UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Curso de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica

Dissertação de Mestrado

Rubens de Castro Casagrande Pinati

AVALIAÇÃO NUMÉRICA DO PROCESSO DE
CONFORMAÇÃO DO PNEU NO MOLDE

Santo André
2014

Curso de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica

Dissertação de Mestrado

Rubens de Castro Casagrande Pinati

AVALIAÇÃO NUMÉRICA DO PROCESSO DE
CONFORMAÇÃO DO PNEU NO MOLDE
Trabalho apresentado como requisito parcial
para obtenção do título de Mestre em
Engenharia Mecânica, sob orientação do
Professor Doutor Wesley Góis.

Santo André
2014

Este exemplar foi revisado e alterado em relação à versão original, de acordo com as
observações levantadas pela banca no dia da defesa, sob responsabilidade única do
autor e com a anuência de seu orientador.

Santo André, 13 de fevereiro de 2014.

Assinatura do autor: _____________________________________

Assinatura do orientador: _________________________________

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus familiares, em especial pela dedicação e apoio em todos os
momentos difíceis.
Aos meus pais Guiomar e Rubens que me ensinaram que sempre devemos buscar nossos
objetivos e compreenderam minha ausência durante o mestrado.
À minha avó Ruth e minha tia Cláudia que sempre incentivaram e apoiaram meus estudos.
Aos meus irmãos Roney, Kamila e Bruna.
À minha namorada Vanessa que me apoiou e compreendeu nos momentos em que não pude
estar com ela devido aos estudos.
A todos os meus colegas da Pirelli que de alguma forma contribuíram para a finalização dos
meus estudos.

AGRADECIMENTOS

Ao Curso de Mestrado em Engenharia Mecânica, POSMEC, pela oportunidade de realização
de trabalhos em minha área de pesquisa.
À PIRELLI PNEUS, por apoiar meus estudos e ceder os laboratórios e recursos para o
desenvolvimento desta pesquisa.
Ao Argemiro Costa pelo incentivo inicial e apoio para a realização do mestrado.
Ao Luiz Mari pelo apoio para a realização do trabalho.
Aos meus colegas e companheiros da Pirelli, Renan Ozelo, Anderson Calhabeu e Fernando
Moretti que contribuíram e ajudaram de forma direta no desenvolvimento do meu trabalho.
Ao meu orientador, Wesley Góis, pela ajuda e incentivo para o desenvolvimento desta
dissertação.

i

RESUMO

Este trabalho propôs avaliar numericamente o comportamento físico dos pneus no processo de
conformação no molde, ou seja, quantificar e representar as deformações, tensões e
deslocamentos do pneu no decorrer do processo e também avaliar a pressão de contato entre o
pneu e o molde. Especificamente, neste processo de conformação ocorre a interação entre a
câmara de vulcanização, o pneu e o molde. Porém, o processo é realizado em um ambiente
fechado. Dessa forma torna-se praticamente impossível visualizar como esse fenômeno se
desenvolve. Portanto, o estudo desse fenômeno por meio de métodos de simulação numérica
tal como o Método dos Elementos Finitos (MEF) é muito importante para auxiliar o
entendimento e desenvolvimento de todo o conjunto envolvido no processo. As análises
numéricas foram realizadas utilizando programas comerciais disponíveis no mercado,
adaptados para os objetivos deste trabalho. O maior desafio desta pesquisa é a modelagem de
compostos de borracha que ainda estão no estado plástico (antes de ocorrerem ligações
cruzadas entre as cadeias poliméricas e enxofre), imediatamente após o fechamento do molde.
Nas avaliações numéricas, foram utilizados modelos de elementos finitos axissimétricos com
modelos físicos hiperelásticos e viscoelásticos, que leva em conta as partes elástica e viscosa
do material. Alguns modelos tridimensionais (3D) em elementos finitos são também
propostos na tentativa de auxiliar a simulação completa do processo de conformação do pneu
dentro do molde. Os resultados obtidos indicam que todas as simulações numéricas propostas
apresentam uma boa correlação para a representação deste processo específico (real).

Palavras-chaves: pneu, viscoelasticidade, hiperelasticidade, Método dos Elementos
Finitos, compostos de borracha.
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ABSTRACT

This study proposes evaluate numerically the tire behavior during the forming process in the
mold, i.e., quantify and represent the tire strain, stress and displacement during the process
and analyze the tire contact pressure against the mold. Specifically, during the tire-forming
process occurs the interaction between bladder, green tire and the mold; but, this process
occurs in a closed place, so it is impossible to see how this phenomenon develops inside.
Therefore, it is useful to study this phenomenon by Finite Element Method (FEM). The FEM
numerical analysis were performed in the commercially software in the market, adapted to the
work objects. The biggest challenge of this research is modeling rubber compounds taking
into account the plastic material properties before vulcanization (before occurring the crosslinks between the polymer chains and sulfur), immediately before the mold closing. For the
numerical evaluation, it was used an axisymmetric finite element model with hyperelastic e
viscoelastic materials, characterized, to take into account the elastic e viscous behavior of
materials. Some three-dimensional (3D) models in finite elements are also proposed for
complete simulation of the tire forming process in the mold. The numerical results for the tireforming process simulation showed to be very close to reality.

Keywords: tire, viscoelasticity, hyperelasticity, Finite Element Method, rubber
compounds
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1

INTRODUÇÃO

O pneu é o componente que faz a interação entre o veículo e o pavimento. Ele é de
extrema importância, pois é responsável por transmitir os esforços dinâmicos como
acelerações, desacelerações, forças laterais, absorção das irregularidades do solo, impactos,
além de suportar toda a carga transportada. O pneu necessita ser confiável, porque precisa de
elevada resistência à fadiga, apresentar elevada aderência, resistência ao desgaste, laceração e
resistência à temperatura (COSTA, 2000).
Os pneus são projetados de acordo com o tipo de utilização tendo como itens de
projeto o tipo de construção, tamanho e forma, desenho da banda de rodagem, carga a ser
utilizado, tipo de veículo, tipo de pavimento entre outros. Normalmente são divididos em
pneus para automóveis de passeio, caminhões, tratores, veículos industriais, fora de estrada e
motos.
Especificamente, o estudo da conformação do pneu no molde é importante, pois, nesta
etapa, o pneu adquire as propriedades finais, conforme as especificações desejadas do
produto. Nesta fase, por exemplo, ocorre o processo de vulcanização, etapa esta que ocorre
após a conformação do pneu no molde, momento no qual o pneu irá adquirir suas
propriedades finais. Vários problemas podem surgir neste estágio da fabricação:
desuniformidades, devido ao deslocamento do pneu em relação a posição ideal na câmara,
problemas de ar preso entre o molde e o pneu ou entre o pneu e a câmara de vulcanização,
causando defeitos que podem eliminar o pneu produzido, defeitos causados por falhas na
câmara de vulcanização (furos, por exemplo), falhas provenientes da falta ou excesso de
material em algum componente, entre outros fatores.
Na conformação do pneu no molde é muito difícil realizar análises experimentais com
o intuito de prever possíveis problemas dentro do molde, pois é um processo que ocorre em
um ambiente fechado. Sendo assim, a simulação por elementos finitos pode ser uma
alternativa vantajosa para o estudo desta etapa do processo de fabricação de pneus, devido a
dificuldade de análise e prevenção das tensões e deformações causadas no momento da
estampagem do pneu no molde. Utilizando-se o Método dos Elementos Finitos, reduz-se
custo de protótipos e tempo de desenvolvimento, além de prever problemas muito difíceis de
serem avaliados ou medidos no problema real.
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A Figura 1 apresenta de forma resumida o processo de conformação do pneu no
molde.

Figura 1: Processo de conformação do pneu. Adaptado (ETS, 1999).

1.1

Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é contribuir com o processo de fabricação dos pneus,
através da simulação de algumas das etapas da conformação do pneu no molde. Para isto, são
aplicados modelos numéricos construídos com auxílio da ferramenta computacional
ABAQUS®. Serão discutidos modelos viscoelásticos e hiperelásticos de compostos de
borracha, utilizados na caracterização do comportamento físico dos materiais do pneu não
vulcanizados. Será abordada uma metodologia de ensaio do teste de relaxação e de tração para
auxiliar a caracterização desses materiais . Como resultados secundários, também se pretende

estudar a influência da utilização da câmara de vulcanização (CV) em possíveis defeitos na
região de sua fixação, tais como escassez de material, problemas de processo de componentes
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internos do pneu com deformações excessivas. O objetivo também é desenvolver uma
metodologia de análise (via modelos numéricos) das solicitações as quais, o pneu cru está
submetido.
A analise dos mecanismos de defeitos ocorridos nas CV’s auxilia o desenvolvimento
de novos produtos, com possíveis modificações de materiais e geometrias. Deseja-se ainda
avaliar a pressão de contato entre a CV e o liner (parte interna do pneu responsável pela
vedação do ar), na estampagem do pneu contra o molde e a modificação da geometria do pneu
quando do formato ainda cru ao formato final estampado no molde depois de vulcanizado.
Vale ressaltar, que a CV possui um papel muito importante na fabricação do pneu e
precisa estar em perfeitas condições para não causar outros defeitos nos pneus. É desejável
que a vida útil da CV seja a maior possível para diminuir o número de paradas para trocas,
otimizando o tempo de utilização do vulcanizador, um ponto crítico do processo de
fabricação. Ser confiável o suficiente para não furar no meio de um processo de vulcanização
causando a perda do pneu e deformar uniformemente para não acarretar variações de
geometria no pneu.
O conjunto de simulações propostos, objetiva reduzir o número de protótipos na fase
de projeto, contribuindo para a redução de tempo e custo de desenvolvimento, além da
otimização do produto quanto a peso e qualidade final.
Estes tipos de simulações computacionais resultam em um desafio numérico, visto que
os elastômeros, que compõem o pneu, ainda estão no estado não vulcanizado e possuem uma
parcela viscosa que não pode ser desprezada. Na maioria das simulações dos pneus em geral,
a parcela viscosa é desconsiderada, via de regra, representa-se somente o comportamento
hiperelástico dos materiais vulcanizados.
Todas as etapas ou objetivos discutidos acima tem por finalidade desenvolver uma
metodologia única e completa do modelo completo da conformação do pneu no molde. As
etapas mencionadas são necessárias devido a complexidade do trabalho.

1.2

Estrutura da dissertação

Na sequência do texto, no capítulo 2, serão discutidos de forma geral a história do
pneu, suas características, os tipos de pneus existentes, o processo de fabricação e algumas
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particularidades que devem ser consideradas para a simulação por elementos finitos voltados
para os pneus
No capítulo 3, será apresentado com maior detalhe a hiperelasticidade dos elastômeros
voltados para a fabricação dos pneus e os principais modelos físicos matemáticos utilizados
nos programas de elementos finitos para simulação desse tipo de comportamento de material.
No capítulo 4, será apresentado com maior detalhe a viscoelasticidade dos elastômeros
e algumas considerações a respeito da viscoelasticidade e os principais modelos constitutivos
utilizados nos programas de elementos finitos para simulação desse tipo de comportamento de
material.
No capítulo 5 será formalizado, com maior detalhe, o Método dos Elementos Finitos
(MEF) e suas características e algumas particularidades que irão auxiliar na simulação do
processo de estampagem.
No capítulo 6 serão abordados alguns modelos computacionais desenvolvidos a partir
da revisão bibliográfica realizada nos capítulos anteriores. Para a abordagem destes modelos,
foram realizados, no início do capítulo, procedimentos experimentais para todos os compostos
de borracha utilizados nos modelos objetos deste estudo. Tais procedimentos consistem em
testes de tração e relaxação de tensão. Destacam-se os modelos simplificados implementados
com o modelo hiperelástico e os modelos mais completos com a implementação do modelo
viscoelástico adicionado juntamente com o modelo hiperelástico. São analisados também
modelos 3D da câmara de vulcanização. Todas as simulações são realizadas com auxilio do
programa comercial de elementos finitos ABAQUS®.
No capítulo 7 serão apresentadas as conclusões do trabalho e possíveis pontos a
desenvolver em trabalhos futuros.
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2

O PNEU

Neste capítulo será apresentada, de forma geral, uma breve história do pneu, suas
características, os tipos de pneus existentes, algumas particularidades da simulação por
elementos finitos voltados para os pneus e por fim o comportamento dos elastômeros e suas
propriedades. Este capítulo e os capítulos 3, 4 e 5 são apresentados para auxiliar o
desenvolvimento numérico dos modelos apresentados. Essa abordagem se faz importante,
para o entendimento de como surgiu e evoluiu o pneu, para compreensão das dificuldades de
simular suas propriedades via Método dos Elementos Finitos (MEF) devido às propriedades
dos elastômeros e do próprio pneu.

