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Wstęp
Proces wytłaczania polega na przekształceniu pła-

skiego krążka w cylindryczny element z dnem. W pro-
cesie wytłaczania nie jest możliwe uzyskanie wyrobu 
w jednej operacji, dla stosunku średnic D0/d>2. Wy-
tłaczanie dla takich warunków spowodowałoby urwa-
nie dna wytłoczki lub pofałdowanie obrzeża. Podobne 
ograniczenie dotyczy wysokości wytłoczki. W jednej 
operacji nie można wytworzyć wytłoczki która spełnia 
zależność h>(0,75÷0,85)d.

W niniejszej pracy przedstawiono symulację kompu-
terową procesu wytłaczania i następnie przetłaczania 
wyrobu na mniejszą średnicę o większej wysokości. 
Symulacje komputerową przeprowadzono w progra-
mie Ansys Ls/Dyna. Metodą różnic centralnych. Na ry-
sunku 1 przedstawiono model geometryczny procesu 
wytłaczania z przetłaczaniem.

1. Określenie warunków procesu
W celu określenia odpowiednich warunków procesu 

wytłaczania i przetłaczania, należało obliczyć granicz-
ne wartości zmniejszenia średnicy wytłoczki. Określo-
no to na podstawie tabeli 1.

Badania symulacyjne przeprowadzono dla następu-
jących warunków:

D0=70 mm – średnica krążka
g0=2 mm – grubość krążka

dm1=40 mm - średnica matrycy pierwszej
dm2=30 mm - średnica matrycy drugiej
dst1=34,7 mm - średnica stempla pierwszego
dst2=24,7 mm - średnica stempla drugiego
rm1=18 mm - zaokrąglenie matrycy pierwszej
rm2=12 mm - zaokrąglenie matrycy drugiej
rst1=4 mm - zaokrąglenie stempla pierwszego
rst2=4 mm - zaokrąglenie stempla drugiego
Wyznaczono stosunek D0/g0=35, obliczono na-

stępnie stosunek średnicy wytłoczki do średnicy 
krążka dm1/D0=0,57 oraz stosunek średnicy wyrobu 
przetłoczonego do pierwszej wytłoczki dm2/dm1=0,75. 
Czyli zarówno dla wytłaczania jak i przetłaczania zo-
stał spełniony warunek z tabeli 1. Kolejnym elemen-
tem określającym możliwość uzyskania prawidłowo 
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Rys. 1. Model geometryczny procesu 

Tab. 1. Dopuszczalne zmniejszenie średnicy d 
w kolejnych operacjach w zależności od stosunku D0/g0

Stosunek D0/g0 Operacja Wskaźnik anizotropii 
normalnej r=1

40 Wytłaczanie (dm1/D0)gr
Przetłaczanie (dm2/dm1)gr

0,50
0,69

25 Wytłaczanie (dm1/D0)gr
Przetłaczanie (dm2/dm1)gr

0,48
0,66
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ukształtowanego wyrobu jest współczynnik pewności 
N = k3 ⁄ ((k4 . k5 . k6)). Wartość współczynnika k3 zależy 
od stosunku rs1/g0 oraz od anizotropii r. Dla danych 
warunków wynosił k3=1,12. Wartość współczynni-
ka k4 dla anizotropii r=1 oblicza się według wzoru 

 . Współczynnik k5 uwzględnia 
wpływ umocnienia, jakiego doznał materiał na obrze-
żu wytłoczki w poprzednich operacjach tłoczenia. 
Materiał na obrzeżu poddawany jest jednoosiowemu, 
obwodowemu ściskaniu. Czyli współczynnik zależy 
od stosunku dm1/D0 i wykładnika krzywej umocnienia 
materiału. Dla danych warunków wartość ta wynosi 
k5=1,75. Współczynnik k6 odnosi się do rozpatrywanej 
operacji przetłaczania wytłoczki ze średnicy d1 na d2 
i uwzględnia pracę tarcia blachy o powierzchnię ma-
trycy. Wartość współczynnika zależy od stosunku dm2/
dm1 oraz od stosunku g0/dm1 i wynosi k6=0,35. Wartość 
współczynnika pewności wynosi zatem N=1,385. Jest 
większa od zalecanej minimalnej wartości N=1,25.

2. Model procesu 
Jako materiał do tłoczenia przyjęto blachę DC01. 

Jej charakterystyka została opracowana na podstawie 
rozciągania trójstopniowej próbki płaskiej na maszynie 
wytrzymałościowej. Opracowany wykres zależności 
naprężeń od odkształceń zamieszczono na rysunku 2.

