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Streszczenie 
W artykule przedstawiono problematykę modelowania i analizy 
numerycznej nieliniowych zjawisk fizycznych występujących 
w procesach technologicznych wytwarzania części samochodowych. 
Procesy te rozpatrzono jako geometrycznie, fizycznie i cieplnie 
nieliniowe zagadnienie brzegowo-początkowe, z nieznanymi 
warunkami brzegowymi w obszarze kontaktu. Do opisu zjawisk 
nieliniowych, na typowym kroku przyrostowym, wykorzystano 
uaktualniony opis Lagrange'a, traktując narzędzie jako ciało sztywne 
lub termo-sprężyste natomiast przedmiot jako ciało sprężysto/termo-
lepko-plastyczne. Równanie ruchu obiektu wyprowadzono 
wykorzystując rachunek wariacyjny. Otrzymane równanie wariacyjne 
dyskretyzowano stosując aproksymację właściwą metodzie elementu 
skończonego. Dyskretne równanie rozwiązano stosując jawne metody 
całkowania. Opracowana aplikacja w systemie ANSYS/LS-Dyna, 
pozwala na kompleksową analizę stanów przemieszczeń, odkształceń, 
naprężeń w dowolnym miejscu ciała i w dowolnej chwili realizacji 
różnych procesu obróbki nagniatania gładkościowego. Przedstawiono 
przykładowe wyniki obliczeń numerycznych stanów przemieszceń, 
naprężeń i odkształceń materiału części w procesie nagniatania 
gładkościwego. 
 
Wstęp 

Postęp w dziedzinie techniki motoryzacyjnej ma bardzo 
duży wpływ na rozwój technologii stosowanych w obróbce 
części. Obecnie większość procesów technologicznych 
przebiega w sposób zautomatyzowany. Rozwój automatyki  
i mechanizacji sprawia, że rosną wymagania w stosunku co do 
precyzji wykonania produktów końcowych. Ewolucja 
technologiczna w dużej mierze decyduje o poziomie życia całej 
populacji, ponieważ zastosowanie nowatorskich metod produkcji 
umożliwia wytwarzanie wyrobów o wyższej niż dotychczas 
jakości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich wytwarzania 
oraz zwiększeniu wydajności pracy.  

Wśród wielu wymagań takich jak: kryteria konstrukcyjne, 
technologiczne i eksploatacyjne, stawianych przez prężnie 
rozwijający się przemysł motoryzacyjny, coraz większe 
znaczenie nabierają względy ekonomiczne oraz ekologiczne.  
W celu zwiększenia trwałości i wytrzymałości materiałów, 
oprócz wykorzystywania wysokiej jakości surowców i stopów, 

należy stosować odpowiednio dobrane technologie 
produkcyjne, takie jak: obróbka skrawaniem, szlifowaniem, 
nagniataniem, oraz wiele innych procesów poprawiających 
jakość produktu końcowego. Bardzo istotnym czynnikiem jest 
odpowiedni dobór narzędzi do rodzaju procesu. Dotychczas, 
wprowadzenie nowego rozwiązania, wymagało 
przeprowadzenia wielu badań eksperymentalnych. Ogromny 
rozwój technologii komputerowej spowodował, że określenie 
optymalnych efektów realizacji procesu obróbki za pomocą 
metod eksperymentalnych jest coraz częściej zastępowane 
metodami symulacyjnymi, które nie tylko umożliwiają 
zmniejszenie kosztów produkcyjnych, ale również wpływają 
znacznie na skrócenie przebiegu procesu.  

Najnowszym trendem w zakresie modelowania i analizy 
procesów obróbki jest modelowanie numeryczne przy użyciu 
Metody Elementów Skończonych (MES). Polega ona na 
zastąpieniu ciągłego obiektu (układu rzeczywistego) dyskretnym 
obiektem z wyodrębnionymi podobjętościami i/lub podobszarami 
– elementami skończonymi zawierającymi skończoną liczbę 
węzłów. Rozwój możliwości obliczeniowych komputerów oraz 
oprogramowania pozwala na analizę różnych procesów obróbki  
przy użyciu programów komputerowych wykorzystujących MES.  
 
1. Nowoczesne modelowanie procesów obróbki  

Kompleksowe analizę procesów obróbki przeprowadza się 
zgodnie z algorytmem przedstawionym na Modelowanie 
procesu obróbki przy zastosowaniu metod wariacyjnych  
i elementów skończonych przebiega w następujących etapach 
[37, 38, 41, 42]  (rys. 1): 

1. Modelowanie fizyczne procesu obróbki (obiektu rzeczy-
wistego) w wyniku, czego uzyskuje się model fizyczny 
procesu (zbiór zjawisk i procesów, jakie występują  
w badanym obiekcie, zbiór założeń i uproszczeń). 

