
 Esse estudo tem como objetivo desenvolver uma rota de fabricação 

do eixo utilizado em aerogerador. A inovação dessa peça em relação as que 
existente atualmente é a diminuição de massa, trocando o eixo maciço por um 
eixo vazado. Para a produção das peças de grande porte o processo de 
conformação utilizado é o forjamento incremental de matriz aberta. O eixo que 
será fabricado irá partir de um billet que será alongado até transformasse em 
um eixo. (Figura 1) 
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Introdução e justificativa 

  O projeto do eixo, apresentado na figura 1b mostra que o eixo 
desejado possui uma geometria de grande porte, consequente possui muita 
massa que impossibilita a realização dos experimentos em laboratório a não ser 
que sejam realizados em escala. Em uma primeira etapa serão realizados os 
experimentos para peças de 1 kg e 20 kg. Como esse processo possui algumas 
variantes, está sendo utilizada a simulação numérica computacional como uma 
ferramenta auxiliadora. As variáveis que estão sendo utilizadas nas pesquisas 
são o avanço da peça para dentro da matriz, e o giro da peça em relação ao eixo 
inicial. 

Figura 1- (a) Desenho geometria inicial do projeto. (b) Geometria final (Fonte: Villares Metalls 
S.A.) 
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A simulação permite que se elimine a tentativa e erro do estudo, fazendo 

que torne possível uma otimização do trabalho. A figura 2 apresenta todas as 
rotas de fabricação testadas, cada uma das rotas testadas possui uma 
variação e assim apresentam resultados diferentes. Com base nesses 
resultados foram determinadas as melhores rotas para o processo. 

 

Figura 2- Organograma das simulações realizadas até o momento. 

Ainda em relação à rota de fabricação, foram testadas combinações de 
geometrias diferentes como matrizes côncavas, matrizes planas, matrizes 
em “V”e combinação matriz plana e “V”.(figura3) 
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Figura 3- (a) Matriz côncava, (b) Matriz em V, (c) Matriz Plana, (d) Matriz Plana e V. 

As simulações resultaram em gráficos (gráfico 1 e 2) que indicaram as 
possíveis rotas para o melhor forjamento, e partir desses resultados serão 
realizados os experimentos das peças em escala de 1 kg e 20 kg. 

 

Gráfico 1 –. Aumento do comprimento das geometrias a cada passe realizado. 
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Gráfico 2 –. Comportamento da força nas geometrias a cada passe realizado. 
 

Trabalhos futuros  

O estudo que ainda está em execução, parte agora para sua parte 
experimental, onde serão testadas a rota de forjamento juntamente com a 
combinação de matriz que foram definidas pela simulação.  
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