valor de 0.6 como crítico – ver Figura 40, 

instante (i). Pode-se observar na Figura 40 que os valores mais elevados se encontram na zona onde 

experimentalmente houve a fractura, que é o pretendido. De seguida definiu-se no I-FORM um valor 

crítico de dano igual a 0.6, a partir do qual se inicia a fractura. Correu-se outra simulação com o valor 

máximo de dano para haver fractura, e tiraram-se os resultados. O software I-FORM, para simular a 

fractura, apaga os elementos cujo valor de dano ultrapassa o valor crítico definido, criando assim uma 
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fenda e permitindo também a sua propagação. Na imagem correspondente ao instante (i) da Figura 

40 pode-se observar o primeiro elemento da fenda já eliminado.  

 

Figura 40 - Representação da evolução da simulação numérica do caso 14 FEM2 onde se mostram em detalhe 
três instantes através da geometria e também da evolução da força. O instante (i) corresponde ao instante 
imediatamente antes da fractura, e pode observar-se na escala de cores à esquerda que o valor do dano é 
quase igual ao máximo definido. O instante (ii) é imediatamente posterior à abertura da fenda, que na simulação 
corresponde à eliminação do elemento que ultrapassou o valor e o instante (iii) corresponde à fractura total do 
provete (eliminação de uma linha completa de elementos). 
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Assim, tal como se pode observar na imagem (d) da Figura 38, a geometria final da simulação 

numérica do ensaio de tracção é muito semelhante à geometria final obtida no ensaio experimental. 

Os valores das evoluções das forças ao longo do processo também são muito próximos, o que 

reforça a legitimidade destes valores para a caracterização da junta, neste caso num carregamento 

de tracção pura.  

Na Figura 38 podem ser observadas as diferenças na forma como as duas juntas abriram. No caso 

da junta convencional o tubo exterior limitou-se a abrir um pouco e o tubo interior fracturou totalmente 

no centro da gelha. Por outro lado, na junta nova o tubo exterior é que fracturou, deixando o tubo 

interior intacto.  

Assim pôde-se observar a diferença de comportamento a este tipo de carregamento quando 

implementadas as alterações. Na junta nova o tubo exterior, devido ao maior atrito causado pela 

maior secção de contacto entre os tubos, não escorregou sobre o tubo interior, e isso levou a que a 

junta suportasse uma maior força antes da fractura. A diferença entre as cargas suportadas pelas 

duas juntas é assinalável e portanto as alterações efectuadas no processo para a obtenção da nova 

junta foram positivas, para o caso de um carregamento de tracção pura. 

Ainda assim, achou-se importante mostrar outras zonas onde houve iniciação de fendas na junta 

nova. Para além da fenda que se propagou na espessura total do tubo levando assim à fractura do 

mesmo, puderam ser observadas outras fissuras em duas zonas distintas.  
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Figura 41 - Imagens fotográficas e da simulação das fissuras presentes na junta após o ensaio de tracção 

(a) Fenda no tubo interior, na zona interior da gelha; 
(b) Fissuras no tubo exterior, na zona interior da gelha; 
(c) Representação geométrica dos valores de dano nas várias zonas da junta. 

 

Uma fissura pôde ser observada no centro da gelha no tubo interior, que quase atravessou a 

espessura na sua totalidade. Esta pode ser observada na imagem fotográfica (a) da Figura 41.  

As restantes fissuras são menores mas ocupam uma zona bastante extensa do interior do tubo 

exterior na zona da gelha, e podem ser observadas na imagem fotográfica (b) da Figura 41. Pode 

também ser observada, na imagem (c) da mesma figura, uma zona onde são apresentados valores 

máximos muito próximos do valor máximo definido (0.6). Visto que esta zona de dano elevado é a 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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equivalente à zona onde se verificaram as fissuras na imagem (b) da Figura 41, conclui-se que existe 

uma concordância com o que se verificou experimentalmente. 

 

6.4. Ensaio de Torção 

Os ensaios de torção foram realizados a velocidade angular constante, e o carregamento máximo foi 

dado apenas pelo limite da máquina de ensaios – Mmáx=200N.m. Os parâmetros da máquina para o 

ensaio das juntas obtidas pelas duas variantes do processo foram os mesmos, de modo a possibilitar 

a comparação entre as mesmas. Estes parâmetros estão expostos na Tabela 9. 

Parâmetro Valor 

Velocidade angular 50 º/min 

Torque máximo 200 N.m 
Tabela 9- Parâmetros definidos para os ensaios de torção. 

 

O ensaio da junta obtida pelo processo de cravação convencional processou-se sem percalços, e 

foram obtidos valores conclusivos. O ensaio foi terminado manualmente quando a junta já tinha 

rodado 356 graus, altura em que se achou que estava provada a estabilidade do comportamento da 

ligação ao carregamento aplicado.  