2.1

História do pneu

Charles Goodyear, em 1837 patenteou um processo que transformava a borracha em
um produto mais fácil de trabalhar (GOODYEAR, 1837). Em 1843, Goodyear acidentalmente
descobriu que a borracha cozida a altas temperaturas com enxofre, mantinha suas condições
de elasticidade no frio ou no calor. Estava descoberto o processo de vulcanização da borracha.
Em 1844 foi concedida a Charles Goodyear uma patente devido a essa descoberta
(GOODYEAR, 1844).
No início os automóveis seguiam o princípio das carruagens, que usavam aros de ferro
ou madeira. Robert William Thomson criou em 1846 a bolsa de ar sobre a qual os carros se
deslocariam no futuro, o pneu. Assim, esta invenção permitiu maior durabilidade do pneu e
maior conforto ao veículo. Mas, por falta de matéria prima de qualidade, Thomson desistiu da
ideia e passou a recobrir as rodas com aros de borracha maciça.
Devido a dificuldade de produção e falta de demanda a descoberta de Thomson ficou
praticamente esquecida por cerca de 40 anos. Em 1888, o veterinário escocês John Boyd
Dunlop "reinventou" o pneu que comprovadamente desconhecia a patente de Thomson.
Dunlop adaptou pneus no triciclo do seu filho, um tubo cheio de ar atado ao aro de madeira
por fitas e pregos. A invenção fez tanto sucesso que Dunlop fundou a primeira fábrica de
pneus do mundo. Os pneus foram usados antes em bicicletas porque não suportavam muito
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peso. Os veículos de transporte eram muito pesados e utilizavam pneus maciços (COSTA,
2000).
Em 1911, Philip Strauss inventou o primeiro pneu com sucesso comercial. Foi uma
combinação de um pneu e um tubo com ar comprimido no interno. Em 1903, P. W. Litchfield
da Goodyear Tire Company patenteou o primeiro pneu "tubeless", no entanto, a mesma não
foi explorada comercialmente até 1954.
Em 1904, foram introduzidas as rodas removíveis, permitindo aos motoristas uma
maior flexibilidade e autonomia. Em 1908, Frank Seiberling inventou pneus com ranhuras
para uma melhor tração na pista. Em 1910, BF "Goodrich Company" inventou pneus com
uma vida mais longa por meio da adição de negro de fumo a borracha. Em
1937, Goodrich também inventou o primeiro pneu de borracha sintética, feita de uma
substância patenteada chamada "Chemigum".
Os pneus progrediram muito desde o início do século passado, para um custo dez
vezes menor e uma durabilidade cem vezes maior. A potência transmitida e as velocidades
atingidas pelos veículos aumentaram significativamente nos últimos anos. Ocorreu uma
revolução estrutural no pneu que nem sempre é observável externamente, como é o caso da
introdução do pneu radial metálico, um dos marcos na indústria de pneus (ZUCATO, 2006).
Pneus com altura de seção menor e mais larga permitiram o transporte de cargas
maiores a velocidades maiores. As borrachas sintéticas, a partir da segunda grande guerra,
resolveram o problema do volume de produção e trouxeram benefícios que a borracha natural
sozinha não seria capaz de proporcionar (COSTA, 2000). As últimas evoluções significativas
foram o surgimento dos pneus com estrutura radial e mais recentemente os pneus "Run Flat",
capazes de rodar sem ar interno (CARVALHO, 2006).

2.2

Estrutura do pneu

O pneu, apesar de aparentemente possuírem uma estrutura de baixa tecnologia, é um
produto de alta complexidade tecnológica e podem ter até 20 ou mais componentes, com 15
ou mais compostos de borracha. Sua fabricação envolve uma enorme quantidade de máquinas
e processos para chegar ao produto acabado. Eles fazem parte de um grupo particular de
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estruturas mecânicas projetadas com materiais compósitos para trabalhar inflados por um
fluido. Um pneu de passeio médio, gira em média 500 rotações por quilômetro rodado pelo
veículo. Assim em 80000 quilômetros cada componente do pneu é submetido a mais de 40
milhões de ciclos de carga e descarga, um requisito de resistência impressionante
(LINDENMUTH, 2006).
A função primária de pneus de automóveis é o de proporcionar a interface entre o
veículo e a estrada. A capacidade dos veículos de iniciar movimento, parar e virar são o
resultado do atrito entre a estrada e os pneus. O desenho da banda de rodagem dos pneus é
necessário para lidar com os efeitos complexos de condições meteorológicas: superfícies
secas, molhadas e cobertas de neve e gelo. Pneus lisos (slick) ou pneus gastos podem ter boa
tração em superfícies secas, mas podem ser perigosos em condições molhadas, devido à
aquaplanagem. O desenho da banda de rodagem do pneu permite a água escapar da área de
contato entre o pneu e a estrada (a pegada do pneu) em condições de pista molhada para
minimizar a aquaplanagem, proporcionando um equilíbrio razoável entre os requisitos, por
vezes conflitante, de boa tração no piso seco, baixo desgaste e baixo ruído (COSTA, 2000).
Os pneus atuam como um sistema de mola e amortecedor para absorver os impactos e
as irregularidades da superfície da estrada com uma larga variedade de condições de
funcionamento.

2.3

Tipos de pneus

Os pneus são divididos em três grupos: pneus diagonais, pneus diagonais com cinturas
e pneus radiais, (LINDENMUTH, 2006).

2.3.1 Pneus diagonais

Ainda hoje utilizada em algumas aplicações para caminhões, reboques e implementos
agrícolas, bem como em mercados emergentes, pneus diagonais têm as cordas das telas da
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estrutura definidas em ângulos substancialmente menores do que 90 º em relação ao eixo
longitudinal do pneu, estendendo-se de talão a talão, Figura 2.


Vantagens: simples construção e facilidade de fabricação.



Desvantagens: devido às grandes deformações, ocorrem tensões cisalhantes entre as
lonas gerando muito calor. O desgaste é elevado.

2.3.2 Pneus diagonais com cinturas

São pneus diagonais com cinturas adicionadas sob a banda de rodagem. As cinturas
restringem a expansão da carcaça na direção circunferencial e estabilizam a região da banda
de rodagem, Figura 2.


Vantagens: Maior resistência ao desgaste e manuseio devido à rigidez adicional na
área da banda de rodagem.



Desvantagens: Não resolve o problema das tensões cisalhantes entre as lonas, maior
utilização de material e custo de fabricação.

2.3.3 Pneus radiais

Nos pneus radiais, que são o objetivo de estudo deste trabalho, as telas são dispostas
radialmente, de talão a talão, nominalmente a 90º em relação ao plano circunferencial do
pneu. Duas ou mais cinturas são dispostas diagonalmente sob a banda de rodagem para
adicionar robustez e estabilidade. Variações dessa construção do pneu são utilizados em pneus
de veículos modernos, Figura 2.


Vantagens: cordas da tela deformam-se mais facilmente sob carga, portanto, geram
menos calor, geram menor resistência ao rolamento e melhor desempenho a alta
velocidade. O aumento da rigidez do pneu evita significativamente o desgaste.



Desvantagens: os custos de fabricação, construção complexa e aumento no número de
materiais utilizados.
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O pneu radial é mais rígido, em termos de conforto, necessitando ajustes na suspensão.



A resposta do pneu convencional é mais progressivo, no radial as forças laterais são
maiores, atingindo um limite superior.

Figura 2: Tipos de pneus. Adaptado (LINDENMUTH, 2006).

2.4

Classificação dos pneus

Os pneus podem ser classificados conforme o tipo de emprego a que é submetido. Os
principais tipos são: automóveis, caminhões, fora de estrada (OTR), agrícolas e aeronáuticos.
Uma outra classificação inclui também bicicletas, motocicletas e veículos industriais
(BHOWMICK, HALL e BENAREY, 1994).
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2.5

Componentes do pneu

Como discutido anteriormente, o pneu pode possuir mais de 20 componentes,
dependendo de sua aplicação. Os principais componentes estruturais são: liner, friso, tela, lista
antiabrasiva, enchimento talão, flanco, cinturas metálicas, lista separadora, inserto do ombro,
reforço de nylon, folheta e banda de rodagem. A seguir uma breve descrição de cada
componente, segundo (LINDENMUTH, 2006):


Liner: É uma fina camada localizada no interior de pneus sem câmara de ar. Seu
composto é especialmente formulado para apresentar baixa permeabilidade a
passagem de ar;



Friso: É uma estrutura formada por fios metálicos geralmente recobertos por
composto de borracha. Sua função é a ancoragem das telas da carcaça e fixação do
pneu inflado na roda;



Tela: São camadas formadas por um tecido de reforço têxtil ou metálico, inserido em
uma matriz de borracha que envolve o friso radialmente. Proporciona a estabilidade
geométrica necessária para manter a pressão interna, suporta a carga e impactos
laterais;



Lista antiabrasiva: É um composto de borracha que se localiza entre a roda e a tela
para proporcionar resistência ao desgaste do pneu contra a roda e impedir a passagem
de ar sob qualquer condição operacional;



Enchimento do talão: É um composto de borracha posicionado sobre o friso com a
função de preencher o vazio existente na virada da lona e aumentar a rigidez a
deformações laterais;



Flanco: O composto de borracha do flanco serve para proteger a tela de abrasão,
impacto e fadiga por flexão. O flanco também apresenta elementos decorativos como
faixas brancas e texto de identificação. A sua formulação visa resistir a trincas
causadas por agentes nocivos do ambiente como ozônio, oxigênio e raios ultravioleta;



Cintura metálica: Duas ou mais cinturas metálicas são depositadas com ângulos
opostos no topo da tela, abaixo da região da rodagem. Elas restringem a expansão das
telas, estabilizam a área de rodagem e proporcionam resistência ao impacto e
perfurações;
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Lista separadora: Pequena inserção de composto resistente à fadiga, localizada entre
as cinturas metálicas, próxima à borda da segunda cintura. Seu objetivo é a redução do
cisalhamento na borda da cintura, ponto de concentração de tensão, quando o pneu
rola e deflete, aumentando a vida à fadiga;



Inserto do ombro: Pequena faixa de borracha posicionada entre a tela e a borda da
primeira cintura metálica, isolando o contato entre estes componentes e minimizando
as concentrações de tensão nessa região;



Reforço de Nylon: Camadas de nylon depositadas circunferencialmente sobre o
pacote de cinturas metálicas com o objetivo de impedir a expansão devido a forças
centrífugas, provenientes de altas velocidades operacionais do pneu;



Folheta: Fina camada de composto de borracha posicionada abaixo da rodagem com o
objetivo de aumentar a adesão com o pacote de cinturas durante a fabricação do pneu,
além de cobrir as bordas cortadas das cinturas metálicas, minimizando a formação de
trincas;



Banda de rodagem: é o componente que sofre a interação com o pavimento e fornece
a aderência necessária para as manobras. Seu composto é especialmente formulado
para proporcionar equilíbrio entre desgaste, tração, dirigibilidade e resistência ao
rolamento. O desenho é estampado na banda de rodagem durante a vulcanização. Este
desenho é projetado para proporcionar desgaste uniforme, desviar água da superfície
de contato e minimizar o ruído em uma variedade de pavimentos. Na Figura 3, são
apresentados os principais componentes de um pneu radial. Uma referência bastante
interessante para quem quer obter mais detalhes da estrutura, da mecânica do pneu e
suas particularidades de processo e projeto é o livro impresso pelo departamento de
transporte americano e editado por (CLARK, 1982), recentemente revisado por
(GENT e WALTER, 2005).
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Figura 3: Componentes do pneu radial de automável. Adaptado (LINDENMUTH, 2006).