Analizy numeryczne przeprowadzono w programie 
Ansys / Ls-Dyna metodą różnic centralnych explicit. 
Przyjęto stałą wartość współczynnika tarcia w całym 
procesie, zarówno statyczną jak i dynamiczną. Narzę-
dzia czyli matryce i stemple potraktowano jako ciała 
nieodkształcalne. Zostały podzielone elementami 
typu Shell 163. Blachę dyskretyzowano elementami 
typu Solid 164. Elementy typu solid umożliwiają wizu-
alizację naprężeń i odkształceń na grubości blachy. 
Jako materiał dla blachy przyjęto model izotropowy 
z umocnieniem nieliniowym. Model charakteryzuje 
się liniową sprężystością i nieliniową plastycznością. 
Nie uwzględnia natomiast wpływu prędkości odkształ-
ceń. Pomimo że proces wytłaczania i przetłaczania 
jest procesem quazi statycznym, został zamodelo-
wany dynamicznie, ze względu na duże odkształce-
nia zachodzące w procesie. Przyjęto kołową symetrię 
obiektu, co pozwoliło na modelowanie jedynie ćwiart-
ki obiektów. Skróciło to znacznie czas obliczeń i nie 
wpłynęło na dokładność otrzymanych wyników.

3. Wyniki obliczeń numerycznych 
Pierwszym etapem procesu jest wytłaczanie. Któ-

re odbywało się na matrycy dm1=40 mm i przy uży-
ciu stempla dst1=34,7 mm. Luz matrycowy wynosił 
2,65 mm. Proces wytłaczania przedstawiono na ry-
sunkach 3a i 3b. Rysunek 3a przedstawia rozkład 
naprężeń w początkowym etapie przekształcania 
płaskiego krążka w cylindryczny element z dnem. 
Rysunek 3b przedstawia ukształtowaną wytłoczkę 
i przemieszczaną dalej w głąb matrycy, w celu przetło-
czenia na mniejszą średnicę. Maksymalne naprężenia 
powierzchniowe na kołnierzu wynosi szacunkowo 524 
MPa. Następnie wytłoczka jest przemieszczana przez 
stempel dst2=24,7 mm w celu przetłoczenia na matry-
cy dm2=30 mm (rys. 3c). W tym momencie stempel 
o większej średnicy zostaje wycofany. Przemieszcza-
nie wytłoczki odbywa się za pomocą stempla o mniej-
szej średnicy. Naprężenia panujące na obrzeżu są 
mniejsze i wynoszą 474 MPa. Jest to wynikiem odcią-
żenia sprężystego obrzeża wytłoczki wskutek wycofa-
nia stempla o większej średnicy.

Na rysunku 4a przedstawiono początkowy etap 
przetłaczania wytłoczki o średnicy dm1=40 mm na 
średnicę dm2=30 mm. Maksymalne wartości naprężeń 
są zlokalizowane w obszarze wewnętrznym w miejscu 
przejścia przez drugą matrycę i wynoszą 500 MPa. 
Dno wytłoczki ulega dalszemu umocnieniu. W wyniku 
czego następuje też minimalne zmniejszenie grubo-
ści blachy w miejscu przejścia dna w ściankę bocz-
ną i w dnie wytłoczki. Odpowiednia grubość blachy 
zapobiega fałdowaniu się obrzeża wskutek zmniej-
szenia jego średnicy. Dalszy etap procesu przetła-
czania przedstawiono na rysunku 4b. Maksymalne 
naprężenia utrzymują się cały czas na wewnętrz-
nej powierzchni wytłoczki, w miejscu przechodzenia 
z większej średnicy na mniejszą. Na tym etapie proce-
su wynoszą szacunkowo 582 MPa. Jest to początek 
etapu formowania kołnierza wytłoczki. W wyniku tego 
następuje dalsze silne umacnianie dna i zaokrąglo-
nej krawędzi. Jeśli odkształcenia graniczne zostaną 
przekroczone w tamtym obszarze mimo umocnienia 
nastąpi zerwanie dna. Jest to jeden z głównych pro-
blemów przetłaczania.

Na rysunku 5 przedstawiono ostatni etap przetła-
czania. Naprężenie osiąga w tym momencie maksy-
malną wartość w stosunku do całego procesu i wynosi 
630 MPa. Wartość ta zlokalizowana jest na obrzeżu 
wytłoczki. Jeśli wskutek przekroczenia dopuszczal-
nych odkształceń na rozciąganie w dnie i na zaokrą-
glonej krawędzi ma nastąpić urwanie dna, to nastąpi 
ono właśnie w tym momencie. Można zaobserwować 
zmniejszenie grubości blachy na zaokrągleniu. Pocie-
nienie nie jest jednak na tyle duże aby wystąpiło ryzy-
ko urwania dna.

