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STRESZCZENIE: Obiektem badań numerycznych jest słup aluminiowy o przekroju kwadratowym z szeregiem przetłoczeń na obwodzie, 

który został poddany osiowemu dynamicznemu zgniotowi. Głównym celem pracy jest badanie wpływu głębokości i położenia wgłębień na 

zachowanie słupów w fazie progresywnego zgniotu oraz wartości wskaźników energoabsorbcyjnych charakteryzujących efektywność 

energetyczną tego procesu. Symulacje numeryczne metodą elementów skończonych prowadzono w programie Abaqus 6.14 korzystając 

z modułu Explicit, gdzie różne modele słupów były poddawane uderzeniu o energii 7.5 kJ. 
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1. Wprowadzenie 

W przypadku cienkościennych elementów 

konstrukcyjnych poddanych osiowemu ściskaniu, które 

działają jako pochłaniacze energii, bardzo ważną kwestią 

jest taka ich konstrukcja, by wspierać mechanizm 

progresywnego zgniotu, stymulując możliwie największą 

zdolność pochłaniania energii. Jednym z rozwiązań 

konstrukcyjnych jest zastosowanie tzw. triggerów w postaci 

otworów, wgłębień, w których rozpoczyna się mechanizm 

zniszczenia. W niniejszej pracy bada się wpływ położenia 

oraz głębokości, szeregu przetłoczeń umieszczonych na 

obwodzie słupa, na efektywność energetyczną całego 

procesu pochłaniania energii. 

 

2. Przedmiot badań. Model słupa z wgłębieniami 

Przedmiotem analizy jest słup o przekroju 

kwadratowym □70
x
2 z wgłębieniami, wykonany ze stopu 

aluminium EN AW6060-T6 (Re=175 MPa, Rm=250 MPa, 

=0.33). W stanie plastycznym materiał wykazuje liniowe 

umocnienie (E=70000MPa, Et=937,5MPa). Wysokość 

słupa przyjęto l= 335 mm. W słupie zamodelowano cztery 

identyczne wgłębienia wykonane promieniem R=50 mm, 

a ich głębokość została określona stosunkiem procentowym 

w relacji do wymiaru przekątnej kwadratowego przekroju. 

 
 

Rys. 1 Model słupa z wgłębieniami 

Proces modelowania słupa z wgłębieniami 

przeprowadzono w systemie Catia V5, w module 

Generative Shape Design. Następnie geometria została 

zaimportowana do systemu Abaqus 6.14 w którym 

prowadzono dalsze prace nad modelem oraz obliczenia 

numeryczne. Model został uzupełniony o dwie sztywne 

płyty, które połączono ze słupem więzami typu tie. Aby 

zrealizować cel badań i określić wpływ głębokości oraz 

położenia wgłębień na zachowanie się słupów w fazie 

progresywnego zgniotu, sporządzono 36 modeli różniących 

się powyższymi parametrami. Modele oznaczono literą A 

pierwsze dwie cyfry oznaczają głębokość wgłębienia w % 

w stosunku do wymiaru przekątnej kwadratowego 

przekroju, kolejne dwie odległość brzegu wgłębienia od 

dolnej płyty X. W modelu, w płycie sztywnej utworzono 

punkty referencyjne, w których zbierane są wyniki 

pomiarów: wartości reakcji (na dole) oraz przemieszczeń, 

prędkości i przyśpieszeń (na górze). Nadano następujące 

warunki brzegowe: płyta dolna została całkowicie 

utwierdzona, płycie górnej umożliwiono ruch w kierunku 

pionowym blokując pozostałe stopnie swobody. W modelu 

zastosowano elementy czterowęzłowe powłokowe 

o zredukowanym całkowaniu- S4R. Zastosowano algorytm 

tworzenia siatki- medial axis gwarantujący uzyskanie 

równomiernej siatki. Przykładowy model słupa oraz model 

MES przedstawiono na rysunku 1.  

 

3. Obliczenia numeryczne 

Obliczenia numeryczne MES prowadzono w dwóch 

etapach. Pierwszy obejmował analizę postaci wyboczenia 

słupa z wgłębieniami i można go potraktować jako etap 

budowy modelu, w sensie poszukiwania postaci imperfekcji 

geometrycznej zaburzającej idealną geometrię słupów. 

Pierwszą postać wyboczenia na przykładzie 

modelu A20_20 przedstawiono na rysunku 1. Postaci 

wyboczeniowe w zależności od położenia wgłębienia i jego 

głębokości charakteryzują się zróżnicowaną liczbą półfal 

wzdłuż wysokości słupa, co z pewnością wpływa na jego 

zachowanie w fazie progresywnego zgniotu. Drugi 

zasadniczy etap obliczeń to analiza dynamiczna w module 

Explicit systemu Abaqus, gdzie zamodelowano uderzenie 

bijaka w płytę górną o energii 7.5 kJ (m=150 kg, 

v2=10 m/s). 

 

4. Wyniki symulacji oraz ich analiza 

Na podstawie danych pochodzących z utworzonych 

setów w punktach referencyjnych, możliwe jest 

sporządzenie charakterystyk pracy konstrukcji w fazie 

progresywnego zgniotu. Wyniki symulacji numerycznych 
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ograniczono do momentu wyhamowania bijaka 

(v2= 0 m/s). Przy takim podejściu można odejść od 

porównywania energii absorbowanej, gdyż wszystkie 

odmiany słupa absorbują całą energię uderzenia, a miarą 

efektywności tego procesu jest współczynik efektywności 

zgniotu stroke efficiency- Ste. Ze względu na pracę 

konstrukcji, słupy można podzielić na trzy grupy: 

Grupa I to słupy w których po początkowym spiętrzeniu 

naprężeń w triggerze proces destrukcji przenosi do środka 

słupa i potem wędruje albo do dołu albo do góry lub 

naprzemiennie. Ten typ pracy konstrukcji występuje 

w modelu bez wgłębienia (SM). 

