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UČNI LIST – vaja 3 
 

Preoblikovanje kovin – Numerične simulacije v preoblikovanju s programom ABAQUS 
 
Naloga:  Z metodo končnih elementov preverite postopek nakrčevanja obročastega 

preizkušanca iz prejšnje vaje. Materialne podatke privzemite za material C15E iz 
Priporočil preoblikovanja, koeficient trenja izberite glede na rezultate 2. laboratorijske 
vaje. 

 
Teoretske osnove: 

 
Simuliranje procesov preoblikovanja z uporabo metode končnih elementov (MKE) omogoča 

sodobno, hitro in stroškovno ugodno vrednotenje zahtevnih preoblikovalnih procesov ter 

določevanje in optimiranje spremenljivk preoblikovalnega procesa. S predhodno numerično 

analizo preoblikovalnega procesa v digitalnem okolju se zmanjša obseg dragih fizičnih 

preizkusov; predhodno pa se predvidi tudi napake v samem procesu. Programski paket Abaqus 

predstavlja pogosto uporabljano zelo fleksibilno simulacijsko orodje. 

Metoda končnih elementov je numerična metoda, ki bazira na deljenju objekta na izbrano 

število med seboj v enovito mrežo povezanih končno velikih elementov (diskretizacija 

problema). Tako razdeljenemu objektu za vsak element podamo lastnosti, opredelimo kontakte, 

robne pogoje ter ostale potrebne podatke za izvedbo simulacije. Pri tem seveda kakovostni 

vhodni podatki pogojujejo dobre rezultate simulacije.  Diskretizacijo problema prikazuje slika 3-1 

[Kambič]. 

 

Slika 3-1: Pretvorba geometrijskega v MKE model. 
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Mreža končnih elementov je medsebojno povezana v vozliščih, v katerih vrednotimo končno 
število računsko določljivih neznanih osnovnih spremenljivk. Bolj podrobnejša kot je 
diskretizacija problema, večja je natančnost numerične rešitve, a dalj časa traja, da računalnik 
pride do želene rešitve. Delo s simulacijskimi programi je deljeno v tri faze: 
 

• priprava numeričnega modela in vnos potrebnih vhodnih podatkov, 

• preračun po metodi končnih elementov, 

• analiza in predstavitev dobljenih rezultatov. 
 
V komercialnem programskem paketu ABAQUS je najenostavneje pripraviti numerično 
simulacijo z pre-procesorskim inženirskim okoljem Abaqus CAE, ki je deljeno v 11 modulov. 
Okolje Abaqus CAE omogoča enostavno kreiranje in kasnejše upravljanje numeričnih modelov.  
Sam MKE model pripravljamo postopoma v posameznih modulih, pri čemer modulov ne smemo 
preskakovati. Moduli si sledijo po sledečem vrstnem redu (Kambič): 
 
 

• PART: osnovni modul, ki omogoča kreiranje in spreminjanje geometrijskega modela, 

• PROPERTY: definiranje materialnih in fizikalnih lastnosti modela, 

• ASSEMBLY: sestavljanje neodvisnih geometrijskih teles v sestav (npr. postavitev orodja 
in preizkušanca v začetno lego), 

• STEP: določimo zaporedje korakov, čas izvajanja in kateri podatki se beležijo, 

• INTERACTION: definiranje mehanskih in toplotnih interakcij med posameznimi regijami 
modela (npr. kontakt med dvema površinama), 

• LOAD: definiranje obremenitev, robnih pogojev in začetnih vrednosti modela, 

• MESH: generiranje in spreminjanje mreže končnih elementov, 

• OPTIMIZATION: modul za optimizacijo analiziranega problema, 

• JOB: priprava numeričnega modela za analizo, 

• VISUALIZATION: prikaz rezultatov analize, 

• SKETCH: »risalna deska«. 
 
Pri zahtevnejših geometrijah objektov v simulaciji integrirani »PART« modul ni primeren in 
geometrije objektov je potrebno pripraviti v ustreznem CAD programu ter jih nato uvoziti v 
Abaqus CAE preko vmesniških datotek (IGES, VDA, STEP, …). Sam način simuliranja se v 
osnovi deli na dinamične in statične probleme, ki jih rešujemo z Abaqus Standard (statične) ali 
Abaqus Explicit (dinamične) računskim pristopom. 
 
V nadaljevanju je na slikah 3-2 do 3-11 prikazanih nekaj osnovnih menijev programskega okolja 
za lažje delo na sami vaji.  
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Slika 3-2: »Part« meni za oblikovanje objektov in prenos podatkov iz vmesniških datotek. 

 

  
 
Slika 3-3: Uvoz datoteke z geometrijo objekta. 
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Slika 3-4: »Property« modul za opredelitev lastnosti objektov (elastičnih, plastičnih …) 
 
Pri lastnostih ne smemo pozabiti na gostoto objekta, ravno tako moramo izbrati enega od 
enotskih sistemov: 

• kg – m – s – K 

• t – mm – s - K . 
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Slika 3-5: »Assembly« modul: sestavljanje in pozicioniranje posameznih objektov: 
 

• Rotacija  

• Linearni premik  

• Primik do kontakta  . 

 

  
 
Slika 3-6: Step modul - opredelitev načina računanja in zapisa podatkov. 

Opredelitev novega koraka 

Opredelitev  

zapisovanja 

rezultatov 
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Slika 3-7: Opredelitev kontaktnih pogojev 

 

 
Slika 3-8: Izbira kontaktnih površin – »first surface« je vedno orodje! 
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Slika 3-9: Opredelitev robnih pogojev (npr. kinematika orodja) – ne pozabite opredeliti 
amplitude. 

    
 
Slika 3-10: Opredelitev mreže – pazite na tip mreže, kako je opredeljena, ali je ustrezne oblike, 
koliko je velika. 
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V modulu za mreženje objektov je potrebno: 
 

• Opredeliti mrežo (velikost, vrsto)  

• Pomrežiti objekt  

• Izbrati tip mreže  

• Preveriti ustreznost mreže  

• Izbrati vrsto elementa MKE mreže in kontrolne parametre . 

 

 
 
Slika 3-11: Modul »Job«: zagon in kontrola poteka simulacije ter povezava na pregled 
rezultatov. 
 
 
Navodilo za pripravo CAE modela: v STEP modulu izberite rotacijsko simetrični model, orodje 
naj bo togo in analitično popisano, preoblikovanec  pa elasto-plastičen. Pri risanju vsem 
modelov pazite, da ste na »risalni deski« na desni strani rotacijske osi. 
 
Izdelajte simulacijo nakrčevanja obročka za suho trenje in trenje pri uporabi teflonske folije. 
Primerjajte stopnje deformacij in napetosti v preoblikovancih z realnim stanjem in idealiziranim 
homogenim napetostno-deformacijskim stanje. 
 