Por outro lado, no ensaio à junta nova, o valor de torque máximo da máquina foi atingido. No 

momento em que o valor de torque de 200N.m foi atingido, o ensaio foi automaticamente interrompido 

pela máquina, pois este é o valor máximo que a esta é capaz de aplicar. Apesar das várias tentativas, 

o máximo da máquina foi sempre atingido.  

 

Figura 42 - Evolução do Torque aplicado pela máquina ao longo dos dois ensaios 
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Observando a evolução do torque aplicado com a rotação da junta convencional, verificou-se que a 

junta nova suportou um maior carregamento, mas apenas se pôde concluir que é pelo menos 

aproximadamente duas vezes superior, não sendo possível determinar o seu valor com o 

equipamento disponível. Podem-se observar as evoluções do torque aplicado às duas juntas com 

rotação constante na Figura 42. 

 

Figura 43 - Imagem da máquina e provete durante ensaio de torção 

 

A junta nova, como era de esperar, não sofreu quaisquer alterações visíveis. Em relação à junta 

convencional, ao ser retirada da máquina verificou-se que, apesar de ter existido uma rotação de 356 

graus entre os dois tubos, visualmente e quando manuseada, a junta permaneceu também inalterada, 

não havendo sinais de deterioração. 

No projecto e concepção da nova junta, o objectivo era melhorar o comportamento da ligação quando 

são aplicados os tipos de carregamento que se pensaram ser importantes para as aplicações das 

peças obtidas por esta tecnologia – os carregamentos aplicados em cada um dos ensaios realizados. 

Para tal, aumentou-se a secção de contacto entre os dois tubos de modo a aumentar a força de atrito 

contra a abertura da ligação e aumentar a sua robustez. Assim, os resultados dos ensaios de torção 

foram os esperados pois, mesmo que o aperto aplicado na gelha tenha sido semelhante nas duas 

juntas, a maior secção de contacto entre os dois tubos na junta nova permitiu aumentar a força de 

atrito que contraria o deslizamento dos tubos entre si, aumentando assim o torque necessário para 

que a junta ceda, e os tubos rodem independentemente. 

Apesar de não ter sido possível obter o valor de torque para que a junta nova ceda, ficou 

demonstrado que as alterações impostas na nova junta melhoraram consideravelmente – para um 

valor de torque pelo menos duas vezes superior – a resistência da ligação a um carregamento de 

torção pura, em relação à junta convencional. 
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6.5. Ensaio de Flexão 

O ensaio de flexão de 4 pontos realizado foi, como referido anteriormente (capítulo 4.3.9), efectuado 

com a aplicação da carga no provete através de uma prensa e um sistema criado para tal. A prensa 

aplica a força numa ferramenta fabricada para este ensaio, que por sua vez transfere a carga para o 

provete em dois pontos, situados nas suas extremidades Os apoios são rotativos para minimizar ao 

máximo uma reacção ao momento nos apoios. Este apparatus experimental pode ser visualizado nas 

imagens presentes na figura seguinte. 

 

Figura 44 - Imagens de vários instantes dos dois ensaios. 

(a) Ensaio de flexão da junta convencional; 
(b) Ensaio de flexão da junta nova. 

 

Assim, os valores da carga aplicada pela máquina são os valores das duas forças somadas. Por 

simetria do carregamento, facto que foi propositado, percebe-se que as duas forças aplicadas no tubo 

são iguais, e metade da força total aplicada pela prensa. Também devido à simetria do apparatus 

experimental, as forças de reacção dos apoios do tubo terão de ser iguais entre si, e também iguais 

às forças aplicadas.  

Foi utilizada a ferramenta computacional MDSolids que, para além do esquema apresentado na 

Figura 22, permitiu obter os diagramas de esforço do carregamento e a sua representação. Estes 

diagramas são apresentados na figura seguinte. 
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Figura 45 - Diagramas de esforço do carregamento no ensaio de flexão 

 

Concluiu-se então que o momento flector aplicado na secção da junta – posicionada a meio do 

provete – é igual a (Fprensa/2)x44mm. Com este resultado, foi possível obter os gráficos que mostram a 

evolução do Momento Flector durante os ensaios de flexão das duas juntas. Este gráfico é mostrado 

na Figura 46. 

 

Figura 46 - Evolução do momento flector ao longo dos ensaios de flexão 
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Analisando as evoluções dos dois ensaios, pôde-se concluir que a junta nova permitiu a aplicação de 

um maior carregamento, antes de “ceder” e haver uma descida abrupta de carga. Como se pode 

observar nas imagens da Figura 47, ambas as juntas cederam por fractura e não por escorregamento 

dos tubos entre si.  

