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 Sac Şekillendirme Simülasyonları
 ŞSD’lerin Oluşturulması
 Yarı küresel stampayla şişirme deneyi
 Sınır gerinme değerlerinin ölçülmesi

 Sınır gerinme değerlerinin ölçülmesi
 Parçaların modellenmesi
 Malzeme özelliklerinin atanması
 Montajın oluşturulması
 Analiz adımlarının oluşturulması
 Etkileşimde olan yüzeylerin tanımlanması
 Sınır şartların tanımlanması
 Parçanın sonlu elemanlara bölünmesi
 Analizin gerçekleştirilmesi ve sonuçların deneysel sonuçlarla 

karşılaştırılması



 Sac şekillendirmede deneme 
yanılmayı azaltmak için 
simülasyonlar yapılır

 Analiz programlarına 
Şekillendirme Sınır 
Diyagramları (ŞSD) girilerek 
parçada oluşabilecek 
hasarlar tahmin edilir

 ŞSD’leri oluşturmak için 
deformasyondan önce sac 
üzerine çizilen şekiller 
deformasyondan sonra 
ölçülür

Çelik için tipik ŞSD

ŞSD kullanılarak yapılan şekillendirme analizi



 Düzlem dışı şekillendirme deneylerinden biridir.

 Farklı genişlikler ve farklı yağlayıcılar kullanılarak şekillendirme 
işlemi yapılır.

 Numuneler süzdürme çubuğuna sahip baskı plakası ile 
kaymaya izin verilmeyecek şekilde sıkıştırılır.

 Yırtılma veya boyunlaşma anına kadar şekillendirilir.

Yarı küresel stampayla şişirme deneyi



Boyunlaşmanın başladığı gerinme değerlerini 
(sınır gerinme  değerleri) ölçmek için 

Sac şekillendirilmeden önce grid adı verilen 
şablonlar oluşturulur.

 

Sınır gerinme değerlerinin ölçülmesi



Şekillendirme işlemi üç parça ile modellenmiştir.

Kalıp, 3 boyutlu (3D), 
analitik rijit, kabuk eleman

Stampa, 3 boyutlu (3D), 
analitik rijit, kabuk 
eleman

Ġş parçası, gerçekte 200x200mm 
boyutunda, Abaqus’da çeyrek 
olarak modellenmiş,3 boyutlu 
(3D), deforme olabilir, kabuk 
eleman



 Al 5754-O malzemenin çekme 
deneyi sonucunda elde edilen akma 
eğrisi ve elastik özellikleri, iş 
parçası malzemesi olarak şekilde 
görülen “Property” modülündeki 
“creat material” komutuyla 
girilmiştir.

 “Creat section” komutu ile 
homojen ve kabuk şeklinde bir 
kesit tanımlanmıştır.

 “Assign section” komutu ile 
tanımlanan kesit iş parçasına 
atanmıştır.

Creat
Section

Creat
Material

Assign
Section



 Assembly modülünde, instance part komutu ile montaj 
dosyasına parçalar eklenmiştir. 

 Şekilde görüldüğü gibi parçaların montajı yapılmıştır.



 “Step” modülünde “Creat
step” komutu ile analiz 
adımları oluşturulmuştur.

 Bu analizde başlangıç 
adımından sonra sadece 
şekillendirme işleminin 
adımı tanımlanmıştır.

 Analiz işlemi 