2.6

O processo de fabricação do pneu

O processo de produção de um pneu é complexo, envolve alta tecnologia e várias
etapas, pois o pneu possui vários tipos de materiais e compostos de borracha para otimizar sua
performance. Isto o torna um produto complexo e difícil de fabricar necessitando alta
tecnologia de produção, com a utilização de várias etapas de produção e máquinas com alta
complexidade.
Este processo começa com a seleção das borrachas que irão compor cada parte do

pneu. Assim, para cada parte do pneu são selecionadas mais de um tipo de borracha e são
adicionadas quantidades de borracha e outros componentes de acordo com as características
metálicas de cada componente. São selecionados também óleos especiais, negro de fumo,
sílica ou outro tipo de carga reforçante, pigmentos, antioxidantes, silicone e outros aditivos
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que serão combinados para oferecer as características desejadas. Compostos diferentes são
usados para diferentes partes do pneu. Uma máquina chamada misturador Banbury®
transforma estas várias matérias primas para cada composto em uma mistura homogênea
formando os compostos de borracha. O processo é realizado normalmente em mais de uma
fase de mistura, ou seja, os aditivos são adicionados de acordo com a necessidade de cada
composto e de acordo com o que foi definido pelo formulador. O Banbury® possui alguns
controles como, por exemplo, controle de temperatura, de mistura, entre outros, para
assegurar a uniformidade da mistura. Os compostos são então enviados para extrusoras que
irão produzir cada parte do pneu. Entre estas etapas ocorrem alguns processos intermediários
que são características de cada tipo de processo, envolvendo o tipo de fabricante, tipo de
composto, entre outros fatores, que não serão abordados.
Após esta etapa, ocorre a montagem do pneu, chamada fase de confecção do pneu,
onde cada elemento produzidos no Banbury® e extrusoras serão montados. A confecção do
pneu normalmente é feita em mais de uma fase. Por exemplo, um pneu confeccionado em
duas fases as cinturas, inserto do ombro e a rodagem são montados em uma fase e a tela, os
flancos, os frisos, as listas antiabrasivas e os enchimentos do talão são confeccionados em
outra fase e depois unidos. Depois de agregadas todas as partes, obtêm-se o pneu cru, como o
visto em corte na figura 4.
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Figura 4: Estrutura típica de um pneu não vulcanizado para caminhões
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A última etapa da confecção de um pneu é a etapa onde o pneu é inserido no molde e
inflado por uma câmara de vulcanização para pressioná-lo contra o molde e efetuar a
conformação deste obtendo o formato final desejado. Esta etapa, especificamente, é o objeto
de estudo deste trabalho. Lembrando que nesta etapa todos os componentes do pneu se
encontram no estado não vulcanizado (cru). Depois o pneu continua pressionado contra o
molde por um tempo determinado de acordo com o tamanho e espessura do pneu a uma
temperatura em torno de 150ºC quando ocorrerá a vulcanização. Todos os pneus são então
inspecionados, e amostras aleatórias são retiradas da linha de produção para testes
complementares. Todos passam por análise de Raio X, alguns são cortados, amostras são
enviadas para testes no laboratório e outras são testadas em pistas para avaliar o desempenho,
desgaste, tração, segurança entre outros testes. Na figura 5 é apresentado um fluxograma
resumido do processo de produção de um pneu.
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Figura 5: Fluxograma do processo de produção de um pneu.
Fonte: Energy Manager Training. Disponível em www.emt-india.net/process/tyre/tyre.htm. Acessado
em 20/10/2013.
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3

HIPERELASTICIDADE

Neste capítulo, será apresentado com maior detalhe a hiperelasticidade dos
elastômeros voltados para a fabricação dos pneus e os principais modelos constitutivos
matemáticos utilizados nos programas de elementos finitos. Os mesmos serão posteriormente
aplicados no capítulo de análise numérica e será escolhido qual modelo melhor se aproxima
das curvas experimentais dos materiais utilizados nas simulações.
Materiais a base de elastômeros, tal como a borracha, possuem uma relação não linear
entre tensão e deformação independente do nível de solicitação. Estes materiais são
denominados hiperelásticos e manifestam grandes deformações, bem maiores que as
encontradas nos materiais metálicos. Nestes casos, a Lei de Hooke não é aplicável, pois não é
possível relacionar tensão com deformação por meio de uma equação linear. Assim como nos
casos de plasticidade e viscoplasticidade, a forma mais comum de relacionar uma medida
apropriada de tensão e uma medida de deformação é por meio de uma função de densidade de
energia de deformação (LUBLINER, 1990).
Materiais hiperelásticos são caracterizados por terem diferentes funções densidade de
energia de deformação (W). A hiperelasticidade é um modelo simples e que constitui a base
para teorias mais complexas como elastoplasticidade, viscoplasticidade e viscoelasticidade
(BONET e WOOD, 1997).
Por ser um material de comportamento inerentemente não linear, o entendimento das
relações constitutivas são mais complexas e fundamentais para a correta utilização de
programas de simulação numérica. Existe um número razoável de modelos hiperelásticos
disponíveis na literatura que evidenciam mais de 60 anos de pesquisa no assunto. Mooney
(1940) foi o primeiro a propor um modelo fenomenológico com dependência linear do
primeiro e segundo invariante de deformação. O primeiro modelo micromecânico foi
proposto por Treloar (1943), conhecido como modelo Neo-Hokeano, que consiste na primeira
parcela do modelo de Mooney, função apenas de

(primeiro invariante do tensor das

deformações de Cauchy-Green à esquerda). A partir de novas correlações, Rivlin e Sauders
(1951) propuseram um novo modelo constitutivo em termos dos invariantes

e

(primeiro e segundo invariantes dos tensores das deformações de Cauchy-Green à esquerda),
atualmente conhecido como modelo de Mooney-Rivlin.
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Visto como um dos modelos de maior potencial da caracterização de materiais
hiperelásticos, (OGDEN, 1972) introduziu um novo conceito, propondo uma expressão para
a energia de deformação baseada diretamente nos estiramentos principais ( ). Em alguns
estudos recentes, (ARRUDA e BOYCE, 1993) mostraram que a densidade de energia de
deformação pode ser escrita como uma função apenas do primeiro invariante de deformação
(é o invariante do tensor das deformações e o seu valor não se modifica quando o tensor das
deformações passa a estar definido em um outro referencial), porém calibradas com
parâmetros micromecânicos. (BECHIR, CHEVALIER, et al., 2005) propuseram uma relação
constitutiva com base polinomial, consistindo na superposição do modelo Neo-Hokeano a
uma função não linear de um novo conjunto de invariantes.
Os modelos são divididos em dois grandes grupos: micromecânicos, que descrevem a
relação constitutiva do material por meio de parâmetros estruturais a partir de informações
sobre as ligações químicas do material e fenomenológicos que são representações empíricas
ou semi-empíricas do comportamento do material durante os ensaios experimentais. Variáveis
como deformações hidrostáticas, desviadoras e incompressibilidade são utilizadas na
aplicação dos modelos. Os modelos fenomenológicos assumem que a borracha é um material
isotrópico na sua forma fundamental.
Serão expostos neste item os principais modelos constitutivos hiperelásticos e que
incluem os termos relativos a variações volumétricas do material na função densidade de
energia de deformação. Estes modelos estão implementados no software de elementos finitos
ABAQUS®, ferramenta utilizada neste trabalho. Estudos mais aprofundados sobre este tema
podem ser encontrados nas bibliografias de (HOSS, 2009), (ARRUADA e BOYCE, 2000) e
(TRELOAR, 2005).
Os modelos hiperelásticos são não-dissipativos, diferentemente do que ocorre nos
modelos elasto-plásticos, viscoplásticos e viscoelásticos. Portanto, não requerem a
consideração de variáveis internas na formulação constitutiva. Um modelo hiperelástico
genérico possui uma função denominada de densidade de energia de deformação (W) na
forma, Eq. (1).

(1)
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onde F é o tensor gradiente de deformação. Da equação acima, o primeiro tensor de tensão de
Piola-Kirchhoff P é dado por, Eq. (2), (MALVEN, 1969).

(2)

onde

é a densidade do material. A partir da relação

, pode-se chegar ao tensor de

tensão de Cauchy ( ) na forma, Eq. (3), (MALVEN, 1969).

(3)

onde

é o determinante de F.
Para um material isotrópico, a densidade de energia de deformação pode ser escrita em

função dos invariantes de deformação Ii(B), (LEMAITRE e CHABOCHE, 1990), onde B é o
tensor de deformação de Cauchy-Green à esquerda dado por: B=FFT.
Logo, o tensor de deformação de Cauchy-Green à esquerda em função de B passa a ser dado
na forma (LEMAITRE e CHABOCHE, 1990):

(4)

A variação volumétrica para muitos tipos de polímeros em ensaios experimentais é
muito pequena. Logo, para muitos modelos hiperelásticos assume-se o estado de
incompressibilidade. Neste caso, o terceiro invariante de deformação
), tornando a função de energia livre função apenas de
e segundo invariantes do tensor deformação (TRELOAR, 2005).

e

é constante (
, que são o primeiro
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A partir da Eq. (4) e dos principais ensaios de deformação (axial, biaxial e planar) é
possível chegar às equações constitutivas dos respectivos modelos hiperelásticos.

3.1

Modelo Neo-Hookeano

O modelo Neo-Hokeano é o modelo mais simples para descrever o comportamento da
borracha. Foi o primeiro modelo micromecânico proposto na literatura. Neste modelo é
suposto que a borracha é formada por moléculas de cadeia longa, atingindo deferentes
configurações geométricas sem alteração da energia interna, ou seja, sem variação da entropia
do material. A Figura 6 mostra um ensaio de compressão e extensão uniaxial.
Deduz-se que a função densidade de energia de deformação do material, Eq. (5) é
dada, a partir de uma análise estatística Gaussiana, por (TRELOAR, 1943):

(5)

onde

é o primeiro invariante do tensor desviador de deformação,

do material, tal que

e

são parâmetros

é relativo ao módulo de compressibilidade do material e

é o

determinante do tensor gradiente de deformação.
Este modelo representa deformações até a ordem de 40% em tração e funciona bem
em casos de compressão.
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Figura 6: Ensaio de compressão e extensão uniaxial. Adaptado de (TRELOAR, 2005).

No final do capítulo será feito um comparativo dos modelos apresentados para uma
curva experimental de um composto de borracha utilizado em uma das partes de um pneu.

3.2

Modelo de Mooney-Rivlin

Modelo fenomenológico proposto inicialmente por Mooney (1940) e modificado por
Rivlin (1948). Devido à sua simplicidade matemática bem como sua correlação precisa para
um intervalo relativamente grande de deformações, é o mais conhecido e utilizado nos
modelos hiperelásticos, principalmente na simulação numérica. Este modelo via MEF tem boa
correlação com dados experimentais para valores de deformação até 100% para tração
uniaxial e é deduzido a partir de considerações de isotropia e simetria do corpo. Vale ressaltar
que para estados mais complexos de solicitação, é necessário caracterização com outros
ensaios, tais como compressão, biaxial e cisalhamento. A equação resultante para a função
densidade de energia de deformação é dada por, Eq. (6):
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(6)

onde

e

material,

são constantes do material e

é relativo ao módulo de compressibilidade do

é o Jacobiano do tensor gradiente de deformação e

e

são, respectivamente, o

primeiro e segundo invariantes desviadores do tensor deformação. Este modelo é amplamente
utilizado na estudo de elastômeros e se equivale ao modelo Polinomial de ordem um. É mais
completo que o modelo Neo-Hokeano para ensaios de tração uniaxial (ARRUADA e
BOYCE, 2000).

3.3

Modelos Polinomiais

Este modelo fenomenológico é baseado em potências de

e

. O modelo Polinomial

faz um ajuste da curva tensão x deformação a um polinômio de grau desejado. De forma geral
pode ser representado por função de densidade de energia de deformação dada pelo modelo
polinomial, Eq. (7):

(7)

onde
material,

são constantes do material,

são relativos ao módulo de compressibilidade do

é o Jacobiano do tensor gradiente de deformação e

e

são, respectivamente, o

primeiro e segundo invariantes desviadores do tensor deformação. Os modelos de MooneyRivlin e Neo-Hokeano podem ser obtidos pelos termos iniciais dessa série. Sua grande
vantagem é poder ajustar a curva de calibração com o grau do polinômio que for mais
conveniente para a correlação. Do ponto de vista computacional é um modelo conveniente,
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pois é possível por meio de uma única rotina obter vários outros modelos por particularização
(MALKIN, 1994).