 

Figura 47 - Imagens dos provetes após os ensaios de flexão 

(a) e (b) Provete para estudo da junta convencional; 
(c) e (d) Provete para estudo da junta nova. 

 

Na junta convencional, o tubo exterior não fracturou mas abriu sim um pouco na sua extremidade. 

Ainda assim o tubo interior, ao invés de escorregar, fracturou na zona onde foi sujeito a maior 

expansão durante a cravação. 

Na junta nova houve fractura dos dois tubos. Nas imagens (c) e (d) da Figura 47 pode-se observar 

que o tubo exterior fracturou imediatamente junto à gelha, enquanto o tubo interior fracturou na 

mesma zona que na junta convencional, ou seja, na zona onde foi sujeito a maior expansão durante a 

cravação. 

A maior secção de contacto entre os dois tubos na junta nova não se revelou um factor decisivo para 

o melhor comportamento da mesma no ensaio de flexão, pois praticamente não houve 

escorregamento entre os dois tubos ligados em qualquer das variantes, o que implica que o aumento 

da força de atrito entre os tubos não foi decisivo. Esta melhoria foi conseguida pelo facto de na junta 

nova, para que a junta se rompesse na zona da gelha – que foi o que de facto aconteceu – foi 

necessário que ambos os tubos fracturassem, pois o tubo exterior continua mais 5 mm junto do tubo 

interior para além da zona da gelha no processo de cravação. Isso faz com que não seja possível 
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haver uma simples abertura do tubo exterior na zona da gelha como acontece na junta convencional, 

mas sim que seja necessário este fracturar para que a ligação seja desfeita. 

 

6.6. Ensaio de Estanquicidade 

Tal como já foi referido anteriormente, os ensaios de estanquicidade às juntas foram realizados na 

prensa. Esta foi definida com velocidade constante e a força aplicada pela máquina durante o ensaio 

foi medida. Para a obtenção da pressão presente no interior do tubo, basta chegar à pressão aplicada 

no êmbolo onde a força é aplicada. Esta relação é traduzida pela simples equação 

� = B
� 

onde P é a pressão, F a força aplicada e A é a área onde está aplicada a força. Sabendo que o raio 

interior do tubo é igual a 15 mm, então a área inferior do êmbolo é aproximadamente igual a 

Ae≈π*152
≈706.86mm2 - considerando que existe folga entre o êmbolo e o interior do tubo (e portanto 

o raio do êmbolo deveria ser menor do que 15mm) mas que por outro lado o interior do tubo foi 

maquinado para retirar a soldadura que estava saliente e portanto o seu raio interior sofreu um 

aumento. Assim, para obter a pressão presente no interior dos provetes bastou dividir a força 

aplicada pela prensa no êmbolo pela área deste último (Ae=706.86mm2). 

Visto que neste ensaio a força aplicada pela prensa é bastante inferior às forças aplicadas nos 

anteriores, achou-se importante examinar as forças relativas à (i) força aplicada pela máquina para 

vencer o atrito em vazio e (ii) à força aplicada pela máquina para vencer o atrito relativo ao 

deslocamento do êmbolo dentro do tubo. Para tal foram recolhidos os valores da força aplicada com a 

prensa a descer em vazio e a força aplicada para fazer descer o êmbolo no interior do tubo, sem 

pressão no interior para representar os casos (i) e (ii), respectivamente. Os valores obtidos estão 

representados no gráfico presente na Figura 48. Observando esse gráfico, verifica-se que a força 

relativa ao atrito em vazio não é muito significativa mas no caso do atrito no êmbolo os valores são 

maiores. Para que estes atritos não influenciem os valores a retirar do ensaio, subtraíram-se estes 

dois conjuntos de valores aos valores da força obtidos nos ensaios de estanquicidade. Nos valores da 

pressão do gráfico da Figura 49, já não está presente a contribuição destes dois tipos de atrito. 

(8) 
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Figura 48 - Força aplicada pela prensa para vencer o atrito relativo ao deslocamento do êmbolo no interior do 
tubo e do deslocamento da própria máquina. 

 

Foram realizados os ensaios de estanquicidade às duas juntas obtidas através das duas variantes do 

processo de cravação (casos 19 e 20). Observando o gráfico das evoluções da pressão durante os 

ensaios, presente na Figura 49 (a), concluiu-se que a junta nova apresenta um notório pior 

comportamento quando sujeito a este tipo de carregamento. Este resultado não era esperado, pois 

pensou-se que o facto de haver uma maior secção dos tubos em contacto um com o outro iria 

melhorar o desempenho desta variante também neste tipo de carregamento. Ainda assim verificou-se 

um valor da pressão máxima que esta é capaz de conter menor do que metade da pressão que a 

junta convencional suportou.  