2. Modelowanie matematyczne modelu fizycznego w wyniku, 
którego otrzymuje się ciągłe, przyrostowe modele 
matematyczne, to jest: równania konstytutywne, model 
kontaktu narzędzie walcujące – przedmiot, model dynamiczny 
i warunki jednoznaczności. W wyniku sformułowania 
wariacyjnego otrzymuje się ponadto dynamiczne równanie 
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ruchu i deformacji obiektu. Alternatywą jest najpierw 
dyskretyzacja obiektu elementami skończonymi, w wyniku, 
której otrzymuje się dyskretny model fizyczny. 

3. Aproksymacja ciągłego modelu matematycznego za pomocą 
metody elementów skończonych (MES) lub modelowanie 
matematyczne dyskretnego modelu fizycznego, prowadzące 
do dyskretnych, przyrostowych modeli matematycznych 
modelu fizycznego.  

 

 
 

Rys. 1. Schemat modelowania procesów obróbki 
 
2. Przyrostowy opis zjawisk procesu obróbki 

Ważnym etapem prac związanych z obliczeniami procesów 
obróbki części jest przyjęcie określonego opisu 
matematycznego tego procesu. Bazą takiego opisu są równania 
różniczkowe zwyczajne, uzupełnione odpowiednimi warunkami 
jednoznaczności. Tak więc problemy dynamiki procesu obróbki 
traktowane są jako zadania brzegowo-początkowe z ruchomymi 
granicami. 

 
2.1. Nieliniowość procesu 

Z punktu widzenia dynamiki ciała stałego, podczas obróbki 
części występują nieliniowość fizyczna (nazywana również 
materiałową) oraz nieliniowość geometryczna. W przypadku 
nagniatania autotermicznego lub nagniatania z prądem 
dodatkowo występuje również nieliniowość cieplna. Nieliniowość 
fizyczna wynika z nieliniowych równań opisujących właściwości 
materiału części obrabianej. Nieliniowość geometryczna 
powodowana jest zmianą początkowej geometrii części, 
prowadzącą do nieliniowych związków odkształcenie-
przemieszczenie. Uwzględnianie tych nieliniowości w analizie 
procesu obróbki jest zagadnieniem niezwykle złożonym. 
Różnorodność i skomplikowany charakter równań 
konstytutywnych oraz nieliniowy opis dynamiki procesu 
deformacji, powodują konieczność operowania przyrostami 
poszczególnych wielkości kinematycznych (przemieszczenie, 
prędkość, przyspieszenie), statycznych (siła, naprężenie, 
moment siły), czyli stosowanie opisu przyrostowego [ARG 1977, 
AZR 1980].  

Wymaga to stosowania innych niż w zagadnieniach 
liniowych, zasad formułowania problemów brzegowo-
początkowych i bardziej złożonych metod ich rozwiązywania. 
Pomimo tych trudności celowość opracowywania i doskonalenia 
efektywnych metod analizy procesów obróbki części jest 
bezsprzeczna. Zastosowanie ich w praktyce inżynierskiej 
pozwala na rozwiązanie szeregu ważnych problemów 
związanych z obróbką, takich jak: określenie mechanizmu 
płynięcia plastycznego materiału części, prognozowanie stanu 
odkształceń i naprężeń w warstwie wierzchniej, dobór warunków 
obróbki w celu otrzymania pożądanych właściwości warstwy 
wierzchniej oraz określenie stanu nacisków i sił tarcia  
w obszarze kontaktu. 
 
2.2. Opis przyrostowy 

Celem analizy przyrostowej jest określenie geometrii ciała 
oraz istniejących w tym ciele stanów przyrostu przemieszczenia, 
odkształcenia, naprężeń itd., w kolejnych dyskretnych chwilach 
czasu τ=0, Δt, 2Δt, …, odpowiadających pewnemu niewielkiemu 
przyrostowi czasu Δt. Zakłada się, że znane są rozwiązania dla 
wszystkich kroków czasowych z przedziału [0,t], poszukuje zaś 
rozwiązania w chwili τ = t + Δt. Powtarzając ten proces dla 
kolejnych chwil Δt uzyskuje się rozwiązanie w zadanym 
przedziale czasu. 

Szerokie omówienie zagadnień związanych z opisem 
przyrostowym zawierają prace M. Kleibera np. [32]. W pracach 
tych dokonano analizy zastosowania istniejących koncepcji opisu 
przyrostowego w nieliniowej mechanice tj. ogólnego i uaktualnio-
nego opisu Lagrange’a, do opisu deformacji ciała. Zapropono-
wano nową koncepcję zwaną uogólnionym opisem Lagrange’a-
Kleibera. Podstawą tego opisu jest przyjęcie pewnej 
porównawczej konfiguracji odniesienia (nazywanej beznapręże-
niową), która nie musi być konfiguracją przyjmowaną przez ciało 
w trakcie jego ruchu. W znanych aktualnie systemach  
i programach nieliniowej analizy procesu koncepcja konfiguracji 
beznaprężeniowej nie znalazła jeszcze szerokiego zastosowania. 
Powszechnie stosowany jest ogólny opis Lagrange’a lub uaktual-
niony opis Lagrange’a np. [1, 32, 114], bazujący na założeniu 
addytywności poszczególnych składowych odkształcenia na 
konfiguracji pierwotnej lub aktualnej. Według [32] koncepcja 
uogólnionego opisu Lagrange’a charakteryzuje się dużą 
uniwersalnością i może być wykorzystana do nieliniowej analizy 
procesu w ramach różnych teorii. W niniejszej pracy, do opisu 
procesów obróbki przyjęto uaktualniony opis Lagrange’a (rys. 2).  