3.4

Modelo de Ogden

Para deformações muito elevadas, na ordem de 300% ou superior, os modelos NeoHokeano e de Mooney-Rivlin não apresentam boa correlação. Para contornar este problema,
uma outra forma de energia livre baseada nos estiramentos principais foi proposta por Ogden
(1972), onde a função densidade de deformação é expressa em termos dos estiramentos
desviadores principais, Eq. (8) e (9), (OGDEN, 1972):

(8)

e,

(9)

onde

são relativos ao módulo de compressibilidade do material,

do material,

,

é o Jacobiano do tensor gradiente de deformação, e

e

são constantes
,

e

são,

respectivamente, o primeiro, segundo e terceiro invariantes desviadores do tensor deformação.
Este modelo apresenta boa concordância com as curvas experimentais, porém necessita de
várias constantes para o material.
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3.5

Modelo de Arruda-Boyce

Proposto em 1993, o modelo de Arruda-Boyce é um modelo micromecânico, também
é conhecido como "eight-chain model" ou modelo de oito cadeias. Este modelo supõe que um
volume elementar do material possui oito macromoléculas ligadas a partir do centro de um
paralelepípedo até seus vértices e sua função densidade de energia de deformação é deduzida
a partir de uma análise não Gaussiana, Eq. (10).

(10)

sendo,

,

,

onde,

,

,

é relativo ao módulo de compressibilidade do material,

material,

e

são constantes do

é o primeiro invariante desviador do tensor deformação do material e

é o

Jacobiano do tensor gradiente de deformação do material. Este modelo possui boa
concordância experimental (ARRUDA e BOYCE, 1993).
A figura 7 apresenta os principais modelos hiperelásticos para compostos de borracha
utilizados para caracterização de elastômeros para simulação numérica.
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Figura 7: Principais modelos hiperelásticos utilizados para compostos de borracha.
Caracterização de elastômeros para simulação numérica. Fonte: Marczak, Rogério José, Gheller
Jr., Jordão e Hoss, Leonardo. Caracterização de Elastômeros para Simulação Numérica. São
Leopoldo: Centro Tecnológico de Polímeros SENAI, 2006. 978-85-60375-03-5.

26

4

VISCOELASTICIDADE

Neste capítulo, será apresentado com maior detalhe a viscoelasticidade dos
elastômeros voltados para a fabricação dos pneus e os principais modelos matemáticos
utilizados nos programas de elementos finitos. Também será destacada uma generalização do
modelo de Maxwell, modelo este que leva a uma função de relaxação de tensão que pode ser
escrita na forma de uma série de Prony (DROZDOV, 1996).
Materiais viscoelásticos são caracterizados por possuir um comportamento
intermediário entre o sólido elástico e o fluido newtoniano. Segundo (DROZDOV, 1996),
para um material ser considerado viscoelástico, é necessário que o mesmo experimente os
fenômenos de fluência e relaxação de tensões. Existem vários modelos reológicos que
representam o comportamento dessa associação entre o efeito elástico e viscoso. Por meio da
associação dos elementos de mola, que representa a parte elástica, e de amortecedor, que
representa a parte viscosa, representam-se diversos modelos reológicos.
Os materiais viscoelásticos possuem a denominação de materiais com memória, pois
possuem a dependência temporal do campo de tensão e deformação advinda dos fenômenos
de fluência e relaxação e podem ser subclassificados em fluidos viscoelásticos e sólidos
viscoelásticos (DROZDOV, 1996).
Segundo (DROZDOV, 1996), um sólido viscoelástico quando submetido ao teste de
fluência apresentará uma deformação limitada, enquanto que o fluido viscoelástico tenderá a
uma deformação ilimitada cuja taxa de deformação se aproximará à de um fluido newtoniano.
A Figura 8 apresenta tal comportamento:
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Figura 8: Fluência em material viscoelástico: (a) sólido; (b) fluido. Adaptado de DROZDOV
(DROZDOV, 1996).

De acordo com LEAL (LEAL, 2007), o comportamento de um fluido e de um sólido
pode ser descrito por meio do número de Deborah (De), que é uma grandeza adimensional,
que permite distinguir se o material é mais próximo de um sólido ou de um fluido. O número
de Deborah mede o índice de elasticidade de um material através da medida do tempo de
relaxamento. A equação que explica o número de Deborah é, Eq. (11):

(11)

onde De é a relação entre as forças elásticas e viscosas que atuam no material,

é o tempo de

relaxamento (tempo necessário para ocorrer algum movimento molecular e

o tempo de

aplicação da tensão ou deformação.
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Os sólidos elásticos apresentam
poliméricos apresentam
valores de

e os fluidos possuem

. Materiais

, os polímeros fundidos apresentam, por exemplo,

, variando entre 1 e 1000s, dependendo de sua massa molar.

Segundo (ROYLANCE, 1989), a temperatura influencia fortemente as propriedades
do material viscoelástico. Com o aumento da temperatura ocorre deslocamento relativo da
curva de fluência. A Eq. (12) mostra a correlação no tempo de relaxação do material a partir
do fator de ajuste

.

(12)

A Figura 9, mostra tal procedimento, onde

corresponde ao tempo de referência e

ao tempo para o qual se deseja efetuar a correção.

Figura 9: Correção da curva de fluência. ROYLANCE (ROYLANCE, 1989).
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4.1

O comportamento viscoso

A resistência que um corpo oferece ao escoamento é descrita como viscosidade. O
efeito da viscosidade ocorre quando sob a ação de qualquer força tangencial um corpo
deforma-se continuamente. Este comportamento é mais evidente nos fluidos, não se levando
em conta a estrutura molecular do fluido.
Um material viscoso é geralmente representado por um amortecedor, Figura 10. Ao
aplicar-se uma tensão constante nesse elemento

, Figura 10, se a taxa de

deformação for diretamente proporcional à tensão aplicada, este elemento se comportará
como um fluido newtoniano, Eq. (13).

(13)

onde,

é a taxa de deformação no tempo t e

é a constante de proporcionalidade

(viscosidade), e seu valor representa o grau de resistência ao cisalhamento do fluido, sendo
um parâmetro característico para a descrição da curva de deformação apresentada na
Figura10.

Figura 10: Comportamento viscoso linear. Adaptado (CARASTAN, 2013).
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4.2

O fenômeno de fluência (CREEP)

Segundo DROZDOV, (DROZDOV, 1996) o processo de fluência pode ser
caracterizado pela deformação de fluência
instante

, que é a diferença entre a deformação no

e a deformação oriunda do processo elástico

. A fluência está relacionada à

tendência das partículas constituintes dos materiais sofrerem movimentos relativos
permanentes consequentes da aplicação continuada de cargas de intensidade constante. A
representação mais comum é feita por meio da função de fluência, que corresponde a uma
relação entre a deformação de fluência ou "compliance" e a tensão aplicada

, Eq. (14).

(14)

Segundo ROYLANCE (ROYLANCE, 1989), a curva de fluência apresenta um ponto
de inflexão quando plotada em escala logarítmica, que é o "tempo de relaxação"
de fluência, Figura 11. Os valores

e

do processo

representam, respectivamente, a fluência do material

na "fase vítrea" e "fase borrachosa".

Figura 11: Aspecto da curva de fluência em escala logarítmica. Adaptado de ROYLANCE
(ROYLANCE, 1989).
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4.3

O fenômeno de relaxação

Em alguns materiais, quando submetidos a deformação constante, ocorre o fenômeno
de alívio nos esforços internos, definindo-se como relaxação de tensões. A Figura 12 ilustra o
comportamento dos valores associados à tensão de deformação e a curva de relaxação:

Figura 12: Teste de relaxação. Adaptado (CARASTAN, 2013).

Para um material viscoelástico, ao aplicar-se uma carga axial, observa-se um
incremento no seu comprimento, induzindo a um estado de deformação axial. A tensão, que
se manteria constante para um material perfeitamente elástico, diminui monotonicamente a
partir do tempo, tendendo ao valor assintótico para um material viscoelástico. A curva
apresentada na Figura 12 é chamada de curva de relaxação, obtida através de ensaios
experimentais. A função de relaxação, Eq. (15), é caracterizada para avaliar esse
comportamento, que determina o módulo de relaxação em cada instante t.

(15)

Segundo, ROYLANCE (ROYLANCE, 1989), a fluência e a relaxação são resultantes
do mesmo mecanismo molecular, podendo ser relacionados. Em materiais viscoelásticos os
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valores de

e

são idealmente inversos entre si. Porém nem sempre essa relação é

fácil de ser obtida.

4.4

Modelo molecular

O

trabalho

"Engineering

Viscoelasticity",

apresentado

por

ROYLANCE

(ROYLANCE, 1989), destaca um estudo para polímeros viscoelásticos. Nele, são estudados
os principais mecanismos controladores da viscoelasticidade que estão relacionados à
reacomodação das partículas da estrutura molecular dos materiais.
Para um elastômero (borracha) alongado recuperar sua forma original a força de
retração interna necessária deverá aumentar em função da elevação da temperatura. No caso
do aço, por exemplo, essa força de retração irá diminuir com a elevação da temperatura, ou
seja, a expansão térmica atuará aliviando a tensão interna. A diferença nesse comportamento é
devido à mobilidade molecular, relacionada com a componente entrópica.
Na fase vítrea, a baixas temperaturas, o deslocamento molecular é relativamente
pequeno em relação a sua configuração de origem e com isso aumenta-se a rigidez do
material. Para temperaturas elevadas, as cadeias poliméricas possuem maior mobilidade,
associadas a um maior valor da conformação molecular.
A expressão de Arrhenius, Eq. (16), quantifica o grau da mobilidade molecular que é
medido pela taxa de conformação ("rate").

(16)

onde S' representa a energia de ativação aparente e R é a constante universal dos gases
perfeitos.
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A Figura 13, apresenta as fases vítrea, viscoelástica e viscosa de um material
polimérico, sendo

a temperatura de transição vítrea idealizada do material e

a

temperatura de fusão idealizada do material.

Figura 13: Perfil termomecânico dos polímeros. Adaptado de (CLARK, 1982).

4.5

Modelos matemáticos

Na literatura encontram-se diversos modelos físico-matemáticos para representar os
efeitos viscosos e elásticos presentes nos materiais viscoelásticos. A representação dos
materiais viscoelásticos pode ser feita a partir de modelos reológicos equivalentes, por meio
do acoplamento de elementos de mola (rigidez) e amortecedores lineares (coeficiente de
viscosidade). Além disso, os efeitos inerciais são negligenciados.
A seguir são apresentados os principais modelos encontrados na literatura:
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4.5.1 Modelo de Maxwell

O modelo de Maxwell consiste em uma mola (representando o elemento elástico)
acoplada em série a um amortecedor (representando um elemento viscoso), como ilustrado na
Figura 14, onde a relação de tensão e deformação para esse sistema é dada por, Eq. 17
(CALLISTER, 2002):

(17)

onde E é o coeficiente de rigidez da mola,

é o coeficiente de viscosidade do amortecedor e

é a taxa de deformação do modelo. Efeitos inerciais, como o fluxo do fluido do
amortecedor e a inércia dos corpos, são negligenciados nesta relação (CALLISTER, 2002).

Figura 14: Modelo de Maxwell

A deformação total neste caso, ao aplicar-se uma tensão , é a soma das parcelas
elástica e viscosa, Eq. (18). A tensão é igual na representação do amortecedor e da mola, ou
seja, nas partes elástica e inelástica, Eq. (19).

(18)

(19)
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onde os índices

e são as parcelas elástica e inelástica, respectivamente.

As parcelas elástica e viscosa assumem as seguintes relações constitutivas:

(20)

(21)

Para realizar o teste de fluência ao modelo de Maxwell aplica-se uma tensão constante
ao conjunto mola amortecedor e admite-se inicialmente que o material não está sob a ação
de nenhum carregamento. A resposta do teste de fluência para o elemento de Maxwell é
apresentada na Figura 15.

Figura 15: Resposta ao teste de fluência para o elemento de Maxwell
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No instante da aplicação da carga o elemento de Maxwell responde com deformação
equivalente à deformação elástica. Logo após a aplicação da carga ocorre um incremento na
deformação referente ao comportamento viscoso. Após a remoção da carga no instante
no gráfico, têm-se a recuperação da parcela elástica do material.
Analisando-se o modelo de Maxwell submetido ao teste de relaxação de tensões por
meio da aplicação de uma deformação constante ao modelo, Figura 16, observa-se que a
tensão decai exponencialmente até um valor que tenderá a zero.
O modelo de Maxwell é peculiar a um fluido viscoelástico podendo ser tratado como
de um fluido newtoniano, por se tratar de um modelo muito simplificado sendo utilizados
apenas uma mola e um amortecedor em série.

