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Opozorilo: Poročilo pišite čitljivo! V kolikor je listov v navodilih premalo, dodajte nov bel 

list. Pri rezultatih in diagramih  ne pozabite na enote. 
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1. letnik Magistrskega študijskega program 2. stopnje STROJNIŠTVO - 
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Študent:  

Vpisna številka:           

Študijsko leto:         

 
 

Laboratorijska vaja Prisotnost Ocena 

1. Natezni preizkus   

2. Določevanje koeficienta trenja   

3. MKE simulacije v preoblikovanju – 
prikaz dela s programom ABAQUS 

  

4. Tlačni preizkus   

5. Krivulja mejnih deformacij   

6. Globoki vlek   

7. Upogibanje   

8. Istosmerno iztiskavanje   

9. Protismerno iztiskavanje   
10.  Analiza preoblikovalnega orodja   

Končna ocena vaj   

 
  



Opozorilo: Poročilo pišite čitljivo! V kolikor je listov v navodilih premalo, dodajte nov bel 

list. Pri rezultatih in diagramih  ne pozabite na enote. 

 
 
 
Predgovor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učno gradivo za predmet Preoblikovanje kovin je obvezni sestavni del izvajanja laboratorijskih 
vaj. Zasnovano je kot rokovnik za izvajanje posamezne vaje, kamor študent vpisuje svoje delo 
na vaji, meritve, izračune in dobljene rezultate. V gradivu so potrebne enačbe za izvedbo 
nekaterih vaj podane le delno. Študent jih mora na osnovi znanja pridobljenega na predavanjih 
dopolniti pred pričetkom posamezne vaje. 
 
Večina vaj ima tudi dodatne, opcijske vsebine, ki študentu dajejo globji vpogled v obravnavano 
porblematiko. Teh strani ni nujno priložiti k poročilu, jih pa vsekakor priporočam predelati. 
Opcijske strani so označene z modro črto na gornjem delu strani. 
 
Prisotnost na vseh vajah predmeta Preoblikovanje kovin mora biti 80%. Preden zaključite z vajo 
poskrbite, da vam asistent podpiše zbirni list učnega gradiva, sicer vam prisotnosti na vaji ne 
moremo upoštevati. V kolikor študent manjka na laboratorijski vaji, mora napisati poročilo vaje 
s pomočjo podatkov ostalih študentov v skupini ter vajo po presoji asistenta tudi zagovarjati. 
 
Pri uporabi laboratorijske opreme se iz varnostnih razlogov natančno držite navodil asistenta. 
 
Posamezne vaje so sestavljene iz sklopa meritev, sklopa izvedbe preračuna na vaji uporabljanih 
spremenljivk, sklopa vrednotenja rezultatov in izvedenih zaključkov same vaje. Za zapisovanje 
podatkov, izračunov in diagramov uporabljajte bele brezčrtne, črtaste ali karo liste (iztrgani iz 
zvezkov niso uporabni!). 
 
Kjer je treba risati diagrame ne pozabite, da imajo ti ustrezne enote. Upoštevajte ustrezne 
standarde. 
 
Pri zaključkih bodite kratki in jedrnati – da je bila posamezna vaja zanimiva ni treba posebej 
pisati, saj so to ugotovile že številne generacije pred vami. 
 
Pa veliko uspeha pri preoblikovanju! 
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