 

 
 

Rys. 2. Stan deformacji i ruchu ciała w uaktualnionym opisie 
Lagrange’a [85] 

 
Zgodnie z tym opisem w chwili aktualnej t znana jest 

konfiguracja pierwotna ciała oC (chwila t = 0) i konfiguracja 
aktualna tC (chwila t). To znaczy, że znane są w tych chwilach 
oraz we wszystkich innych chwilach τ<t wartości wszystkich 
występujących w zagadnieniu funkcji. Poszukiwana jest natomiast 
następna konfiguracja równowagi Cτ , w chwili τ = t + Δt. 
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3. Równania konstytutywne dla materiału cześci 
Równania konstytutywne (nazywane również modelem 

materiałowym) powinny być tak sformułowane, aby odpowiadały 
szerokiej klasie materiałów obrabianych w różnych warunkach. 
Równania te traktować można jako definicje charakteryzujące 
makroskopowo poszczególne materiały obróbkowe. Podane 
zostaną jawne równania konstytutywne w postaci bezpośrednio 
przydatnej w praktyce obliczeniowej. Dlatego też pominięto 
zarówno mikroskopowe, jak i strukturalne uzasadnienie postaci 
poszczególnych równań. Zajęto się wyprowadzeniem i przeana-
lizowaniem postaci podstawowych równań konstytutywnych  
w ramach rozpatrywanego przyrostowego modelu zachowania 
się materiału. Model materiałowy stanowią równania 
konstytutywne: dynamicznych naprężeń uplastyczniających, 
przyrostu odkształceń, przyrostu naprężeń i przyrostu translacji. 

Opracowany model materiałowy charakteryzuje fizycznie 
nieliniowy, izotropowy ośrodek ciągły, przy założeniu 
wzmocnienia mieszanego oraz możliwości występowania w nim 
odkształceń sprężystych, termicznych, lepkich, plastycznych  
i fazowych. 

Możliwe jest wykorzystanie podanych równań 
konstytutywnych do opracowania procedur numerycznych dla 
określonych materiałów metalicznych. Pokazany zostanie 
sposób wykorzystania tych równań do otrzymywania rozwiązań 
szczególnych, dla przypadku nagniatania gładkościowego. 
 
3.1. Termodynamiczne naprężenia uplastyczniające 
materiały metalowe 

Najważniejszym parametrem charakteryzującym opór 
plastyczny odkształcanego materiału jest wartość naprężenia 
uplastyczniającego σp. Jego znajomość jest między innymi 
niezbędna do analizy procesu odkształcania materiału oraz do 
określenia: pól tensorowych naprężeń chwilowych i wynikowych, 
pól wektorowych obciążenia przedmiotu i narzędzia, pracy 
odkształcenia plastycznego i wielkości odkształcenia 
granicznego. Pośrednio, naprężenia te są wykorzystywane do 
obliczania: sił i oporów obróbki, maksymalnej głębokości 
nagniatania, pól temperatur wywołanych odkształceniami 
plastycznymi oraz do określenia właściwości fizycznych stref 
warstwy wierzchniej po obróbce. 
 
3.1.1. Przyrostowy model matematyczny naprężeń  

Przyjęto, że naprężenie uplastyczniające σp zależy od: 
początkowej granicy plastyczności Re, temperatury absolutnej T 
oraz od warunków odkształcania, a więc od intensywności 
odkształcenia lepko-plastycznego )VP(

iε  i jego prędkości )VP(
iε , 

natomiast przyrost naprężenia uplastyczniającego na typowym 
kroku t → τ=t+Δt określa następujące równanie: 
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gdzie: 
• )VP(

iεΔ  i )VP(
iεΔ  są przyrostami intensywności 

odpowiednio: odkształceń i prędkości odkształceń lepko-
plastycznych na kroku, 

• y)y(F1 Δ⋅ - określa zmianę początkowej granicy 
plastyczności wynikającą ze zmiany struktury 
metalograficznej, 

• T)T(F2 Δ⋅  - określa zmianę początkowej granicy 
plastyczności wynikającą ze zmian temperatury, 

• )VP(
i3 )(F εΔ⋅⋅  - opisuje umacnianie lub osłabianie materiału 

wywołane jego odkształceniem i wynika z zależności 
pomiędzy naprężeniem i odkształceniem )VP(

ip ε−σ ; 
• )VP(

i4 )(F εΔ⋅⋅   - składowa charakteryzująca zmianę 
chwilowej granicy plastyczności wraz ze zmianą 
intensywności prędkości odkształceń lepko-plastycznych  
i wynika z relacji pomiędzy naprężeniem i prędkością 
odkształceń )VP(

ip ε−σ  ; 
• T)(F5 Δ⋅⋅  - jest składową opisującą umacnianie lub 

osłabianie materiału wywołane temperaturą. 
 