Figura 16: Configuração típica de um corpo submetido a um teste de relaxação

O módulo de relaxação e de fluência para o modelo de Maxwell são dados por:

(22)

(23)
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4.5.2 Modelo de Kelvin

O modelo de Kelvin é um modelo reológico onde o elemento viscoso é representado
por um amortecedor e o elemento elástico é representado por uma mola ligados em paralelo,
Figura 17, (CALLISTER, 2002).

Figura 17: modelo viscoelástico de Kelvin

Neste modelo a relação tensão-deformação é dada por:

(24)

Ao aplicar-se uma tensão

ao modelo a tensão total atuante no modelo será

equivalente a soma das parcelas de tensão viscosa e tensão elástica, Eq. (25). As deformações
sofridas pela parcela elástica e viscosa deverão ser iguais, Eq. (26).

(25)

(26)
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Aplicando-se o teste de fluência ao modelo de Kelvin e fazendo-se as mesmas
considerações realizadas para o modelo de Maxwell, obtém-se a curva de resposta do modelo
de Kelvin, Figura 18.

Figura 18: Resposta ao teste de fluência para o elemento de Kelvin

O modelo de Kelvin, após a aplicação da carga no teste de fluência apresenta uma
deformação instantânea nula. Se o carregamento for mantido constante no tempo, a
deformação tende a um valor assintótico e após remoção da carga a deformação decai
exponencialmente até o valor de deformação nula.
Submetendo-se o modelo de Kelvin ao teste de relaxação de tensões sob uma
aplicação instantânea e mantida constante, a tensão se mantém constante, comportando-se
como um sólido viscoelástico.
Para o modelo de Kelvin módulo de relaxação é dado pela Eq. (27) e fluência é dado
pela Eq. (28).

(27)
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onde

é o delta de Dirac.

(28)

Os modelos de Maxwell e de Kelvin são os modelos mais utilizados para modelar o
comportamento viscoelástico dos materiais. Porém existem outros modelos, como por
exemplo, o modelo de Burgers que consiste em uma junção de um modelo de Kelvin
associado em série a um elemento viscoso e um elemento elástico, o modelo do sólido linear
padrão que associa um elemento de Maxwell em paralelo a um elemento elástico. Existem
também as generalizações de modelos básicos que combinam um número finito de elementos
simples. Será mostrado o modelo generalizado que pode ser escrito na forma da série de
Prony a seguir.

4.5.3 Modelo generalizado - Série de Prony

Neste trabalho é utilizada a função de relaxação na forma de uma série de Prony para a
caracterização do comportamento viscoelástico dos materiais, visto que o software ABAQUS®
possui implementado este modelo.
Os modelos apresentados podem ser generalizados por um número finito de
combinações dos elementos básicos. Com isso, consegue-se particularizar alguns fenômenos
viscoelásticos que os modelos simples não são capazes de representar.
Os modelos podem ser ligados em série ou em paralelo permitindo uma variedade de
generalizações, permitindo prever o comportamento dos materiais. Esses modelos levam a
uma função de relaxação de tensão que pode ser escrita na forma de uma série de Prony. A
Eq. (29) mostra o módulo de relaxação de cisalhamento (CALLISTER, 2002):
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(29)

onde

é o módulo de cisalhamento em um tempo longo,

os tempos de relaxação e

são

constantes do material. Também sendo representada na forma, Eq. (30):

(30)

onde

é o módulo de cisalhamento instantâneo e a relação entre os módulos instantâneo e

de tempo longo é dado pela Eq. (31):

(31)

Estudos mais aprofundados sobre o tema são encontrados em (DROZDOV, 1996).
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5

MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS (MEF)

A engenharia ao longo dos anos vem obtendo avanços tecnológicos, aprimorando seus
métodos e processos buscando modelos que simulem sistemas físicos com uma precisão cada
vez melhor. Os métodos numéricos são empregados na etapa de simulação e o MEF tem
grande destaque entre esses métodos.
O MEF originou-se na década de 50, para aplicações na indústria aeroespacial e
engenharia estrutural, estendendo-se na década de 70 à mecânica dos fluidos e outras áreas a
partir dos princípios da análise funcional. Hoje já é bastante difundido na solução de
problemas que envolvem equações diferenciais. (LOGAN, 1992) e (HUEBNER e
THORTON, 1942), mostram com detalhe o desenvolvimento das formulações de elementos
finitos ao longo dos anos.

5.1

Método dos Elementos Finitos (MEF) aplicado ao estudo de pneus - generalidades

A indústria de pneus iniciou análises com o Método dos Elementos Finitos (MEF) no
início da década de 70. Os primeiros modelos utilizados em pneus eram bidimensionais e
constituídos de elementos triangulares, considerando estado plano de tensões, mas que
incorporavam anisotropia e o conceito de não linearidade dos materiais (ROBECCHI,
TAVAZZA e CERVI, 1980). Desde o início da utilização do MEF os modelos evoluíram para
simulações em 3 dimensões e em regime transiente. Hoje é possível realizar simulações de
pneus, em contato com um solo deformável, da interação entre o pneu e a água no contato
com o solo, entre outras. O programa, fundamentado no MEF, mais comumente utilizado na
indústria de pneu é o ABAQUS®, onde são realizadas simulações MEF no regime permanente
(ABAQUS® Standard) e em regime transiente (ABAQUS® Explicit).
Existem algumas particularidades da aplicação do MEF nas análises e simulações de
pneus e elastômeros descritos em trabalhos específicos, encontrados na literatura. (COSTA,
INGLESE, et al., 1997), (PINHEIRO, 2001), (ZUCATO, 2006), entre outros, os quais
apresentaram metodologias voltadas ao estudo numérico dos pneus.
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A seguir, destacam-se algumas particularidades que devem ser observadas na
aplicação do MEF em análise e simulação de pneus.

5.1.1 O Comportamento elástico

Um material é considerado elástico quando da aplicação de um carregamento interno e
consequente deformação observa-se a recuperação de sua forma original. O material deformase imediatamente com a aplicação da carga. A deformação é reversível havendo conservação
de energia interna.
Materiais elásticos em pequenas deformações obedecem à lei de Hooke, Eq. (32).

(32)

onde

é o tensor das tensões,

é o tensor constitutivo de rigidez,

o tensor da deformação e

t a variável tempo.
Um material elástico é geralmente representado por uma mola. Ao aplicar uma tensão
constante

, o corpo apresenta comportamento elástico linear caso se observe uma

deformação constante e proporcional à tensão aplicada, Figura 19.

Figura 19: Comportamento elástico linear. Adaptado (CARASTAN, 2013).
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5.1.2 Não linearidade dos materiais (física)

A borracha é um material não linear e não obedece à lei de Hooke, ou seja, a
deformação não é diretamente proporcional à tensão aplicada ao material. Um elastômero
(borracha) quando submetido a uma solicitação uniaxial, a deformação do corpo não é
diretamente proporcional à tensão aplicada, e tem medidas de deformação que obedecem as
Eq. (33) e (34).

(33)

e,
(34)

onde
corpo,

é o estiramento local,

é o comprimento final do corpo,

a diferença entre o comprimento inicial e final e

o comprimento inicial do

a deformação linear do corpo.

Na Figura 20 é apresentada a diferença entre as curvas de um material com
comportamento linear e um material com comportamento não linear, onde a deformação não é
diretamente proporcional à tensão.

Comportamento linear

(a)

Comportamento não linear (borracha)

(b)

Figura 20: Diferença entre o comportamento dos materiais. (a) comportamento linear e (b)
comportamento não linear
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5.1.3 Comportamento Hiperelástico (materiais isotrópicos)

A borracha é um material hiperelástico, podendo sofrer grandes deformações na ordem
de 800% sem perda das suas propriedades físicas, ou seja, o material pode sofrer grandes
deformações e voltar ao seu estado original sem perder suas características. Os modelos
matemáticos de materiais (modelos físicos) hiperelásticos, utilizados nas simulações, devem
ser capazes de reproduzir tais deformações. Estes modelos fundamentam-se em funções
escalares que levam em consideração a densidade de energia de deformação W (os modelos
físicos, que tentam representar o comportamento dos pneus, utilizados na simulação via MEF
serão discutidas com detalhes na próxima seção).
As funções densidade de energia de deformação podem ser representadas em termos
do primeiro, segundo e terceiro invariantes,

,

e

, do tensor da deformação (tensor

de Cauchy-Green à esquerda (ZIENKIEWICZ e TAYLOR, 2005). O tensor de Cauchy-Green
à esquerda é um tensor unitário, simétrico e resulta em um tensor nulo para movimentos de
corpo rígido, se não houver deformação. É normalmente definido em termos do vetor
deslocamento u, isto é, a diferença entre as posições inicial e final do corpo.), definidos
segundo as Eq. (35), (36) e (37).

(35)

(36)

(37)

onde

,

e

são os estiramentos principais relacionados à deformação do corpo.

O modelo hiperelástico mais simples utilizado para descrever o comportamento de
elastômeros é o Neo-Hokeano. Este modelo, Eq. (38), reproduz deformações na ordem de
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40% da borracha, não sendo o modelo ideal para a modelagem dos pneus, dependendo da
análise requerida, visto que temos deformações localizadas no pneu na ordem de 700%.

(38)

onde W é a função densidade de energia de deformação do material,

é o primeiro

invariante desviador do tensor das deformações de Cauchy-Green à esquerda,
constante do material,

é uma

é relativo ao módulo de compressibilidade do material e

é o

Jacobiano do tensor gradiente de deformação.
O modelo de Mooney-Rivlin, Eq. (39), é outro modelo que prevê o comportamento
mecânico de elastômeros. Este modelo reproduz deformações até a ordem de 100%.

(39)

onde W é a função densidade de energia de deformação do material,

e

são constantes

do material.
Estes dois modelos são simplificações do modelo de Ogden (OGDEN, 1972), Eq. (40).
Maiores detalhes sobre estes modelos são vistos no capítulo 3. Especificamente, este modelo
reproduz deformações na ordem de 800%.

(40)

e,
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(41)

onde

é relativo ao módulo de compressibilidade do material,

material,

os estiramentos do material e

,

e

,

e

são constantes do

são, respectivamente, o primeiro,

segundo e terceiro estiramento desviador do material relativos às deformações desviadoras
principais.

5.1.4 Incompressibilidade

A incompressibilidade foi considerada pela primeira vez em análises por elementos
finitos em programas comerciais destinados à análise não linear, por (HERRMANN, 1965),
em 1965.
Um material incompressível não sofre variação de volume quando submetido a uma
pressão hidrostática, ou seja, possui coeficiente de Poisson 0,5.
Os elastômeros são ditos quase incompressíveis, visto que possuem coeficientes de
Poisson variando entre 0,49 e 0,49999. Os softwares de elementos finitos dedicados a
simulação do comportamento de elastômeros devem ser capazes de lidar com este tipo de
situação, caso contrário resultarão em problemas numéricos por mal condicionamento da
matriz de rigidez.
A seguir, é descrito a questão de incompressibilidade, Eq. (42),

(42)

Para coeficientes de Poisson próximos a 0,5, o módulo volumétrico (

), torna-se

muito maior que o módulo de elasticidade transversal ( ), tendendo o limite dessa expressão
ao infinito, não sendo possível determinar as tensões a partir das deformações.
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5.1.5 Anisotropia

Materiais anisotrópicos apresentam diferentes propriedades mecânicas em direções
diferentes. Por apresentar cargas reforçantes (negro de fumo e sílica), tecidos têxteis e
metálicos, cujos fios variam em ângulo e densidade ao longo da seção, os pneus apresentam
característica anisotrópica, além de não homogeneidade física e química. Além dos tecidos
emborrachados, os frisos apresentam valores distintos de rigidez transversal e circunferencial.
A diferença de rigidez entre os elastômeros e os tecidos pode levar a um mau
condicionamento numérico que causa problemas de convergência do modelo.