Visto que a junta nova obteve melhores resultados nos outros três ensaios mostrados anteriormente, 

achou-se que seria importante melhorar o seu comportamento neste tipo de carregamento. Assim, tal 

como foi referido no capítulo do Trabalho Experimental, foi aplicada fita de teflon no interior da junta e 

o ensaio de estanquicidade foi repetido (caso 21). 
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Figura 49 - Representação gráfica da evolução da pressão ao longo dos ensaios de estanquicidade relativos aos 
casos 19, 20 e 21 do plano de ensaios. Imagens fotográficas dos ensaios às duas juntas obtidas pelas duas 
variantes do processo de cravação. 

(a) Evolução da pressão nos casos 19, 20 e 21 do plano de ensaios; 
(b) Imagem fotográfica do ensaio da junta nova com teflon (caso 21); 
(c) Imagem fotográfica do ensaio da junta convencional (caso 19). 

 

No gráfico da Figura 49 (a) pode-se observar que as evoluções da pressão começam com valores 

mais baixos e sobem, em alguns casos repentinamente, para valores mais elevados ao fim de 

aproximadamente 12 mm de deslocamento do êmbolo. Esta fase inicial deve-se à existência de 

algum ar no interior da junta, juntamente com a água. No início do ensaio deu-se então à compressão 

do ar e possível escape do mesmo para o exterior – acontecimento impossível de ser observado com 

as condições do ensaio. De seguida a pressão aumentou e a água começou a sair pela junta, para o 

exterior. Verificou-se em qualquer um dos três casos que esta pressão é mantida constante, 

enquanto se dá a saída de água na junta. Verificou-se também que não houve água a sair pelos 
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êmbolos. Concluiu-se assim que essa pressão constante verificada na segunda fase do ensaio é a 

pressão máxima que a junta consegue suportar, em cada um dos casos. 

Verificou-se assim que o facto de se ter aplicado a fita de teflon na junta nova aumentou em 

aproximadamente dez vezes a pressão que esta consegue suportar no seu interior. 

Apesar da melhoria verificada com a aplicação da fita de teflon, achou-se importante perceber o 

porquê da mais baixa estanquicidade da junta nova em relação à convencional. Assim fez-se um 

estudo que visou tentar compreender se a recuperação elástica dos materiais no final do processo de 

cravação poderia explicar as diferentes capacidades de suster a pressão. Para tal foram realizadas 

duas simulações com as juntas provenientes das duas variantes do processo de cravação. Foram 

simulados mais uma vez os processos de cravação, mas desta vez considerando a recuperação 

elástica dos materiais no final do processo. As geometrias da junta com e sem a consideração da 

recuperação elástica são mostradas na Figura 50 para as juntas obtidas pelas duas variantes do 

processo. 
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Figura 50- Representação geométrica das simulações com recuperação elástica das juntas convencional e nova. 

(a) Representação geométrica do final do processo de cravação da junta convencional, (i) sem e 
(ii) com recuperação elástica; 

(b) Representação geométrica do final do processo de cravação da junta nova, (i) sem e (ii) com 
recuperação elástica. 

 

 
(a) 

(b) 

(i) 

(i) (ii) 

(ii) 



66 
 

Nas imagens presentes na Figura 50 podem-se observar as alterações nas juntas, provocadas pela 

recuperação elástica. As geometrias foram analisadas de forma a perceber porque é que se verificou 

uma pior capacidade da junta nova em suster a pressão no seu interior. Foram observadas as 

seguintes diferenças nas juntas: 

• Junta convencional – com a recuperação elástica, verificou-se um aperto na zona superior da 

gelha (o tubo interior tende a abrir), enquanto a zona inferior tende a abrir uma fresta, pois 

tubo exterior afasta-se do tubo interior; 

• Junta nova – com a recuperação elástica, verificou-se um aperto na zona inferior (o tubo 

interior tende a abrir), enquanto a zona superior da gelha tende a abrir (o tubo exterior tende 

a abrir) 

Apesar de ambas as juntas obtidas pelas duas variantes do processo de cravação apresentarem uma 

zona que tende a abrir e outra que tende a fechar, pode-se observar nas imagens da Figura 50 que 

no caso da junta nova se abre uma fresta maior. Isso pode explicar o facto desta junta ter um 

comportamento pior quando sujeita a este tipo de carregamento. Mesmo assim, achou-se que as 

diferenças geométricas com a recuperação elástica não são suficientemente grandes para se tirar 

esta conclusão de forma irrevogável. É também de notar que o software I-FORM, na recuperação 

elástica, não considera a interacção entre os dois tubos. Isso pode ser observado na Figura 50 pelas 

várias zonas onde existe sobreposição dos tubos.  