3.1.2. Tensor przyrostu odkształceń całkowitych 

Podstawowym założeniem dla sformułowania równania 
konstytutywnego na przyrost odkształcenia całkowitego ciała 
E/VP (obróbka na zimno) lub E/TVP (obróbka na półgorąco) jest 
przyjęcie addytywności przyrostów odkształceń składowych. 
Założenie to pozwala na oddzielne rozpatrzenie równań 
opisujących poszczególne rodzaje odkształceń. Następnie, 
wykorzystując jawne postacie tych równań można wyprowadzić 
równanie na przyrost odkształcenia całkowitego:  

- dla ciała E/VP: 
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- ciała E/TVP: 
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gdzie zastosowano następujące oznaczenia zastępcze: 
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3.1.3. Przyrost tensora naprężenia 

Wzór na składowe przyrostu tensora naprężeń dla ciała 
E/VP można zapisać w następującej postaci pełnej: 
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Natomiast dla ciała E/TVP otrzymuje się: 
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gdzie przyrost składowych tensora czwartego rzędu )TE(

ijklCΔ  

określa wzór: T]T/)C([C )TE(
ijkl

)TE(
ijkl Δ⋅∂∂=Δ . 

Wzory (2)-(7) mają ogólną postać i są słuszne dla 
przypadków wzmocnienia izotropowego i kinematycznego, które 
są szczególnymi przypadkami rozważanego wzmocnienia 
mieszanego. Wzory te mają więc duże znaczenie praktyczne i 
mogą być wykorzystane dla różnych sposobów obróbki i 
różnych właściwości materiału obrabianego. Modele mają 
dogodną postać, gdyż są tak sformułowane, że w prosty sposób 
można z nich otrzymać postacie szczególne. Przykładowo, dla 
modelu sprężysto-plastycznego (brak odkształceń lepkich i 
termicznych) ze wzmocnieniem mieszanym mamy: 

0,εΔ
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zatem wzór (6) przyjmuje postać: 
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gdzie: 
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są składowymi tensora konstytutywnego sprężysto-
plastyczności przy założeniu wzmocnienia mieszanego, 
natomiast wprowadzony tutaj ψ jest współczynnikiem 
obciążenia i wynosi ψ = 1 dla procesów czynnych oraz ψ = 0 dla 
procesów biernych. 

Jeżeli dalej założymy, że materiał umacnia się izotropowo, 
wówczas: ijijij SS~0,α0,C~ === , natomiast składowe tensora 

P)(E
ijklC −  przyjmują następującą postać szczególną: 
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4. Analiza numeryczna procesó obróbki 
4.1. Rozwiązyanie dyskretyzowanych równań ruchu 

Dyskretny układ równań we współrzędnych globalnych 
opisujący fizycznie i geometrycznie nieliniowe problemy 
dynamiki w procesach obróbki ma postać: 

)},({)}({)}({
})]){([)](([})]{([}]{[

⋅+⋅Δ+⋅Δ=
Δ⋅Δ+⋅+Δ⋅+Δ

FFR
rKKrCrM 

 (10) 

gdzie: 
][M  - globalna macierz mas układu w chwili t,  
][C  - globalna macierz tłumienia układu w chwili t,  
][K  - globalna macierz sztywności układu w chwili t,  

][ KΔ  - globalna macierz przyrostu sztywności obiektu, 
}{F  - globalny wektor obciążeń (zewnętrznych i wewnę-

trznych) obiektu w chwili t,  
}{ FΔ - wektor przyrostu obciążeń wewnętrznych obiektu 

na kroku ttt Δ+=τ→ , 
}{ RΔ - globalny wektor przyrostu obciążeń zewnętrznych 

obiektu na kroku ttt Δ+=τ→ ,  
}{ rΔ  - wektor przyrostu przemieszczeń węzłów obiektu 

na kroku ttt Δ+=τ→ , 
}{ rΔ  - wektor przyrostu prędkości węzłów obiektu na 

kroku ttt Δ+=τ→ ,  
}{ rΔ  - wektor przyrostu przyspieszeń węzłów obiektu na 

kroku ttt Δ+=τ→ . 
Równanie macierzowe (10) będące układem N równań 

różniczkowych rzędu drugiego o stałych (na kroku 
przyrostowym) współczynnikach wraz z odpowiednimi 
warunkami początkowymi }{)}0t({},{)}0t({ 00 rrrr  ====  
i brzegowymi są sformułowaniem przyrostowym równowagi 
termodynamicznej odkształcanych ciał stałych będących w 
kontakcie.  