5.1.6 Histerese

Quando submetida a tensões cíclicas a borracha dissipa energia, devido à sua histerese.
São cinco, os mecanismos responsáveis pela histerese:


Atrito interno: Com a aplicação de uma carga sobre o corpo, ocorre um rearranjo
estrutural das moléculas, devido o escorregamento das cadeias poliméricas. Este
fenômeno é dependente da temperatura. Um aumento de temperatura aumenta a
mobilidade das cadeias poliméricas, ocorrendo diminuição da viscosidade e redução
da histerese;



Cristalização induzida por deformação: ocorre principalmente com a aplicação de
grandes deformações, possibilitando regiões cristalizadas do elastômero. Quanto
maior a cristalização, maior a histerese;



Efeito Mullins: efeito causado pelo alívio de tensões induzido pela deformação da
borracha. Ocorrem alterações estruturais no corpo nos primeiros carregamentos,
causando diminuição de rigidez e amortecimento do material. A Figura 21 apresenta o
efeito Mullins em um gráfico tensão x deformação de um teste cíclico.
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Figura 21: Efeito Mullins em um ensaio tensão x deformação. Adaptado de (GENT e WALTER,
2005).



Quebras estruturais: a adição de cargas reforçantes ao composto de borracha, como
negro de fumo, por exemplo, possibilita a formação de retículos devido à atividade
superficial ou interação mútua entre as moléculas do composto. A quebra dos retículos
de carga reforçante, leva à geração de calor, devido à histerese;



Deformação de domínios: nos compostos de borracha podem existir inclusões
inelásticas, ou seja, componentes não ligados a cadeia polimérica. Materiais com estas
características exibem uma componente plástica elevada, resultando em deformações
permanentes, causando a histerese do material.

5.2

Incompressibilidade no MEF

Na formulação clássica do MEF, quando se utiliza materiais com comportamento
incompressível ou quase incompressível (comportamento dos materiais utilizados na
fabricação do pneu) pode ocorrer dificuldade na simulação numérica, como o "travamento"
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volumétrico (locking), causando imprecisão da solução e/ou oscilações na distribuição de
pressão. Esse efeito ocorre para fluidos incompressíveis, na elasticidade linear
incompressível, em materiais hiperelásticos e em materiais com comportamento viscoso
(viscoelasticidade e visco plasticidade), comportamento este dos compostos de borracha ainda
não vulcanizados.
Segundo (BATHE, 1982), quando o deslocamento (ou velocidade) aproximado pela
solução do MEF é bem menor que o valor real, ocorre o "travamento". Como a aproximação
das tensões/ deformações dependem das derivadas dos deslocamentos, isso induzirá a uma
propagação do erro ainda maior.
(PANNACHET e BOONPICHETVONG, 2005), discutem uma interpretação física
deste fenômeno e afirmam que o efeito do "travamento" ocorre se a malha em elementos
finitos não for capaz de descrever de forma contínua a preservação do volume. Para materiais
elásticos o efeito ocorre para situações de incompressibilidade (coeficiente de Poisson
próximo de 0,5), ou seja, a deformação volumétrica será quase nula. Pela Figura 22, nota-se
que apenas o nó superior do elemento à esquerda em destaque pode se deslocar verticalmente
e o nó superior do elemento à direita pode se deslocar apenas horizontalmente, tornando assim
o nó fixo.

Figura 22: Travamento volumétrico da malha. Adaptado de (PANNACHET e
BOONPICHETVONG, 2005).

Para valores elevados do coeficiente de Poisson pode ocorrer o modo de pressão
espúria, comprometendo a aproximação das tensões e pressões.
De acordo com (SORIANO, 2002), alguns tipos de elementos finitos não são capazes
de representar quantidades críticas de determinados tipos de energia, causando grande rigidez
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espúria e, por conseguinte, o "travamento". Alguns campos de variáveis, são inconsistentes
quando um ou mais tipos de energia tende a ser anulada, o que geralmente é requerido pelas
condições físicas limites. No caso da elasticidade incompressível, a energia potencial
correspondente à variação de volume tende a zero à medida que o coeficiente de Poisson
tende a 0,5.
Algumas alternativas empregadas para reduzir o efeito de "travamento" consiste em
usar integração reduzida ou reduzida seletiva para modelos de deslocamentos/ velocidades.
Existem várias formas de formulações alternativas à formulação clássica
(deslocamento/ velocidade), por exemplo, os modelos híbridos, que foram utilizados neste
trabalho, principalmente para resolver o efeito de "travamento" característico da formulação
de Galerkin em situações próximas à incompressibilidade.
Elementos híbridos são destinados principalmente para uso com comportamento do
material incompressível e quase incompressível. Esses elementos estão disponíveis somente
no Abaqus/Standard. Quando o material é incompressível a solução de um problema não
pode ser obtida em termos de deslocamento, uma vez que uma pressão hidrostática pode ser
adicionada, sem alterar os deslocamentos. O comportamento quase incompressível ocorre
quando o módulo volumétrico é muito maior do que o módulo de cisalhamento ( por exemplo,
em materiais elásticos lineares, onde o coeficiente de Poisson é maior do que 0,48 ) e
apresenta um comportamento que se aproxima do limite incompressível. Uma mudança muito
pequena no deslocamento produz grandes alterações na pressão interna. Portanto, uma
solução baseada em deslocamento puro é muito sensível para ser numericamente útil.
Este comportamento singular é removido do sistema por tratamento da pressão como
uma variável da solução interpolados , juntamente com a solução de deslocamento através da
teoria constitutiva e a condição de compatibilidade . Esta interpolação independente da tensão
é a base dos elementos híbridos . Elementos híbridos têm mais variáveis internas do que suas
contrapartes não hibridas e são um pouco mais custosas numericamente.
Maiores informações a respeito são encontrados em (BATHE, 1982), (ZIENKIEWICZ
e TAYLOR, 2005), (GUERMOND e ERN, 2004), (ADAMS, 1975), (FRANCA, 1998), entre
outros.
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6

ANÁLISES EXPERIMENTAIS E NUMÉRICAS

Neste capítulo serão discutidos alguns modelos numéricos propostos para a
conformação do pneu no molde via Método dos Elementos Finitos. Os modelos propostos
foram implementados no programa comercial ABAQUS®. O conjunto montado, Figura 23,
mostra um exemplo de um modelo gerado via Método dos Elementos Finitos, no qual pode
ser visualizada a câmara de vulcanização, o molde e o pneu no seu estado conformado (estado
final). Para todas as simulações foram utilizadas abordagens física e de contato não lineares.
Para simplificar a modelagem, as temperaturas nos modelos foram consideradas constantes,
pois, admitiu-se que neste estágio do processo de conformação, devido ao tempo que o molde
leva para fechar completamente (em torno de 3 minutos) e considerando-se que a
condutividade térmica da borracha é baixa em relação ao aço, considerou-se que a
temperatura do pneu não varia. Com isso, para a caracterização dos materiais admitiu-se uma
temperatura média de 60°C para todos os compostos. Todos os modelos gerados do conjunto
foram considerados axissimétricos. Foram considerados também, elementos híbridos para a
câmara de vulcanização e para os materiais do pneu em todos os modelos Standard (é um
produto geral de análise quasi-estática que recorre a um esquema de integração implícito e
que permite resolver uma variada gama de problemas), pois os materiais da câmara de
vulcanização e do pneu possuem resposta praticamente incompressível, ou seja, possuem
coeficiente de poisson acima de 0,48. Logo, a solução dos problemas não podem ser obtidas
apenas em termos do deslocamento uma vez que uma pressão hidrostática pode ser adicionada
sem alterar os deslocamentos (ABAQUS, 2012). Nos modelos Explicit (produto específico
que utiliza uma formulação dinâmica explicita dos elementos finitos. Este é principalmente
usado em simulações de impacto e em problemas em que a componente inercial não pode ser
desprezada), que levam em consideração o tempo na solução dos problemas, não há
necessidade de se utilizar elementos híbridos.
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Figura 23: Conjunto montado – Câmara de Vulcanização (CV), pneu e molde.

Para a modelagem por elementos finitos, é necessário realizar a caracterização física
de todos os materiais utilizados. Neste trabalho foram realizados testes de tração e relaxação
de tensão que serão abordados ao longo do capítulo.

6.1 Procedimentos experimentais

Para a implementação do modelo numérico é necessário a caracterização dos materiais
que irão compor as análises e, para isso, faz-se necessário a realização de testes físicos nos
materiais reais. Para as simulações aqui discutidas, foram utilizados compostos de borracha
que são utilizados em pneus de caminhões da Pirelli Pneus Ltda. Os testes foram feitos nos
materiais ainda no estado não vulcanizado retirados logo após as extrusoras da fábrica de
pneus da Pirelli Pneus Ltda. Para tanto, primeiramente é necessário realizar a elaboração das
formulações dos componentes do pneu, que foram feitas pela engenharia de materiais da
Pirelli. As formulações não serão apresentadas neste trabalho por se tratar de sigilo industrial.
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Com as formulações prontas, as massas foram preparadas em misturadores Banbury®. Após
as massas prontas, foram realizadas as extrusões dos perfis de cada componente do pneu,
como já discutido. Foram retiradas amostras em fábrica de cada componente após a fase de
extrusão e levadas ao laboratório da Pirelli para a realização dos testes físicos (os testes físicos
realizados serão discutidos mais adiante). Após a obtenção dos testes físicos foram preparados
todos os modelos matemáticos discutidos neste trabalho e as curvas características de cada
componente avalizado foram adicionadas nestes modelos, assim como todas as condições de
contorno necessárias para a obtenção dos resultados. Com os modelos prontos, foram
realizadas análises numéricas por meio do programa de elementos finitos ABAQUS® e
procurou-se avaliar os modelos comparando-os com modelos reais. Algumas análises não
foram comparadas com modelos reais, pois se tratam de análises preliminares, que visaram a
obtenção do modelo numérico e a verificação da convergência do modelo para uma futura
comparação com modelos reais. Na sequência foram feitas algumas conclusões a respeito das
análises. A figura 24 apresenta de forma resumida um fluxograma dos procedimentos
adotados para as análises.
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Figura 24: Fluxograma da metodologia adotada para as análises
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6.2

Caracterização dos materiais

6.2.1 Molde

O molde utilizado nos modelos numéricos por ser construído a partir do aço e com
isso possuir módulo elástico, dureza e densidade muito superiores à borracha e assim o
mesmo foi considerado como um corpo rígido, assumindo para todas as simulações o modelo
analítico rígido, simplificando desta forma os cálculos e a modelagem do conjunto. A Figura
25 apresenta o conjunto real do molde.

Figura 25: Seção transversal de um conjunto de molde de pneu

6.2.2 Câmara de Vulcanização

A câmara de vulcanização é um composto de borracha que resiste a altas temperaturas
e sua vida útil pode chegar a 400 cargas, ou seja, pode produzir 400 pneus. Foi assumido que
a CV possui um comportamento hiperelástico. Para a caracterização foi utilizado o ensaio de
tração de gravata DIN 53504S3A a temperatura ambiente e foi utilizada velocidade de ensaio
de 500mm/min.. Os testes foram realizados no instrumento Instron modelo 4202, localizado
nos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento da Pirelli Pneus, Figura 26.

56

Figura 26: Instron Dinâmico (modelo 4202).

As amostras foram retiradas de uma câmara de vulcanização nova tanto na direção
radial da câmara quanto na direção longitudinal para ser verificada a anisotropia da massa.
Segue na Figura 27 o esquema de como foram retiradas as amostras da CV.

Figura 27: Amostras retiradas da Câmara de Vulcanização.

Observou-se que o gráfico da tensão x deformação das amostras nas duas direções,
Figura 28, quase não variam, sendo assim considerou-se que as propriedades da borracha em
todas as direções são as mesmas, ou seja, considerou-se o material como sendo isotrópico.
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Figura 28: Ensaio de Tração de Gravata DIN 53504 S3A para verificação da anisotropia do
material.