Nestas condições pôde-se verificar a recuperação elástica de cada um dos componentes 

separadamente, verificando a sua tendência para abrir ou fechar e subir ou descer, mas não foi 

possível obter a geometria final do conjunto, e assim tirar uma conclusão mais precisa. 
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7. ENSAIOS PRELIMINARES NOUTROS MATERIAIS 

7.1. Introdução 

Como foi já referido anteriormente, pensa-se que o futuro desta tecnologia que aqui é estudada 

deverá passar pela aplicação em componentes de materiais para os quais não haja uma grande 

variedade de alternativas quando se pretende obter uma ligação. Pensa-se que terá um papel ainda 

mais importante nas ligações de componentes de materiais dissimilares. Como tal, achou-se 

importante fazer uma pequena introdução a novos materiais e ligações híbridas. Este capítulo visa 

mostrar que esta tecnologia tem verdadeiramente um espectro grande de aplicabilidade no que diz 

respeito a diferentes materiais, mas também mostrar as dificuldades que surgiram, vislumbrando um 

pouco o trabalho futuro que se afigura.  

O plano de ensaios para este capítulo está já presente na Tabela 6, correspondendo aos casos 22 a 

34. 

 

7.2. Aço Inoxidável 

Para o estudo preliminar desta tecnologia na ligação de componentes tubulares em aço inoxidável, foi 

utilizado um tubo do material AISI304 com as mesmas dimensões dos tubos de aço carbono 

utilizados anteriormente (diâmetro exterior de 32 mm e 1 mm de espessura). Foram preparados 

quatro pares de tubos que perfazem valores de lgap iguais a 20, 30, 40 e 50 mm e com um chanfro de 

25 graus – casos 22, 23, 24 e 25 do plano de ensaios, respectivamente. Foram realizados os 

processos de cravação convencional e foram registadas as evoluções da força de compressão 

durante o processo, para os quatro casos. Para os parâmetros da máquina foram definidos os 

mesmos do caso das cravações executadas com componentes de aço carbono – consultar Tabela 7. 

Para este estudo preliminar em novos materiais houve a preocupação de manter certos parâmetros 

inalterados (em relação ao processo de cravação convencional de componentes de aço carbono – 

subcapítulo 6.2.1.1.) para que os resultados de ambos pudessem ser facilmente comparados. 
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Figura 51 - Processos de cravação convencional em componentes de aço inoxidável AISI304 com diferentes 
valores de lgap, relativos aos casos 22 a 25 do plano de ensaios 

(a) Gráfico com as evoluções da força de compressão ao longo do processo nos casos 22 a 25; 
(b) Imagem das geometrias finais dos casso 22 a 25. 

 

As evoluções da força de compressão ao longo do processo são, como era esperado, muito 

semelhantes ao que foi obtido no estudo com componentes de aço carbono. 

No que diz respeito às geometrias finais obtidas também não se verificam grandes alterações em 

relação aos casos anteriores. Ainda assim, foi possível observar o início da formação de fissuras na 

zona da soldadura dos tubos nos casos 23, 24 e 25, onde a gelha é mais comprida. Na junta do caso 
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22, apesar de não se verificar a presença de qualquer fissura, a gelha não é constituída pelos dois 

componentes a ligar e os tubos estão soltos, tal como a do caso 2, não se podendo considerar que a 

ligação foi realizada com êxito. Este caso é portanto descartado. 

O aparecimento de fissuras leva-nos a concluir que o valor da força máxima de compressão definida 

na prensa é demasiado elevado, e terá de ser ajustado para a obtenção de uma junta com uma gelha 

que contenha no seu interior os dois tubos, mas na qual não surjam fissuras. 

 

7.3. Alumínio 

Para o estudo preliminar do processo de cravação convencional em componentes de alumínio, foi 

utilizado tubo na liga de alumínio AA6060-T6 com dimensões semelhantes aos de aço carbono e aço 

inoxidável utilizados noutros casos (raio exterior ro=32mm e espessura to=1mm). Foram realizadas 

quatro cravações com componentes que apresentaram valores de lgap semelhantes aos do 

subcapítulo anterior. As características dos componentes ligados neste subcapítulo podem ser 

consultadas na Tabela 6 (casos 26 a 29).  

 

Figura 52 - Evolução da força de compressão ao longo do processo de cravação nos casos 26 a 29 

 

Observando as evoluções da força de compressão no gráfico da Figura 52, pode-se observar a 

semelhança em relação às evoluções obtidas no subcapítulo anterior, bem como anteriormente nos 

casos das cravações dos componentes de aço carbono. A partir do gráfico não é possível verificar a 

qualidade das juntas, mas verifica-se que as evoluções foram as esperadas, existindo um máximo 

local nos casos 27, 28 e 29 relativos à instabilidade que acontece para a expansão e formação da 

gelha, enquanto no caso 26, tal como nos casos 1, 2 e 22, a gelha não é formada.  
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Figura 53 - Imagens fotográficas das juntas obtidas pelas cravações referentes aos casos 26 a 29 

(a) Pré-formas para as cravações; 
(b) Imagem ampliada do caso 28 para serem visíveis as fissuras obtidas 
(c) Imagem das geometrias finais dos casos 26 a 29.  