Układ równań (8.8) zawiera N równań, w których występuje N 
znanych elementów wektora sił wewnętrznych }{F  oraz 3N2 
elementów macierzy ],[M  ][C  i ][K , natomiast 4N 
niewiadomych tj. składowych wektorów: przyrostu przemieszczeń 
węzłów }{ rΔ , przyrostu prędkości węzłów }{ rΔ , przyrostu 
przyspieszeń węzłów },{ rΔ  przyrostu obciążeń wewnętrznych 
obiektu }{ FΔ  oraz N2 niewiadomych elementów macierzy 
przyrostu sztywności obiektu ][ KΔ . W równaniu tym również 
część składowych wektora przyrostu obciążeń zewnętrznych 

}{ RΔ  (w obszarach kontaktu) jest nieznana. 
Dokładne rozwiązanie tego równania jest niemożliwe ze 

względu na nadmiar niewiadomych. Możliwe jest jedynie 
rozwiązanie przybliżone poprzez zmniejszenie liczby 
występujących w nim zmiennych. Wśród podstawowych podejść 
stosowanych do przybliżonego rozwiązywania tych równań 
wyróżnia się: częściową linearyzację równania ruchu, stosowanie 
metod iteracyjnych, stosowanie metod aproksymacyjnych, 
wprowadzenie warunków brzegowych i metodę superelementów. 

W niniejszej pracy do rozwiązania równania ruchu 
zastosowano częściową jego linearyzację oraz metodę 
aproksymacji - metodę explicit. 

W procedurze częściowej linearyzacji nieliniowego równania 
przyrostowego (10) zakłada się, że przyrost czasu Δt jest bardzo 
mały. Wówczas możliwe jest przyjęcie założenia, że przyrost 
macierzy sztywności obiektu ][ KΔ  oraz przyrost wektora 
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obciążeń wewnętrznych obiektu }{ FΔ  są pomijalnie małe. W ten 
sposób eliminuje się N+N2 niewiadomych, a równanie (10) 
przyjmuje postać: 

}.{}{}{}]{[}]{[}]{[ RRFrKrCrM +Δ+=Δ+Δ+Δ   (11) 

W układzie równań (11) występuje 3N niewiadomych  
tj. składowych wektorów: przyrostu przemieszczeń węzłów 

}{ rΔ , przyrostu prędkości węzłów }{ rΔ , przyrostu 
przyspieszeń węzłów }{ rΔ . Również część składowych 
wektora przyrostu obciążeń zewnętrznych (tj. dotyczących 
obszarów kontaktu ciał) jest nieznana.  

Metoda explicit nazywana również metodą różnic 
centralnych lub dwukrokową metodą różnicową lub metodą 
punktu środkowego (ang. mid-point rule) jest jedną z najpros-
tszych metod bezpośredniego całkowania numerycznego 
równań ruchu. Zakłada się w niej schodkową aproksymację 
obliczanej funkcji, pochodne zaś oblicza się przez uśrednianie 
według wartości współrzędnych dla trzech sąsiednich punktów 
czasu t-Δt, t oraz t+Δt (rys. 3). 

 

 
 

Rys. 3. Aproksymacja w metodzie różnic centralnych 
 
W metodzie explicit przyjmuje się różnicową aproksymację 
pochodnych cząstkowych przemieszczeń zgodnie z równaniami 
[1, 32]: 

}){}({
t2

1}{ ttttt rrr Δ−Δ+ −
Δ

= , (12) 

}){}{2}({
t
1}{ ttttt

2
t rrrr Δ−Δ+ +−

Δ
= , (13) 

gdzie Δt jest przyrostem czasu.  
Wykorzystując dalej zasadę dekompozycji przyrostowej:  

},{}{}{},{}{}{},{}{}{ t
tt

t
tt

t
tt RRRrrrrrr −=Δ−=Δ−=Δ τττ   

równanie (11), w chwili t, można zapisać w postaci: 
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gdzie oznaczono:  
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tt FrCrMF Δ−
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Δ−
Δ− ++=  . (15) 

Ponieważ wektor }{ T
tt
tt FΔ−

Δ−  można przedstawić jako: 

}{}]{[}{ T
tt
tt

t
ttT

tt
ttT

t
tt FrKF Δ−

Δ−Δ−
Δ−
Δ−Δ− −Δ= , (16) 

równanie (14) można dalej uprościć i zapisać ostatecznie w 
postaci: 

}.{}{}]{[}]{[ T
ttt

T
t FRrCrM +=+   (17) 

Wprowadzając do równania (17) zależności (12) i (13) 
otrzymuje się następujący układ równań: 
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 (18) 

z którego znając wektory }{t r  i }{ tt rΔ−  oblicza się N 
składowych przemieszczeń wektora }{ tt rΔ+  w chwili t+Δt. 

