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Abstract: Metoda elementului finit reprezintă o metodă de analiză matematică a unor procese şi 

fenomene ce au la bază o mulţime de necunoscute  ceea ce face imposibil calculul matematic obişnuit , dar 

prin această metodă calculele matematice se reduc la calcule simple ceea ce face posibil reducerea unui 

fenomen la un simplu calcul matematic, aceasta executînduse prin împărţirea unui corp dat în o mulţime de 

elemente finite cărora le sunt propri unele relaţi de calcul.Această metodă se aplică şi la procesul de 

matriţare find baza matematică a tuturor softurilor existente pentru calculul simulări a procesului de 

deformare plastică. 

 

Cuvinte cheie: elemente finit, discretizare, Marc/Autoforge. 

 

Introducere 

Matriţarea este un procedeu de prelucrare a unui metal sau a unui aliaj, prin deformare plastică, cu 

ajutorul ciocanului sau a unei prese mecanice, în timpul prelucrări are loc deformarea metalulului sub 

acţiunea forţelor sub care este supus materialul dat . În interiorul semifabricatului în timpul forjări apar 

tensiuni şi deformări ce au diferite valori şi diferite direcţi ceea ce face imprevizibilă determinarea direcţielor 

de deformare şi forma piesei după forjare ,însă în prezent cu ajutorul tehnologielor existente în domeniul 

informaţional  şi cu ajutorul metodei elementului finit este posibil modelarea în 3D a semifabrictului forjat 

ceea ce face din ceva imprevizibil în ceva determinist  şi ce poate fi determinat fară a avea loc procesul de 

prelucrare.  

 

1. Funcţiele şi caracteristicele metodei elementelui finit 

Funcţiele metodei elementului finit sunt următoarele : 

–     Discretizarea  

–     Funcţia de aproximare  

Astfel prin Metoda elementului finit se pot analiza structuri cu forme complexe  care se reduc la 

unele structuri mai simple. Entităţile cu care operează Metoda elementului finit sunt nodurile şi elementele. 

Astfel spre exemplu cercetarea unei piese ce se supune deformări se poate reduce cu ajutorul elementului 

finit la cercetarea a unor mulţimi de elemente simple cărora le este caracteristică o anumită comportare în 

timpul deformări.       

 
Fig 1. Discretizarea unui corp  

În procesul de proiectare este necesar parcurgerea mai multor etape ce au o anumită consecutivitate 

şi ele sunt următoarele: 



158 

 

1. discretizarea şi alegerea configuraţiei elementelor finite 

2. definirea funcţiilor de interpolare sau modelare  

3. alegerea formulării ecuaţiei constitutive 

4. stabilirea ecuaţiilor elementare  

5. asamblarea ecuaţiilor elementare in sistemul de ecuatii al structurii şi introducerea condiţiilor la limită. 

6. rezolvarea sistemului pentru determinarea necunoscutelor primare 

7. efectuarea de calcule suplimentare pentru determinarea necunoscutelor adiţionale  

8. interpretarea rezultatelor  

În timpul simulări procesului de deformare a unei piese forjate influenţează următori factorii: 

compoziţia chimică a materialului; structura cristalină a materialului; puritate sau faptul existenţei 

impurităţilor; localizarea deformaţiei; temperatura de deformare; viteza de deformare;starea de tensiuni şi 

deformţi; presiunea hidrostatică; frecarea sculă-semifabricat şi alte . 

În general din mulţimea de factori care există,descriera tuturor factorilor este imposibilă printr-o 

relaţie, totuşi e posibil descrierea prin ecuaţiele constitutivece au forma: 

σ = f (ε ,E ,T,σ * )      (1) 
Unde:  

           ε - gradul real de deformare, 

           Ε-viteza reala de deformare, 

           T-temperatura instantanee de deformare  

           σ*- variabila care depinde de prelucrarile anterioare ale materialului   şi exprima starea materialului la 

un moment dat.  

           Din mulţimea de softuri existente la ora actuală se cunosc şi softuri pentru modelarea 3D a procesului 

de forjare ca de exemplu Marc/Autoforge care este un produs soft de analiză cu elemente finite a proceselor 

de deformare plastică. 

 

2. Concluzie 

Toate programele comerciale de analiză cu elemente finite au setate valorile implicite ale 

parametrilor de simulare în domeniul în care se obţin rezultatele cele mai precise in timpul cel mai scurt 

pentru marea majoritate a proceselor de deformare plastică. Singurele valori pe care le va introduce 

utilizatorul programelor de analiza cu elemente finite sunt:  

– datele legate model; 

– datele legate de caracteristicile contactului; 

– datele de material; 

– datele de utilaj. 

            O etapa importanta in analiza proceselor de deformare plastica prin simulare cu metoda elementelor 

finite o constituie interpretarea rezultatelor. In urma ei se pot trage atât concluzii care pot conduce la 

optimizarea procesului de deformare plastică, cat şi concluzii legate de precizia simulării. 
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