Grupa II to słupy w których po początkowym spiętrzeniu 

naprężeń w triggerze proces destrukcji zaczyna się nad 

triggerem i po zniszczeniu całego słupa na końcu ulega 

destrukcji również trigger.  

Grupa III to słupy w których proces zniszczenia 

rozpoczyna się w triggerze i potem po kolei, kolejne 

poziomy ku górze składają się wg klasycznego 

mechanizmu- postać symetryczna. 

Pracę energoabsorbera obrazują charakterystyki siła- 

skrócenie. Na rysunku 2 przedstawiono przykładowe 

zestawienie, które zawierają również wyniki dla słupa 

gładkiego (model SM). Rysunek  prezentuje wyniki dla 

trzech słupów różniących się głebokością wgłębienia przy 

tej samej odległości jego brzegu od płyty dolnej X=20 mm. 

Na powiększeniu widoczna jest różnica maksymalnej siły 

zgniotu PCF w zależności od głebokości wycięcia. 

 
Rys 2. Zestawienie charakterystyk siła- skrócenie dla trzech 

słupów z różnych grup oraz gładkiego (stała odległość 

brzegu triggera od płyty dolnej X=20 mm ) 

Słup gładki charakteryzuje się najmniejszym 

skróceniem U2MAX= 228,984 mm. Wpływa to bezpośrednio 

na wartość współczynnika Ste= 0,316. Jak widać w tabeli 1 

jest on wyższy niż te dotyczące modeli z wgłębieniami. 

Kolorem żółtym wizualizowano słupy grupy I, zielonym 

grupy II, zaś niebieskim- grupy III. 

Tabela 1 Wartości współczynnika efektywności 

energetycznej zgniotu 

 Ste[-] Model 
A05_X A10_X A15_X A20_X A25_X A30_X 

X=5 0,268 0,239 0,265 0,300 0,298 0,280 

X=10 0,260 0,242 0,281 0,287 0,265 0,258 

X=15 0,250 0,296 0,298 0,285 0,286 0,259 

X=20 0,267 0,243 0,305 0,286 0,265 0,260 

X=25 0,264 0,246 0,258 0,280 0,291 0,262 

X=30 0,273 0,264 0,269 0,265 0,284 0,270 

Bardzo ważnym parametrem efektywności 

energetycznej energoabsorbera jest współczynnik CLE, 

bedący procentowym stosunkiem siły średniej MCF do 

maksymalnej PCF. Średnia siła zgniotu MCF dla całej 

grupy badanych słupów zawiera się w granicach od 29,602 

kN (model A10_20) do 32,774 kN (model słupa gładkiego 

SM). Zatem najkorzystniejsze z punktu widzenia 

efektywności energetycznej wartości MCF posiada słup 

gładki, jednakże najwyższa wartość PCF w grupie 

badanych słupów, powoduje, że współczynnik 

efektywności energetycznej CLE wynosi 31,37 %. W tabeli 

2 zebrano wartości wskaźnika CLE dla wszystkich 

badanych słupów z wgłębieniami. Kolorem szarym 

wizualizowano modele, które osiągnęły wyższy wskaźnik 

CLE niż słup gładki SM.  

Tabela 2 Wartości współczynnika CLE 

CLE[%] Model 
A05_X A10_X A15_X A20_X A25_X A30_X 

X=5 30,39 29,72 31,03 35,12 36,91 39,19 

X=10 30,49 29,71 32,39 33,30 34,29 37,67 

X=15 30,07 31,99 33,10 33,26 35,04 37,32 

X=20 30,20 29,80 32,84 33,84 34,79 36,38 

X=25 30,12 29,42 31,34 33,32 35,87 35,19 

X=30 31,12 30,81 31,41 32,73 34,51 33,63 

 

5. Wnioski  końcowe 

Przeprowadzone badania numeryczne pokazują, że 

zarówno głębokość triggera jak i jego położenie wpływają 

na pracę słupa w fazie progresywnego zgniotu a także na 

wartości wskaźników energochłonności.  

Wniosek1 Uzyskane wartości współczynnika Ste dla 

słupów z wgłębieniami są niższe niż dla słupa gładkiego, 

a więc modele z wgłębieniami okazały się bardziej podatne. 

Pochłonięcie energii nastąpiło na dłuższej drodze.  

Wniosek 2 Głębokość triggerów wpływa przede wszystkim 

na wartość maksymalnej siły zgniotu PCF a przez to 

pośrednio na współczynnik CLE. Najwyższą wartość 

wskaźnika charakteryzuje model A30_05 a więc o triggerze 

maksymalnej głębokości i usytuowanym blisko brzegu. 

Wniosek 3 Położenie triggerów ma wpływ na wartości 

współczynnika CLE zależny od jego głębokości a także 

przynależności do grupy. W grupie trzeciej maksymalne 

wartości osiągają modele o najmniejszej odległości od płyty 

sztywnej. W grupie drugiej najwyższą wartość 

charakteryzuje model A15_15, zaś w grupie pierwszej 

model o triggerze maksymalnie odległym od płyty. 
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