Oznaczając przez ]~[M  efektywną macierz mas oraz }~{t Q  
efektywny wektor obciążeń:  
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 (20) 

wówczas równanie (8.18) przyjmuje prostą postać: 

}~{}]{~[ ttt QrM =Δ+ .  (21) 

W celu obliczenia wektora przemieszczeń na końcu kroku 
}{ tt rΔ+  konieczne jest odwracanie efektywnej macierzy mas 

]~[M  będącej liniową kombinacją macierzy mas [M] i tłumienia 
[C]. W wielu praktycznych sytuacjach macierze mas [M]  
i tłumienia [C] są diagonalne wówczas możliwe jest 
rozprzężenie układu równań oraz analiza na poziomie elementu 
zgodnie z zależnością: 

i
t

ii
i

tt Q~
p
1r =Δ+ , (22) 

gdzie: 
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 (24) 

są odpowiednio i-tym elementem diagonalnej efektywnej 
macierzy mas ]~[M  oraz i-tą składową efektywnego wektora 
obciążeń układu }~{t Q . Jest to bardzo ważną zaletą metody 
różnic centralnych. 
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Przy czym podczas startu obliczeń dla t=t0 potrzebna jest 
znajomość wektora }{ tt0 rΔ− . W tym celu, znając wektor }{ 0t r  
najpierw oblicza się wektor przyspieszeń }{ 0t r  z równania (17) 
przekształconego do postaci: 

})]{[}{}({][}{ 0000 t
T

tt1t rCFRMr  −+= − , (25) 

a następnie poszukiwany wektor }{ tt0 rΔ−  z równań (12) i (13) 
przekształconych do postaci: 

}{
2

)t(}{t}{}{ 0000 t
2

tttt rrrr 
Δ+Δ−=Δ− . (26) 

Metoda różnic centralnych (skrót: RC) umożliwia efektywnie 
rozwiązywać układów o bardzo dużej liczbie stopni swobody na 
komputerach o stosunkowo niewielkich mocach obliczeniowych. 
Nie wymaga odwracania macierzy sztywności. Metoda RC 
posiada również wady. Postulowanie diagonalnych macierzy 
mas i tłumienia nie zawsze prowadzi do dostatecznie dobrych 
wyników. Wadę tę można zmniejszyć zwiększając liczbę stopni 
swobody, przy zachowaniu diagonalność macierzy. Drugą wadą 
metody jest brak tzw. bezwarunkowej stabilności algorytmu tj. 
konieczności doboru długości kroku po czasie Δt w taki sposób, 
aby był on mniejszy od pewnego czasu krytycznego Δtkr, 
zależnego od własności całego układu. W celu zapewnienia 
absolutnej stabilności musi być spełniony warunek: 

π
=Δ≤Δ N

kr
Ttt , (27) 

gdzie TN jest najmniejszym okresem drgań własnych układu o N 
stopniach swobody. Okres ten można obliczyć rozwiązując 
odpowiednie zagadnienie na wartości własne. 

W Katedrze Mechaniki Technicznej na Wydziale Mechanicz-
nym Politechniki Koszalińskiej, przedstawione w pkt. 3 i 4, 
modelowanie i algorytm rowiązania (bardziej rozwinięty opis 
modelowania i analizy zawierają prace [64, 65, 69, 70, 86-89, 
93]), zastosowano do opracowania aplikacji w systemie ANSYS 
(w języku APDL), które umożliwiają kompleksową analizę 
czasową stanów deformacji (przemieszczeń, odkształceń)  
i naprężeń, zarówno dla stanów przestrzennych, jak i płaskich, 
występujących w wyrobie w trakcie i po procesach 
technologicznych precyzyjnej obróbki: cięcia elementów części 
samochodowych [2-12], przemieszczenia klina jako 
odzwierciedlenie procesów skrawania i nagniatania ślizgowego 
[13-22, 58], skrawania pojedynczym ziarnem ściernym [25-27], 
wytłaczania [28-31], walcowania gwintów [33-45, 56, 57, 68], 
nagniatania typu duplex [94-99], nagniatania tocznego [46-53, 
39-63, 66, 67, 71, 72, 73-85, 92,100-103] i kulowania [109-113]. 
Zastosowanie metod numerycznych w nieliniowej dynamice 
ośrodków ciągłych pozwala równiez prognozować wytrzymałość 
zmeczeniową części [90, 91]. 

W niniejszej pracy przedsatwiono przykład zastosowania 
tego algorytmu do opracowania aplikacji służacej do analizy 
procesu nagniatania gładkościowego części silikowych. 
 
4.2. Analiza numeryczna procesu nagniatania 
gładkościowego  

,,Celem analizy komputerowej jest odtworzenie przebiegu 
badanego procesu na podstawie jego modelu matematycznego 
za pomocą komputera i zbadanie wpływu otoczenia (sygnały 
wejściowe) i wewnętrznych właściwości obiektu (parametry 
procesu) na charakterystyki obiektu”. 