 

Como pode ser observado na Figura 53 (c), as geometrias obtidas nos casos 26 a 29 são bastante 

semelhantes às obtidas nos casos 22 a 25 (Figura 51 (b)), correspondendo os pares de juntas com 

igual valor lgap.  

Ainda assim, ao contrário dos casos das cravações de componentes de aço carbono em que não 

houve o aparecimento de fissuras visíveis e dos casos das cravações de componentes de aço 

inoxidável onde houve apenas fissuração na zona da soldadura dos tubos, nos casos das cravações 

de componentes de alumínio a gelha sofreu inúmeras fissuras. Estas fissuras são bem visíveis na 

Figura 53 (b), onde é mostrada a gelha obtida no caso 28, mas em todos os casos houve fissuração.  

(a) 

(c) 

(b) 
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Da mesma forma que no subcapítulo anterior se concluiu que teria de haver uma atenuação da força 

máxima de compressão no processo de cravação nos componentes em aço inoxidável, neste 

subcapítulo a conclusão mantém-se. As fissuras que se obtiveram nos casos 26 a 29 são maiores e 

em maior quantidade do que nos casos 23 a 25, e portanto prevê-se que a atenuação da força 

máxima terá de ser ainda maior. 

 

7.4. Ligações híbridas 

Tendo sido feito já um estudo extenso sobre o processo de cravação de componentes de aço 

carbono, e tendo sido realizados dois estudos preliminares sobre o mesmo processo para 

componentes de aço inoxidável e alumínio, a escolha destes três materiais foi a mais natural e da 

qual se poderia tirar mais informação. Foram então realizadas ligações híbridas de aço carbono com 

aço inoxidável e aço carbono com alumínio. 

Neste estudo preliminar do processo para ligações híbridas foram realizadas duas cravações para 

cada par de materiais para se estudarem todas as possibilidades de combinações dos dois materiais 

para os tubos interiores e exteriores (consultar Tabela 6). 

 

7.4.1. Aço carbono e Aço Inoxidável 

Para este par de materiais foi escolhido um valor de lgap igual a 40 mm para as cravações. Este valor 

equivale aos casos 24 e 28 do plano de ensaios, que foram alguns dos casos onde se achou que se 

tinham formado gelhas perto do que era pretendido – uma gelha que contenha os dois tubos no seu 

interior e totalmente fechada.  

Foram então realizadas duas cravações (casos 30 e 31) e obtiveram-se as juntas mostradas na 

Figura 54. Na mesma figura mostra-se também um gráfico com as evoluções da força de compressão 

nos processos de cravação para os dois casos. 
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Figura 54 - Estudo preliminar do processo para ligações de componentes de aço carbono com componentes de 
aço inoxidável (casos 30 e 31) 

(a) Imagens fotográficas das juntas obtidas nas cravações relativas aos casos 30 e 31; 
(b) Evoluções da força de compressão ao longo dos processos de cravação relativos aos casos 30 e 31. 

 

As geometrias finais das juntas podem ser observadas na Figura 54 e demonstram grande 

semelhança entre ambas. Apesar disso, no caso 31 o tubo exterior abriu uma fissura na zona exterior 

da gelha, tal como tinha acontecido anteriormente, com os casos 23, 24 e 25.  
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No que diz respeito ao gráfico apresentado na mesma figura, observa-se que no caso 31 foi 

necessária uma força de compressão maior para a criação da instabilidade e da expansão nos tubos, 

apresentando também um crescimento mais abrupto da força nesse mesmo momento.  

Com os resultados mostrados (geometrias finais e evoluções da força), foi possível fazer uma 

previsão sustentada de que o aço carbono será o melhor material para o componente exterior (caso 

30). No caso 31, e tal como foi concluído para a ligação de dois componentes em aço inoxidável, a 

força máxima de compressão no aperto teria de diminuir para que a fissuração não ocorresse. 

 

7.4.2. Aço carbono e Alumínio 

Para este estudo foi utilizado o mesmo procedimento que no subcapítulo anterior, apenas com um 

valor diferente para o lgap. Para este par de materiais foi escolhido um valor de lgap igual a 30 mm para 

as cravações. Este valor equivale aos casos 23 e 27 do plano de ensaios, que foram alguns dos 

casos onde se achou que se tinham formado gelhas perto do que era pretendido – uma gelha que 

contenha os dois tubos no seu interior e totalmente fechada. A diferença de valor de lgap utilizado no 

estudo deste par de materiais em relação ao estudo do outro par mostrado no subcapítulo anterior 

(30 e 40 mm, respectivamente) deve-se apenas à conveniência no corte dos tubos pois foram 

utilizadas sobras, não havendo qualquer motivo de ordem científica. 

