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1.RESUMO 

O ensaio de expansão de furo é utilizado para estudar os comportamentos 

específicos da estampagem de chapas com furos e sua respectiva expansão nas 

chapas com arestas cortadas, suas propriedades mecânicas, detalhamento, análise 

da propagação de trincas e sua conformação. Assim desenvolver um dispositivo 

para uma maquina universal de ensaios mecânicos, para validação e adaptação. 

 

2.INTRODUÇÃO 

A fabricação de componentes para a indústria automotiva a partir de chapas 

de aços envolve operações consecutivas ou sobrepostas de corte, flexão, 

alongamento e expansão de furos para fabricação de peças e perfis. 

Como o processo de expandir furos é amplamente utilizado na indústria 

automotiva durante operações de conformação de chapas metálicas, um método 

comum de se analisar o processo é o chamado ensaio de "expansão de furos" o 

dispositivo irá fazer com que o ensaio seja difundido e seja utilizado em uma escala 

maior assim, assegurar que o aço funcionará de uma maneira confiável e previsível. 

 

3.OBJETIVOS  

 Desenvolver um dispositivo para realização do ensaio de expansão de furo 

para adaptação em uma maquina universal de ensaios mecânicos. 

 Estudar, analisar e controlar as variáveis do processo de flageamento do furo 

junto à construção do dispositivo. 

 Obter dados mais precisos com relação ao ensaio. 

 

4.METODOLOGIA 

É um procedimento de ensaio estabelecido na norma ISO 16630 (2017). 

Especificamente, a norma descreve um método para determinar a taxa de expansão 

de furos em chapas e tiras metálicas com faixa de espessura entre 1,2 e 6,0mm e 

largura que correspondem a pelo menos 90,0 mm. O teste é aplicável a chapas 

metálicas e é usado para avaliar a adequação do produto na formação de flanges. 

Em seguida, um orifício com 10,0 mm de diâmetro é perfurado em uma 

amostra. Depois de inseri-la em uma maquina de teste, um punção de aço em 

formato cônico com dureza mínima de 55HRC é forçado para o centro do furo no 



sentido contrario a rebarba produzida. O orifício então se expande até que as trincas 

comecem a se formar na borda conforme figura 1.  

Convencionalmente, o ensaio é monitorado por um operador que finaliza o 

ensaio quando houver trinca aparente e passando por toda extensão da espessura 

do corpo de prova. Em seguida é medido o HER (Hole Expansion Ratio) que 

representa a relação da expansão do furo final com inicial como . 

                

 

5.DESENVOLVIMENTO 

As características técnicas principais foram coletadas do catalogo do 

fabricante EMIC, da linha DL (Digital Line) e estão citados no quadro 1.  

 

Para o punção um tarugo cilíndrico com aço SAE-J404-8620 que foi usinado 

no formato cônico de 60° e diâmetro aproximado dos 27,4 mm. Matriz e contrachapa 

são constituídas do aço SAE-J403-1020 com dimensões 200x200 mm com orifício 

para a passagem do punção e fixação por meio de parafusos. Conforme figura 2. 

 

Maquina de Bancada

EMIC DL - 10000

[kgf] 10000

[kN] 100

Bifuso de bancada

0,01 - 500

1250

400

1920/920/550

420

704

Modelo

Capacidade máxima

Faixa de velocidade [mm/min]

Curso máximo s/ garras [mm]

Largura util entre colunas

Dimensões [mm]

Consumo máximo [VA]

Peso aproximado [kgf]

Tipo



6.RESULTADOS PRELIMINARES 

Foi possível a adaptação na máquina e realização do ensaio, logo houve a 

obtenção dos seguintes resultados de HER referente a amostra ensaiada como visto 

na tabela 2. 

 

O corpo de prova não apresentou trincas, porém foi plotado o gráfico de força 

de penetração (N) x profundidade de penetração (mm) que demonstra o 

comportamento do furo passo a passo conforme gráfico 1 e figura 3.  
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Aço e (mm) Larguras (mm) Df (mm) Di (mm) LE (Mpa) LR (Mpa) K (n/mm²) n

SAE-J403-1020 3,00 100x100 18,50 10 350 420 745 0,20
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