Głównymi zaletami analizy komputerowej w porównaniu  
z innymi metodami analizy procesu są: 
• elastyczność modelu – polega na łatwości wprowadzania 

zmian w modelu symulowanego procesu oraz łatwość 
uzupełniania modelu o nowe zjawiska, 

• łatwość wprowadzania różnego rodzaju wymuszeń i zakłóceń 
(losowych) oraz zakłóceń i wymuszeń ekstremalnych bez 
zniszczenia zazwyczaj kosztownego modelu materialnego, 

• stosunkowo niewielki koszt i czas przygotowania symulacji, 
• wiarygodność wyników symulacji – w szczególności, gdy 

można porównać wyniki symulacji z wynikami otrzymanymi 
z pomiarów na obiekcie rzeczywistym. 

 
4.2.1. Opis opracowanej aplikacji w systemie ANSYS 

Za pomocą aplikacji w systemie ANSYS możliwa jest pełna 
analiza dla następujących danych:  
• różna geometria przedmiotu (np. wałek, tuleja, płaszczyzna, 

stożek) i narzędzia (kulka, rolka, krążek itp.), a także ich 
zmienności w trakcie realizacji procesu, 

• różny materiał przedmiotu oraz materiału narzędzia (różny 
moduł Younga, nieliniowa zależność właściwości 
plastycznych materiału od: intensywności odkształceń, 
intensywności prędkości odkształceń i różne modele 
umocnienia itp.), 

• zdeterminowana, regularna struktura geometryczna 
powierzchni po obróbkach poprzedzających – o trójkątnym 
zarysie nierówności i dowolnych parametrach: ft, θ, Rt oraz 
dowolne wartości promieni zaokrąglenia wierzchołka 
nierówności i dna między nierównościami (oraz ich 
położenia).  

• różnych warunków tarcia w obszarze kontaktu, 
• dowolnego przemieszczenia poziomego i pionowego 

narzędzia w czasie. 
W przeprowadzonych analizach stosowano modele płaskie, 

przy założeniu, że narzędzie nagniatające jest idealnie sztywne. 
Płaskie modele geometryczne wygenerowane w programie 
Ansys z widoczną siatką elementów skończonych dla 
przykładowych kątów pochylenia boków nierówności 
przedstawiono na rysunku 4. 

 
 

 
 
Rys. 4. Wygenerowane w programie ANSYS płaskie modele 
geometryczne warstwy wierzchniej przedmiotu dla 
przykładowych kątów pochylenia boków nierówności 
powierzchni: a – θ=15º, b – θ=17,5º, c – θ=20º. 
 
4.2.2. Wyniki analizy numerycznej  

W niniejszym punkcie przedstawiono wyniki analizy 
numerycznej procesu odkształcania nierówności trójkątnych przy 
zastosowaniu programu metody elementów skończonych 
ANSYS. Ze względu na cel gładkościowej obróbki nagniataniem, 
analizą objęto przypadek trzeci, tj. całkowite wyrównanie 
powierzchni, bez występowania płaszczyzn nieciągłości. 

a)  b) c)  
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Podstawowymi ważnym problemem jest określenie kąta 
granicznego θ1g pochylenia boku nierówności, który zgodnie z 
wynikami badań modelowych nie powinien być większy od kąta 
17,5°. W analizach numerycznych stosowano kąty pochylenia 
boków od 14° do 20°, zmieniając je co 0,5°. Analiza dotyczyła 
wyjaśnienia mechanizmu plastycznego płynięcia materiału 
(sprężysto/lepko-plastycznego) przedmiotu o chropowatej 
powierzchni (o trójkątnym zarysie nierówności), obciążonej 
płaskim stemplem oraz rozkład i wartość nacisków kontaktowych, 
a także odkształceń i naprężeń kształtowanych w warstwie 
wierzchniej wyrobu. 

 

 
 

Rys. 5. Wyniki symulacji komputerowej dla kąta pochylenia 
boków θ=14°: widok elementów przed (1) i po (2, 3) deformacji 
oraz mapa odkształceń zastępczych (4) 

 

 
Rys. 6. Przemieszczenia w czasie dna i wierzchołka 
nierówności na osi OY  

 
 

 
 
Rys. 7. Wyniki symulacji komputerowej dla kąta pochylenia 
boków θ=17,5°: widok elementów przed (1) i po (2, 3) 
deformacji oraz mapa odkształceń zastępczych (4)  

Przykładowe wyniki symulacji numerycznych dla dwóch faz 
procesu tj. obciążenia (pionowe przesunięcie stempla o wymaganą 
wartość) i odciążenia (odsunięcie stempla) przedstawiono na 
rys. 5÷11. Rysunek 5 przedstawia płaski model geometryczny z 
widoczną siatką elementów skończonych oraz deformację siatki 
po procesie deformacji (faza druga) i mapę intensywności 
odkształceń. Rysunek 6 przedstawia przemieszczenia w czasie 
punktu 61 leżącego na wierzchołku nierówności oraz punktu 
911 leżącego na dnie wgłębienia między nierównościami. 
 