Foram então preparados dois conjuntos de tubos perfazendo um valor de lgap=30mm e com os 

chanfros maquinados de maneira a que se obtivessem as duas combinações possíveis para os tubos 

exterior e interior e os dois materiais (consultar Tabela 6, casos 32 e 33). Foram assim realizadas 

duas cravações e os resultados são apresentados na Figura 55. 
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Figura 55 - Estudo preliminar do processo para ligações de componentes de aço carbono com componentes de 
alumínio (casos 32 e 33) 

(a) Imagens fotográficas das juntas obtidas nas cravações relativas aos casos 32 e 33; 
(b) Evoluções da força de compressão ao longo dos processos de cravação relativos aos casos 32 e 33. 

 

Como pode ser observado na imagem fotográfica (a) da Figura 55, as ligações não foram 

consumadas.  

Observando a evolução da força de compressão no caso 32 no gráfico (b) da mesma figura, foi 

possível verificar que existiu instabilidade quando a força aumentou abruptamente. Ainda assim, na 

imagem fotográfica (a) percebe-se que o tubo interior de aço carbono cortou o tubo exterior quando 

chegou à matriz contrária, tendo o processo sido parado instantes a seguir. Houve então contacto 

directo do tubo interior com a matriz contrária. 

No caso 33 o tubo com um chanfro interior maquinado foi o tubo de aço carbono (consultar Tabela 6). 

Como se pode observar na imagem fotográfica (a) da Figura 55 o tubo de aço carbono não sofreu a 
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primeira expansão de modo a abrir para escorregar por fora do tubo de alumínio. O que sucedeu foi 

que o tubo de aço carbono deslizou com velocidade axial, obrigando o tubo de alumínio a instabilizar 

e expandir. No final do ensaio, numa altura em que o tubo de alumínio já se encontrava dobrado e em 

fase de esmagamento, o tubo de aço carbono começou a expandir e o ensaio foi parado. 

De modo a se conseguir ligar dois tubos com estes materiais teve de se chegar a uma alternativa que 

fosse capaz de resolver os dois problemas: 

i. O tubo interior corta o tubo exterior quando chega à matriz contrária; 

ii. O tubo exterior não expande para deslizar por fora do tubo interior. 

Analisando os resultados obtidos nos casos 32 e 33, concluiu-se que, para resolver o problema (i) 

seria necessário que o tubo interior fosse o tubo de alumínio, fazendo com que o tubo de aço carbono 

toque directamente na matriz exterior. 

Com a obrigatoriedade do tubo exterior ser o de aço carbono (para resolver o problema (i)), foi 

adicionado um primeiro passo em que se aumentou a secção interior do tubo exterior de aço carbono, 

na zona fora da matriz, onde o tubo de alumínio tem de estar no seu interior. O segundo passo 

começou nesse instante, com o tubo de alumínio já no interior do tubo de aço carbono, e foi apenas 

necessário criar a instabilidade e expansão para a formação da gelha. Este processo de dois passos 

foi testado e os resultados (que podem ser observados na Figura 56) foram positivos - a ligação foi 

consumada. 

 

Figura 56 – Processo de dois passos para ligação híbrida de aço carbono com alumínio 

(a) Imagem fotográfica dos componentes a ligar, onde é possível visualizar a pré-forma realizada no 
primeiro passo no tubo de aço carbono, com um punção; 

(b) Imagem fotográfica dos componentes prontos para o segundo passo do processo e onde se pode 
observar parte do tubo de alumínio (de comprimento aproximadamente igual a li) no interior do tubo de 
aço carbono, em posição para se iniciar o segundo passo do processo; 

(c) Imagem fotográfica da junta obtida após os dois passos do processo; 
(d) Imagem fotográfica do corte longitudinal do tubo, onde se pode observar o interior da junta obtida. 

 
(a) (b) (c) (d) 
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8. CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou uma nova tecnologia com duas variantes para a ligação de componentes 

tubulares de parede fina e testou as juntas obtidas quanto à sua aplicabilidade, sujeitando-as a 

ensaios de caracterização mecânica: ensaios de tracção, torção, flexão e estanquicidade. 

O software I-FORM permitiu a validação numérica de alguns ensaios experimentais, bem como um 

estudo mais aprofundado de alguns parâmetros no processo e, por isso, foi de grande importância 

para o trabalho. 