Para determinar a densidade de energia de deformação W, o ABAQUS® utiliza um
algoritmo de ajuste de mínimos quadrados para avaliar as constantes dos modelos
automaticamente a partir de dados experimentais. Os modelos avalizados foram feitos
utilizando-se a função citada do ABAQUS®.
Os modelos hiperelásticos discutidos no capítulo 3 foram comparados com o
comportamento experimental e os resultados são mostrados na Figura 29. Como pode ser
visto a partir da Figura 29, o modelo de Mooney-Rivlin não é relativamente bom de acordo
com os resultados da curva tensão-deformação experimental, assim como o modelo de Yeoh,
Ogden de 1ª ordem, Neo Hooke e Arruda-Boyce. No entanto, o modelo de Ogden de ordem 3
possui muito boa concordância com os resultados dos experimentos e produz a curva mais
próxima de tensão-deformação em relação ao experimento. Após esta comparação, optou-se
por utilizar o modelo de Ogden (OGDEN, 1972) para as simulações no ABAQUS®.
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Figura 29: Comparação entre os modelos de materiais hiperelásticos

6.2.3 Pneu

Os compostos utilizados no pneu antes da conformação ainda não sofreram o processo
de vulcanização. Neste processo cada macromolécula se liga com as outras por meio de um
ou mais átomos de enxofre propiciando elasticidade e a estabilidade das propriedades. Com a
vulcanização, evita-se a fluência do material em temperaturas altas e grandes deformações
(BHOWMICK e BHATTACHARYA, 2008).
Neste estágio do processo de fabricação do pneu, todos os materiais se encontram no
estado cru, ou seja, ainda não foram submetidos ao estágio de vulcanização, como discutido
nos capítulos anteriores. O pneu só irá vulcanizar após o processo de conformação no molde,
onde irá permanecer no molde por um determinado tempo exposto a pressão de
aproximadamente 8 bar e temperatura de 180°C (estes valores são aproximados para o pneu
em estudo, visto que podem variar de acordo com a necessidade do projeto). Como a
finalidade deste estudo é o processo de conformação e não o de vulcanização do pneu, todos
os compostos foram caracterizados no seu estado ainda cru.
Foram caracterizados todos os 11 compostos diferentes de borracha utilizados no pneu
em estudo. Os materiais foram produzidos na fábrica da Pirelli Pneus. Amostras de cada
material, foram retiradas logo após serem submetidas ao processo de extrusão, pois este é o
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último estágio da produção antes da vulcanização onde os materiais modificam suas
características antes da conformação no molde.

6.2.3.1 Teste de tração uniaxial

As amostras retiradas foram submetidas a análises físicas no laboratório da Pirelli
Pneus, onde foram caracterizadas. Em todos os materiais foram realizados teste de tração
gravata DIN 53504 S3A USOABA à temperatura de 25ºC no instrumento Instron 4202. Foi
utilizada para os testes das 11 amostras a velocidade de ensaio do material de 500mm/min.
Considerou-se que essa é aproximadamente a velocidade de conformação do pneu no molde.
Para as primeiras análises foi considerado apenas o comportamento hiperelástico dos
materiais. Para os modelos hiperelásticos foi considerado o modelo de Ogden. Foi realizado o
mesmo procedimento de análise da câmara de vulcanização, ou seja, foi verificado o modelo
hiperelástico que melhor caracteriza o comportamento dos materiais, neste caso no estado não
vulcanizado. A Figura 30 mostra o resultado da análise comparativa feita entre os modelos
para um composto de borracha, neste caso, o composto da banda de rodagem.

Figura 30: Comparação entre os modelos de materiais hiperelásticos de Mooney-Rivlin e Ogden
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6.2.3.2 Teste de Relaxação de tensões

Para as análises do comportamento viscoelástico dos materiais, foram realizados testes
de relaxação de tensão em todos os compostos. Para as análises foi utilizado o instrumento
RPA 2000 Rubber Process Analyzer®, Figura 31. Este instrumento é projetado para testar
elastômeros ou blendas de borrachas. É um aparelho dinâmico mecânico reológico capaz de
medir as deformações e tensões aos quais o material de prova é submetido.

Figura 31: Instrumento RPA (ALFA TECHNOLOGIES®)

Antes das análises de relaxação de tensão serem realizadas, foi desenvolvida uma
simulação do modelo simplificado do pneu conformando no molde, conforme pode ser visto
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na seção 6.4. Tal procedimento foi realizado para verificar a máxima deformação que ocorre
no pneu conformado no molde. Verificada a deformação máxima, que neste caso é em torno
de 5%, foi realizado o teste de "Strain Sweep" em todos os compostos de borracha. Esta
análise consiste em realizar deformações consecutivas no material analisado e medir o
módulo de cisalhamento deste. Tal procedimento é importante para verificar até qual nível de
deformação o material possui comportamento viscoelástico linear. A Figura 32 apresenta o
gráfico de uma das massas que compõem o pneu submetida a este teste.

Strain Sweep

Log G (MPa)

0,8

0,4

0,2

0,1
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10
Log Deformação (%)

100

1000

Figura 32: Curva Strain Sweep para um dos compostos utilizados no pneu

As análises foram realizadas a uma frequência de 0,1Hz e a uma temperatura de 60ºC.
Como pode ser visto na Tabela 1 e Figura 32, a uma deformação de 5% o material não está no
regime linear, porém ainda com comportamento muito próximo ao regime linear.
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Tabela 1: Teste Strain Sweep para um dos compostos utilizados no pneu

Varredura de deformação
"Strain Sweep"
Deformação (%)

G (MPa)

0,28
0,56
0,98
2,8
5,16
6,98
13,95
27,9
69,75
139,5
320
600
1000

0,86068
0,856
0,84
0,81
0,74
0,708
0,6
0,49
0,36382
0,27202
0,18
0,13
0,1

Neste caso o material possui módulo de cisalhamento 15% inferior ao módulo no
regime linear. Visto que a deformação máxima no pneu atingiu 5% foi realizado o teste de
relaxação de tensão a 5% de deformação e foi considerado que o material ainda se encontra
no regime linear. Tal procedimento é necessário visto que um modelo matemático
viscoelástico não linear é extremamente complexo e o programa ABAQUS ® não possui
modelo matemático implementado para um cálculo viscoelástico não linear, porém pode ser
implementado e gerar uma nova alternativa de trabalho proposto.
Com as condições de contorno definidas, foram realizadas em todos os compostos
utilizados no pneu em análise os testes de relaxação de tensão, considerando-se para as
análises a temperatura de 60ºC e deformação de 5%. Este teste consiste em deformar o corpo
de prova em 5% e medir ao longo do tempo a tensão que o material gera no equipamento a
temperatura de 60ºC. A Figura 33, apresenta o resultado do mesmo composto testado no teste
de Strain Sweep para o teste de relaxação de tensões discutido acima.
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Figura 33: Teste de relaxação de tensões para um composto de borracha

A Tabela 2 apresenta os valores mostrados na Figura 33.

Tabela 2: Teste de Relaxação de Tensão

Relaxação de Tensão
G (MPa)
0,76335
0,67491
0,59098
0,51899
0,45185
0,22815
0,18743
0,14162
0,11327
0,10441

Tempo (s)
0,498
1
1,8
3
5
30
49,8
99,6
150
220

Além dos compostos de borracha, o pneu possui os tecidos e os frisos, como já
discutido no capítulo 2. No trabalho em questão, todos os tecidos utilizados são metálicos,
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assim como o material do friso. Os tecidos metálicos e os frisos foram caracterizados no
laboratório da Pirelli Pneus, e foram considerados para a análise como tendo densidade,
módulo elástico e coeficiente de Poisson constantes, neste caso, possuem comportamento
elástico linear. Para a análise dos coeficientes, foram utilizados o instrumento Instron.
Detalhes de como os tecidos metálicos são implementados no modelo, serão discutidos mais
adiante.
Todos os 11 compostos de borracha utilizados no pneu em estudo foram submetidos
aos mesmos procedimentos aqui citados. Todos possuem comportamento semelhante. Os
resultados dos outros compostos de borracha serão omitidos, pois são compostos utilizados
nos pneus da Pirelli Pneus e se tratam de segredo industrial. A omissão dos resultados não
irão prejudicar as análises.

6.3

Análises numéricas

6.3.1 Comportamento da CV

Antes da construção do modelo completo, como dito anteriormente, foram
caracterizados os materiais e gerado inicialmente um modelo simplificado no modo standard
do ABAQUS®, considerando-se o pneu rígido e a CV deformável. O objetivo foi avaliar a
eficácia do modelo considerando apenas a câmara de vulcanização.
Na vulcanização a CV é inflada dentro do pneu e com isso sua espessura varia ao
longo do contato com o liner. Percebe-se que a variação de espessura da CV ao longo do liner
varia consideravelmente, influenciando também na transferência de calor da parte interna da
CV para o pneu e também na distribuição de pressão entre o liner e a CV. A Figura 34 mostra
os passos realizados no processo em que a CV infla dentro do pneu, considerando-se a
discretização com elemento axissimétrico. Vale ressaltar que nessa simulação foi modelado
metade da seção do pneu.
Com esta simulação é possível avaliar o processo de transferência de calor da câmara
de vulcanização para o pneu, porém não abordado neste trabalho. É possível também avaliar a
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distribuição de pressão da câmara no interno do pneu e avaliar possíveis problemas de baixa
pressão ou realizar otimização da espessura da câmara, entre outros estudos possíveis.
Para a construção deste modelo, o liner do pneu foi considerado como um elemento
analítico rígido e foi imposto um engastamento na sua extremidade. A câmara de
vulcanização partiu da sua posição de projeto, Figura 34a, e foi aplicada uma pressão
constante de 2 bar ao longo da superfície interna. Foi aplicada a condição de simetria e
simulado metade da seção da CV. A câmara de vulcanização foi caracterizada conforme já
discutido na seção de caracterização dos materiais. Foi aplicada a condição de contato de
superfície contra superfície e considerado atrito zero entre as superfícies da CV e do liner. Foi
considerado para todos os modelos standard elementos híbridos. Para a malha da CV foram
utilizados elementos CAX4R do ABAQUS®.

Figura 34: Deslocamento da CV durante o estampo.
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Neste estudo o liner do pneu é considerado rígido, pois o único dado de interesse é a
pressão de contato entre este e a CV. A vantagem deste modelo é ser muito simples de ser
simulado.
A Figura 35 mostra a distribuição de pressão no contato entre a CV e o liner do pneu.
Observa-se a variação de pressão existente ao longo do desenvolvimento da CV.

Figura 35: Exemplo da distribuição de pressão entre a CV e o liner.
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6.3.2 Pneu Simplificado e Molde

Este modelo foi construído com o intuito de verificar a geometria final do pneu e
avaliar o nível de deformação ao qual o pneu é submetido na conformação. Conhecendo-se o
nível de deformação, o teste de relaxação será efetuado no nível máximo de deformação
encontrado. Para a construção do modelo foi considerado o pneu como tendo um único
composto de borracha e apenas com o friso como elemento de reforço. Foram
desconsiderados os elementos de reforço, como pacote de cinturas, carcaça e bordo. Foram
utilizados elementos CAX4R com integração reduzida para a malha do pneu. O molde foi
considerado como analítico rígido. Foi utilizado contato de superfície contra superfície e
considerou-se atrito zero entre o pneu e as partes do molde. Nesta simulação não foi
considerada a câmara de vulcanização para simplificação do modelo. A pressão foi aplicada
diretamente no liner do pneu. O pneu foi caracterizado apenas como material hiperelástico e
utilizou-se a curva de caracterização mostrada na Figura 30. Como mostrado anteriormente,
esta curva foi gerada a partir do teste de tração gravata. A Figura 36 ilustra o conjunto e as
etapas da conformação. O objetivo neste caso foi visualizar a geometria final do pneu no
molde e avaliar o formato do pneu caso não se utilizar hipoteticamente a CV no processo.
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Figura 36: Etapas da conformação do pneu no molde

Na Figura 37 são apresentados os níveis de deformação aos quais o pneu é submetido
quando estampado no molde. Verifica-se que a maior deformação encontrada é de
aproximadamente 5% na região do talão do pneu. Nesta análise foi desconsiderada a
deformação na região dos íncavos da banda de rodagem para simplificação do modelo.
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Conhecendo-se a ordem de grandeza dos níveis de deformação ao qual o pneu é submetido,
foram realizados os testes de relaxação de tensões a 5% de deformação conforme discutido na
seção 6.2.

Figura 37: Níveis de deformação ao qual o pneu está submetido.

6.3.3 Modelo Completo - Pneu, Molde e CV

Foi realizada a simulação do conjunto completo (CV + pneu + molde). A Figura 38
mostra o conjunto, apresentando os passos realizados no processo de conformação do pneu.
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Figura 38: Introdução do pneu no vulcanizador e acomodação (efeito da gravidade); 2.
Aplicação de pressão para inflar a câmara de vulcanização (P=0.3 bar); 3. a 5. Fechamento dos
flancos; 6. Fechamento do setor e aplicação da pressão de conformação (P=8 bar).