 
 

Rys. 8. Wyniki symulacji komputerowej dla kąta pochylenia 
boków θ=20°: widok elementów przed (1) i po (2, 3) deformacji 
oraz mapa odkształceń zastępczych (4) 

 

 
 

Rys. 9. Rozkład nacisków dla kąta pochylenia boków θ =14° 
 

 
 

Rys. 10. Rozkład nacisków dla kąta pochylenia boków θ =17° 
 

 
 

Rys. 11. Rozkład nacisków dla kąta pochylenia boków θ =20° 
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Wnioski  
Wyniki przeprowadzonych analiz numerycznych pozwoliły 

sformułować następujące wnioski: 
1. Parametrami zarysu nierówności powierzchni części do 

nagniatania można sterować właściwościami warstwy 
wierzchniej kształtowanej nagniataniem. Możliwe jest przy 
tym uzyskanie powierzchni z wgłębieniami wtórnymi, 
idealnie gładkiej lub z wypływkami wtórnymi. Regularne 
wgłębienia wtórne pozostają na powierzchni w odstępach 
równych posuwowi w obróbce poprzedzającej. We 
wgłębieniach tych, podczas eksploatacji gromadzi się olej 
smarny i produkty zużycia. Nagniatanie takie jest 
realizowane w celu uzyskania regularnego zarysu 
nierówności o spłaszczonych wierzchołkach rozdzielonych 
szczelinami tzw. zarys plateau, szczególnie pożądanego  
w przypadku części tworzących pary trące.  

2. W procesie zgniatania kinematyka odkształcenia 
nierówności wykonanych z materiałów umacniających 
zależy jedynie od warunków geometrycznych 
i kinematycznych procesu. Natomiast opór plastyczny 
tworzywa wpływa jedynie na parametry siłowo-
energetyczne procesu (siły, naciski, naprężenia itd.).  
To prawo odkształcania nierówności ma fundamentalne 
znaczenie. Bowiem kinematykę odkształcania nierówności 
wykonanej z tworzywa modelowego (umacniającego się) 
można stosować do modelowania i analizy kinematyki 
procesu rzeczywistego odkształcania nierówności 
przedmiotu metalicznego w czasie nagniatania.  

3. Podczas odkształcania nierówności trójkątnej zachodzą 
trzy jakościowo różne przebiegi procesu odkształcania, 
zależne tylko od kąta pochylenia boków nierówności: 
a) dla kątów ο≥θ 50 odkształcenie materiału następuje 

jedynie w obrębie wysokości nierówności, a dna 
nierówności pozostają nieruchome, 

b) dla kątów οο <θ< 505,17 następuje zwiększenie 
strefy odkształceń i częściowe podnoszenie den 
wgłębień, 

c) dla kątów ο≤θ 5,17 wgłębienia nierówności podnoszą 
się aż do styku z powierzchnią czynną narzędzia. 

4. W celu uzyskania po nagniataniu tocznym wyrobu  
o wysokiej jakości technologicznej należy: 
a) zapewnić, aby stan powierzchni pod nagniatanie był 

zdeterminowany, symetryczny, 
b) zapewnić symetryczne odkształcenie plastyczne 

materiału nierówności podczas nagniatania.  
5. Kąt pochylenia nierówności po obróbce poprzedzającej ma 

istotny wpływ nie tylko na wartość i rozkład nacisków 
kontaktowych podczas nagniatania, ale również na stany 
odkształceń i naprężeń w warstwie wierzchniej wyrobu. 
Najkorzystniejsze pod nagniatanie gładkościowe są 
nierówności trójkątne o kącie pochylenia boków .14ο=θ  
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Modern methodology of modeling and analysis of 
nonlinear phenomena in the contact zone occuring in 

treatment processes of the automobile part using 
Finite Element Method 

Paper presents the problem of modelling and analysis of metalworking 
processes. Technological processes were considered as a geometrical, 
physical and thermal boundary and initial value problem, with unknown 
boundary conditions in the contact zone. An incremental model of the 
contact problem between movable rigid or thermo-elastic body (tool) 
and elastic/thermo-visco-plastic body (object) in updated Lagrange 
formulation, for spatial states (3D) was considered. The incremental 
functionalof the total energy and variational, non-linear equation of 
motion of object on the typical step time were derived. This equation 
has been discretized by finite element method, and the system of 
discrete equations of motion and heat transfer of objects were 
received. For solution of these equations the explicit or implicit methods 
was used. The applications were developed in the ANSYS/LS-Dyna 
system, which makes possible a complex time analysis of the states of 
displacements, strains and stresses, in the workpieces in fabrication 
processes. Application of this method was showed for examples the 
modelling and the analysis of burnishing rolling. 
 
Key words: technological processes, metal forming, surface 
layer, nonlinear contact, modelling, Finite Element Method, 
discretized model, dynamic explicit method, numerical analysis. 
 
 
 