O processo é baseado num novo tipo de conexão e foi necessário estudar as janelas de aplicação 

dos principais parâmetros, nomeadamente a relação lgap/ro. Foi verificado que os valores admissíveis 

para esta relação encontram-se aproximadamente entre 0.939 e 1.25 na variante do processo para 

obtenção da junta convencional e entre 1.281 e 1.906 na variante do processo para obtenção da junta 

nova. Foi ainda demonstrado que a relação lo-li terá de apresentar um valor próximo de 1 mm em 

ambas as variantes. 

Através dos ensaios seleccionados para a caracterização das juntas obtidas pelas duas variantes do 

processo de cravação exposto neste trabalho, verificou-se que a junta nova apresenta um 

desempenho muito superior em todos os ensaios excepto no de estanquicidade, quando comparado 

com a junta convencional. Ainda assim, foi demonstrado que, pela simples aplicação de fita de teflon 

na junta nova no ensaio de estanquicidade, esta passou a suportar valores de pressão bastante 

superiores. Os valores máximos suportados pelas juntas obtidas através das duas variantes do 

processo de cravação nos ensaios de caracterização mecânica são mostrados na tabela seguinte. 

 Junta Convencional Junta Nova 

Ensaio de Tracção 
(Força [kN]) 40 60 +50% 

Ensaio de Torção 
(Torque [N.m]) 100 Mais de 200 

Pelo menos 
+100% 

Ensaio de Flexão 
(Momento Flector 

[N.m]) 
780 1050 +35% 

Ensaio de 
Estanquicidade 
(Pressão [atm]) 

190 
70 

500 (com teflon) 
-63% 

+163% 

Tabela 10 - Valores máximos suportados pelas juntas obtidas através das duas variantes do processo de 
cravação, nos ensaios de caracterização mecânica efectuados, com a percentagem de variação dos valores 
obtidos na junta nova em relação à junta convencional.  

 

No capítulo “Ensaios Preliminares noutros materiais” foi demonstrada a aplicabilidade deste processo 

na ligação de componentes doutros materiais que não o aço carbono. Foi ainda enaltecido o grande 

valor que este processo poderá alcançar na obtenção de ligações híbridas, por meio de alguns testes 

que provaram que o processo poderá ser aplicado a este tipo de ligações, sujeito a pequenos ajustes. 
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9. TRABALHO FUTURO 

Apesar do presente trabalho ter permitido um estudo da aplicabilidade desta nova tecnologia de 

ligação, bem como a comparação de duas variantes do processo, existe a necessidade de 

complementação através de trabalho futuro. Esta necessidade foi também de alguma forma criada 

pelos resultados obtidos e pelas conclusões a que se chegou. 

Nos ensaios de tracção e flexão efectuados às juntas obtidas através das duas variantes do processo 

de cravação, observaram-se fracturas totais de pelo menos um dos componentes ligados e pouco ou 

nenhum escorregamento entre os dois. Concluiu-se assim que a forças necessária para abrir a junta 

(em vez de fracturar) é superior à força que o material na junta consegue suportar até fracturar. Claro 

está que a diminuição da força de compressão máxima irá resultar numa gelha menos fechada e que 

levará a que, em princípio, as forças que impedem a abertura da junta e o escorregamento entre os 

dois componentes, diminuam. Ainda assim acredita-se que, para o valor da força de compressão 

máxima para a qual a força que o material consegue suportar sem fracturar (que deverá aumentar 

com a diminuição do esmagamento) iguale a forças necessárias para abrir a junta e haver 

escorregamento entre os componentes (que deverá diminuir com a diminuição do esmagamento), 

deverá corresponder à junta mais “forte”. Isto leva a crer que no processo de cravação poderá ter sido 

definida uma força máxima de compressão demasiado elevada a qual terá levado ao excessivo 

esmagamento da gelha. Como tal, é fundamental que a força de compressão máxima das duas 

variantes do processo de cravação seja optimizada. 

O ensaio de estanquicidade revelou uma fraca capacidade da junta nova em conter água 

pressurizada. Achou-se que seria devido ao facto da recuperação elástica no final desta variante do 

processo de cravação tendesse a abrir a junta. Realizaram-se duas simulações de forma a poder 

comparar as recuperações elásticas das juntas obtidas através das duas variantes do processo. Este 

estudo foi pouco conclusivo devido ao facto do software I-FORM não considerar a interacção entre os 

dois componentes, na simulação da recuperação elástica do material. É importante que este factor 

possa ser considerado e que o estudo seja devidamente concluído. Só assim será possível 

compreender o que levou a que a junta nova revelasse um comportamento inferior quando sujeita a 

este tipo de carregamento e conseguir alterar o processo de cravação para melhorar este aspecto. 

Por fim, e como foi já referido no início desta dissertação, o trabalho futuro terá de passar pelo estudo 

desta nova tecnologia na ligação de componentes de outros materiais, bem como em ligações 

híbridas. 
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