Após a conformação do pneu no molde, aplicando-se pressão, temperatura e tempo o
pneu é vulcanizado e adquire as propriedades finais requeridas. Para esta simulação foram
utilizados os modelos físicos apresentados na seção 6.2.
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Figura 39: Seção do pneu discretizada utilizada para a simulação da conformação.

A Figura 39 mostra a seção do pneu e seus componentes, sendo que cada elemento
possui uma característica de material diferente. Na seção 6.2 foi mostrado o comparativo dos
modelos existentes, apenas para um dos materiais que compõem este pneu, porém todos os
materiais seguem a mesma tendência.
Os pneus são estruturas que contêm, além dos compostos de borracha, tecidos têxteis
e/ou metálicos. No ABAQUS ®/CAE, para representar especificamente estes elementos,
utilizam-se os elementos de rebar. Estes elementos são utilizados para definir as camadas de
reforço uniaxial (ABAQUS, 2012)). Nesta metodologia de modelagem, os elementos de rebar
são considerados como superfícies embebidas com espessura insignificante em comparação
com a espessura do material que envolve o tecido, a fim de aumentar a resistência de toda a
camada. A região hospedeira (no caso o composto de borracha) muitas vezes tem o papel de
dar uma forma estável de todo o corpo, enquanto que a região incorporada é principalmente
construída de camadas muito finas.
Esta estratégia permite uma representação muito mais estreita, para modelar materiais
compósitos, tais como nos pneus. Na modelagem de pneus, os reforços são efetivamente
tecidos incorporados em compostos de borracha e são compostas por fios que são colocados
nas direções requeridas de projeto. Os seguintes dados são necessários para modelar o
comportamento de um pneu:
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Espaçamento das cordas: espaçamento entre os centros de duas cordas consecutivas;



Área da seção transversal da corda;



Propriedade do material da corda;



Orientação das cordas no tecido (ângulo dos tecidos);



Número de cordas por unidade de comprimento.
Para maiores detalhes ver (BEHROOZI, OLATUNBOSUN e DING, 2011).
Neste tipo de simulação é possível realizar análises das pressões de contato

envolvidas, bem como dos potenciais pontos de concentração de tensão e deformação.
Podem-se identificar os pontos críticos do pneu durante o processo de conformação,
sejam aqueles que apresentam concentração de tensão, sejam aqueles com deformação
excessiva.
As regiões de máxima tensão definem o potencial caminho para propagação de trincas.
A partir da análise da tensão nos tecidos também é possível saber se os fios entram em
compressão, efeito indesejável visto que eles trabalham bem à tração. Já as regiões com
deformação excessiva evidenciam potenciais regiões de rupturas de massas. O nível de
deformação e a direção dos esforços permitem, também, entender melhor a movimentação do
material, abrindo possibilidades para otimização do projeto dos perfis dos materiais utilizados
na fabricação e eliminação de defeitos de processo.
A Figura 38 destaca seis posições do processo de conformação do pneu, onde a
posição 1 é a condição inicial e a posição 6 é a posição final do flanco superior, comprovando
a grande movimentação e mudança de forma que o pneu sofre no processo de conformação,
em especial na região do talão do pneu. A Figura 40 mostra o perfil inicial e o perfil final do
talão do pneu modelado por elementos finitos, evidenciando a movimentação que ocorre entre
o estágio inicial e final da conformação do pneu. A Figura 41, mostra a forma inicial e a
forma final do pneu real. Comparando-se as Figuras 40 e 41, verifica-se que o pneu modelado
por elementos finitos, apresenta perfil final muito próximo ao perfil final do pneu real.
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Figura 40: a) Forma inicial do flanco do pneu simulado; b) Forma final do flanco do pneu
simulado.

Figura 41: a) Forma inicial do flanco do pneu real; b) Forma final do flanco do pneu real.

6.3.4 Modelo de Estampagem da Banda de Rodagem

Realizou-se uma simulação simplificada da conformação da banda de rodagem do
pneu no molde com o intuito de analisar as tensões as quais o pneu é submetido nesta etapa do
processo utilizando-se o modelo viscoelástico. É possível também analisar o fluxo de material
no molde, avaliar a geometria do material cru e calcular o volume de massa necessário para a
banda de rodagem do pneu. Para a análise utilizou-se o mesmo procedimento realizado nas
simulações anteriores. Foram utilizados os mesmos tipos de elementos, tipos de contato e a
mesma caracterização do material apresentado na seção 6.2.
Na Figura 42 é apresentado o modelo utilizado na análise. Nesta simulação o molde
foi considerado como analítico rígido e a banda de rodagem foi modelada da mesma forma
que o pneu da seção 6.4. Nesta simulação as deformações máximas são da ordem de 6.2%.
Este valor é maior que o valor avaliado para o teste de relaxação de tensões discutido na seção
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6.2, porém por simplificação adotou-se a mesma caracterização utilizada anteriormente. O
molde foi mantido fixo e foi aplicada gradativamente uma pressão de 2 bar na parte inferior
da banda de rodagem do pneu. Após a aplicação de 100% da pressão, a pressão foi removida e
foi aplicado um deslocamento na parte inferior da banda de rodagem.

Figura 42: Modelo de estampagem da banda de rodagem no molde

Os resultados da simulação são apresentados na Figura 43. É possível observar nas
Figuras 43e e 43f que o material tende a voltar ao seu estado inicial com o afastamento do
molde, porém ainda mantêm-se com resíduo de deformação devido a componente viscosa do
material. O material permaneceria com o formato do molde, caso ocorresse o processo de
vulcanização e neste caso a parcela viscosa do material seria menor. Porém este não é o
objetivo do presente trabalho. É possível verificar as regiões onde a deformação residual
máxima permanece na banda de rodagem.
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Figura 43: Processo de estampagem da banda de rodagem no molde. a) rodagem sem pressão. b)
rodagem com 20% da pressão aplicada. c) rodagem com 60% da pressão aplicada. d)100% da
pressão aplicada. e) remoção da pressão da banda de rodagem f) afastamento da banda de
rodagem.
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6.3.5 Câmara de Vulcanização - Modelo 3D “standard”

O objetivo desta simulação é desenvolver um modelo de câmara de vulcanização em
três dimensões para avaliar o comportamento em relação ao modelo real e com o modelo
desenvolvido adicioná-lo em uma futura simulação do modelo completo (câmara de
vulcanização, pneu e molde) em três dimensões.
Inicialmente foi desenvolvido um modelo no modo Standard do ABAQUS ®. Foram
utilizados elementos C3D8R com 8 nós linear do tipo brick, com integração reduzida,
"hourglass control" para a simulação da CV (para evitar o travamento da malha e melhorar a
eficiencia computacional é utilizada a integração reduzida, porém a intergração reduzida tem
desvantagens: pode resultar em instabilidade da malha, comumente referida como
"hourglassing" e para evitar a instabilidade utiliza-se o "hourglass control"). Verificou-se que
esse tipo de simulação não gerou um modelo próximo ao real, como mostrado na Figura 44. O
modo Standard (ABAQUS®/ Standard) não leva em consideração o incremento no tempo e,
provavelmente, por isso a CV não forma os gomos característicos, conforme se vê no
comparativo dado na Figura 44.

Figura 44: Comparação: (a) CV simulada no modo ABAQUS®/Standard e (b) CV real.
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6.3.6 Câmara de Vulcanização - Modelo 3D “explicit”

Como no modo Standard (ABAQUS®/ Standard) não se obteve o resultado esperado
do formato da CV, partiu-se para o desenvolvimento da CV no modo Explicit (ABAQUS ®/
Explicit) (ABAQUS, 2012). Este modo leva-se em conta o incremento no tempo.
No modo Explicit a simulação mostrou-se mais próxima ao real, como pode ser visto
na Figura 45, mas ainda com uma discretização insuficiente para gerar os gomos como os
observados na CV real.

Figura 45: Comparação: (a) CV simulada no modo ABAQUS®/Explicit e (b) CV real

Como pode ser visto na Figura 45, a discretização da malha foi insuficiente, com isto,
formaram-se pontas no modelo devido aos elementos muito grandes.
Foi gerado um modelo com maior número de elementos e como se pode observar na
Figura 46 o modelo numérico mostrou-se muito próximo ao real.
Neste novo modelo mais discretizado foram introduzidos o cilindro central e os anéis
internos - superior e inferior. O maior problema desse modelo numérico mais refinado é o
tempo computacional elevado.
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Figura 46: Comparação: (a) CV simulada no modo ABAQUS®/Explicit e (b) CV real.

6.3.7 Modelo para análise de pré-conformação em 3D - Pneu e CV

Outro modelo numérico foi desenvolvido na tentativa de simular a CV inflando dentro
do pneu, no estágio anterior à conformação do pneu no molde. Essa simulação pode auxiliar
na verificação das partes onde a CV entra em contato com o pneu primeiro e verificar
possíveis regiões onde o contato entre a câmara e o pneu não ocorreu efetivamente. Ela
também pode ser o ponto inicial para a construção de um modelo completo em 3 dimensões.
Na Figura 47 é apresentado o modelo desenvolvido.

79

Figura 47: Etapas da pré-conformação da CV no pneu.
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7

7.1

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Conclusões

Foram feitas diversas análises utilizando modelos axissimétricos e modelos em 3
dimensões. Todos os modelos apresentaram boa correlação com os sistemas físicos.
Os modelos simplificados em 2D (axissimétrico) são úteis quando se precisa conhecer
a pressão de contato entre a câmara de vulcanização e o pneu. A simulação do processo de
conformação com o modelo 2D permite observar os deslocamentos impostos ao pneu no
processo de fechamento do molde, além de ser possível evidenciar as regiões críticas de
concentração de tensão e deformação no pneu cru e possíveis fontes de problemas de
processo.
O modelo de Ogden mostrou-se ter uma correlação melhor para a simulação do
comportamento hiperelástico do material do que os outros modelos físicos propostos e
estudados neste trabalho.
O comportamento viscoelástico foi aproximado pela série de Prony que é
implementada no ABAQUS®. Os resultados apresentam boa correlação com a realidade para
pequenas deformações. Para deformações maiores que 5% os modelos apresentados neste
trabalho podem apresentar erros significativos em relação ao modelo real.
Para simular o comportamento de fluxo de material, deve-se utilizar um programa
voltado para este tipo de análise. Porém o objetivo deste trabalho foi atingido para
deformações na ordem de 5% para os modelos da conformação do pneu no molde.
Os modelos numéricos para a CV, em 3 dimensões, mostrou-se muito próxima à CV
real na simulação utilizando o modelo Explicit (ABAQUS®/ Explicit). O modelo Standard
(ABAQUS®/ Standard) não mostrou ter boa correlação com o procedimento experimental. É
possível, com este tipo de modelo numérico, por exemplo, realizar simulações modificando-se
a geometria da CV e/ou as propriedades de massa, por exemplo, para projetar componentes
otimizados.
Esse conjunto de simulações foi importante para o entendimento do comportamento
mecânico da conformação do pneu no molde visto que é possível avaliar as tensões,
deformações e a geometria final deste onde o processo real é muito difícil de ser avaliado. As
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respostas que o conjunto de simulações forneceu mostra a eficácia do método e o potencial
que pode ser explorado para estes tipos de análises. A simulação pelo MEF permite avaliar
também o fluxo de material no momento da estampagem do pneu. Os modelos avaliados
podem ser aprimorados de forma a avaliar de forma mais precisa e com maior confiabilidade
os resultados.
Avaliou-se uma metodologia de ensaio do comportamento viscoelástico dos materiais
para as análises via Método dos Elementos Finitos no programa ABAQUS ®. Os resultados de
ensaio foram utilizados em algumas simulações e mostraram-se úteis para a avaliação do
comportamento dos materiais no processo de estampagem.

7.2

Sugestões para trabalhos futuros

Como sugestões para trabalhos futuros destacam-se:


Evoluir o modelo viscoelástico utilizado neste trabalho, utilizando-se um
modelo matemático viscoelástico não linear;



Utilizar um programa de elementos finitos de CFD (Computer Fluid
Dynamics) para a simulação de fluxo de massa na estampagem do pneu no
molde;



Modelar o conjunto pneu, molde e CV em 3 dimensões;



Estudar a influência da temperatura na viscosidade dos materiais;



Realizar análises comparativas entre 2 ou mais tipos de pneu, variando-se
propriedades dos compostos, geometrias, entre outros fatores.
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