Rysunek 6a przedstawia gotową wytłoczkę. Naprę-
żenia maksymalne uległy zmniejszeniu do 609 MPa. 
Grubość blachy w najcieńszym miejscu wynosi 1,4 
mm. Natomiast grubość blachy na obrzeżu wynosi 
2,65 mm. Całkowita wysokość wytłoczki od podstawy 
wynosi 40,5 mm. Rysunek 6b przedstawia całą wy-
tłoczkę z zastosowaniem odbicia lustrzanego ćwiartki 
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Rys. 2. Charakterystyka materiałowa
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względem płaszczyzny symetrii. Jest to możliwe tyl-
ko wtedy gdy zastosowany materiał jest izotropowy. 
Wytłoczka z blachy anizotropowej charakteryzuje się 
specyfi cznymi "uchami" na obrzeżu i proces jej kształ-
towania nie może być symulowany z zastosowaniem 
kołowej symetrii. W wielu przypadkach jednak moż-
na przyjmować założenie, że blacha jest izotropowa, 
gdyż uzyskiwana blacha najwyższego gatunku nie 
wykazuje znacznych właściwości anizotropowych. 
Jest to zjawisko wysoce niepożądane gdyż powsta-
łe "ucha" trzeba obciąć w celu wyrównania obrzeża 
wytłoczki.

a)  b) 
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Rys. 4. Początkowe etapy procesu przetłaczania
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Wnioski
Analiza numeryczna i symulacja komputerowa jest 

potężnym narzędziem. Za jej pomocą można progno-
zować kształt wytłoczki i przebieg całego procesu. Li-
teraturowe wytyczne nie mogą dać w pełni pewności 
co do uzyskania wyrobu dobrej jakości. Symulacja 
komputerowa daje znacznie większą pewność. Jed-
nak aby wyniki komputerowe były na tyle dokładne, 
żeby miały zgodność z rzeczywistymi na poziomie 
α=0,05 należy dokładnie określić parametry materia-
łowe blachy do tłoczenia. Stosując elementy skoń-
czone typu Solid można obserwować bezpośrednio 
zmiany grubości blachy w ściance i w dnie wytłoczki, 
oraz rozkład naprężeń na grubości blachy. Możliwe 
jest także przewidywanie miejsca i momentu w którym 
nastąpi urwanie dna. Miałoby to miejsce w przypadku 
nadmiernego pocienienia blachy na zaokrągleniu. Dla 
zamieszczonych w pracy wyników symulacji procesu 
wytłaczania i przetłaczania takie zjawisko nie nastąpi-
ło. Korzystając z wyników obliczeń można zaprojekto-
wać tłocznik w celu przeprowadzenia prób na maszy-
nie wytrzymałościowej.

W dalszych badaniach numerycznych należałoby 
uwzględnić płaską anizotropię materiału co pozwo-
liłoby na obserwację powstawania uch na obrzeżu. 
Dałoby to możliwość dokładniejszego określenia wy-
sokości wytłoczki i obliczenia naddatku materiału jaki 
jest potrzebny aby uzyskać wyrób o wymaganej wy-
sokości. Uwzględnienie w symulacji rozerwania wę-
złów elementów skończonych, umożliwi obserwację 
odkształceń granicznych w dnie wytłoczki, które po-
wodują urwanie dna. Sytuacja taka miałaby miejsce 
w przypadku próby przetłoczenia zbyt dużej wytłoczki 
na zbyt małą średnicę.
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Computer modeling and numerical analysis 
of tall drawpieces forming by the redrawing method

Abstract
From the fl at sheet metal disc in one operation can be obtained drawpiece no more than the 0,75-0,85 per-

cent of its diameter. To obtained the drawpieces with higher height is necessary using addiction redrawing 
operations. Increasing the drawpieces height h has been obtained at the expense of reduce its diameter. This 
publication presents the numerical analysis and computer simulation of the drawing and redrawing process. 
Computer model has been in the Ansys/Ls-Dyna program realized. The necessary conditions which must be 
realized that the redrawing process ran properly has been presented. The range of acceptable strains has been 
calculated. A selected results of computer simulations has been presented.

Key words: computer modeling, numerical analysis, tall drawpieces, redrawing method.
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