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Streszczenie  
Współczesne metody wykrawania dokładnego elementów pojazdów 
samochodowych znajdują głównie zastosowanie w przypadku 
kształtowania materiałów o grubości g > 0,5 mm. Brakuje natomiast 
wiedzy na temat wykrawania materiałów o bardzo małej grubości.  
W niniejszej pracy skoncentrowano się na wykrawaniu cienkich blach 
aluminiowych gdy g < 0,5 mm, gdzie zjawisko rozdzielania jest bardzo 
szybkie. Zaproponowano nowe rozwiązanie technologiczne, w którym 
wyeliminowano luzy między stemplem a matrycą. W celu analizy 
zjawisk fizycznych zachodzących podczas procesu opracowano 
algorytmy modelowania i symulacji procesu wykrawania w systemie 
ANSYS LS-Dyna. Otrzymano mapy intensywności naprężeń i 
odkształceń dla dowolnej chwili czasowej z uwzględnieniem 
nieliniowości występujących w procesie. Przedstawiono wybrane wyniki 
analizy numerycznej, które mogą być wykorzystane do projektowania 
procesu i jego optymalizacji. 

 
Wstęp  

W przypadku aluminium zgodnie z własnościami 
materiałowymi można mówić o materiałach bardzo plastycznych 
w których bardzo trudno wywołać nagłe pęknięcie [1, 2, 4]. Jeśli 
ono wystąpi, to wówczas jakość powierzchni przecięcia jest 
niska i charakteryzuje się dużą chropowatością przełomu. 
Odkształcenia plastyczne materiału w strefie pękania powodują 
zwiększenie promienia strefy o podwyższonych naprężeniach, 
przy jednoczesnym obniżeniu ich wartości [3, 5]. Celowe zatem 
staje się wprowadzenie wstępnego stanu naprężeń w ciętym 
materiale. Przy wykrawaniu blach grubych taki stan można 
uzyskać stosując dociskacze lub używając grani klinowej.  Przy 
wykrawaniu cienkich elementów niezbędne jest poszukiwanie 
innego rozwiązania. W tym celu zaproponowano nowe 
rozwiązanie mające na celu zmniejszenie wartości luzu tnącego 
do minimum celem uzyskania bardzo wysokiej dokładności 
wymiarowo-kształtowej detali. W dostępnej literaturze występuje 
niewiele pozycji dotyczących powiązania parametrów 
wykrawania, z jakością wyrobów oraz wydajnością cięcia 
cienkich  materiałów [2]. Dlatego też celem niniejszej pracy jest 
analiza zjawisk fizycznych zachodzących podczas wykrawania z 
zerowym luzem elementów cienkich. Za pomocą badań 
symulacyjnych możliwa jest analiza czynników geometrycznych, 
parametrów procesu, a także zjawisk fizycznych w ciętym 
materiale. Ponadto analiza umożliwia określenie lokalizacji 

stanów naprężeń, przemieszczeń i odkształceń w wyrobie 
wykrawanym a także ocenę powierzchni przecięcia wykrojki.    

Podstawową operacją wykrawania jest wycinanie 
polegające na naruszeniu spójności materiału wzdłuż linii 
zamkniętej. Oddziaływanie stempla 1 określona siłą P powoduje 
koncentrację naprężeń w materiale 2 wzdłuż linii cięcia 
wyznaczonej przez kształt stempla i matrycy 3, której skutkiem 
jest przekroczenie sił spójności materiału i odpadnięcie wyrobu 
5 z pozostawieniem odpadu 4 (rys. 1).  

 
Rys. 1. Schemat procesu wykrawania 

Tradycyjne metody cięcia nie zapewnią wysokiej 
dokładności wymiarowo-kształtowej detalu. Z tego też względu 
opracowano metody które zapewnią odpowiednią jakość 
wyrobu. Rysunek 2 przedstawia przykłady wykrawania 
czystego.  
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Rys. 2. Specjalne metody wykrawania czystego: a) cięcie 
bezluzowe lub z luzem ujemnym, b) cięcie z udziałem matrycy 
ze zwężającym się otworem, c) cięcie z silnym dociskaniem 
materiału, d) cięcie z wygniataniem rowka 
 
2. Stosowana metoda rozwiązania 

Do rozwiązania postawionego problemu posłużono się 
metodą różnic centralnych zwaną także metodą jawnego 
całkowania (explicit) [6 -15]. Należy ona do większej grupy 
metod bezpośredniego całkowania dynamicznych równań 
ruchu. Równanie opisujące ruch obiektu na typowym kroku 
czasowym w uaktualnionym opisie Lagrange’a ma postać: 
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gdzie: 
][M  - globalna macierz mas układu w chwili t,  
][ TC  - globalna macierz tłumienia układu w chwili t,  
][ TK  - globalna macierz sztywności układu w chwili t,  

][ TKΔ  - globalna macierz przyrostu sztywności obiektu na 
kroku, 

}{ TF  - globalny wektor obciążeń wewnętrznych obiektu w 
chwili t,  

}{ FΔ - wektor przyrostu obciążeń wewnętrznych obiektu, 
}{ TRΔ - globalny wektor przyrostu obciążeń zewnętrznych 
obiektu,  

}{ rΔ  - wektor przyrostu przemieszczeń węzłów obiektu,  
}{ rΔ  - wektor przyrostu prędkości węzłów obiektu,  
}{ rΔ  - wektor przyrostu przyspieszeń węzłów obiektu. 
Równanie (1) jest całkowane względem czasu metodą krok 

po kroku i ponadto nie jest przed tą operacją przekształcane. 
Jeśli założy się, że przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia 
układu są znane na początku w chwili 0t=τ  i równe 

odpowiednio }{},{},{ 000 rrr  , wtedy dzieli się cały przedział na 
części o długości tΔ  i w każdym z kroków szuka się 
rozwiązania dla równania (1). Czyli równanie to ma być 

spełnione tylko w wybranych chwilach czasowych, a nie  
w całym badanym przedziale. Oznacza to, że dla każdej chwili 
można poszukiwać położeń równowagi układu poddanego 
działaniu sił zewnętrznych, sił bezwładności oraz sił tłumienia, 
stosując algorytmy analizy statycznej. Koniec każdej chwili 
czasowej jest jednocześnie początkiem następnej [16 -26].  
 
3. Model symulacyjny 

Model symulacyjny procesu wykrawania z zerowym luzem 
opracowany został przy użyciu Solvera LS-DYNA oraz aplikacji 
LS-PrePost. Badania numeryczne zrealizowano zgodnie  
z warunkami początkowo-brzegowymi, odwzorowującymi 
badania na stanowisku eksperymentalnym. Opracowano 
dwuwymiarowe i trójwymiarowe modele numeryczne 
uwzględniające rzeczywistą kinematykę procesu.  

Opracowane aplikacje w systemie LS-DYNA umożliwiają 
kompleksową analizę czasową stanów deformacji 
(przemieszczeń, odkształceń) i naprężeń, występujących  
w obiekcie z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej  
i fizycznej w dowolnej chwili trwania procesu. Możliwa jest pełna 
analiza dla następujących danych:  

• dowolna geometria narzędzia (np. stempel o zarysie 
regularnym lub krzywoliniowym), przedmiotu, matryc, 
dociskaczy a także ich zmienności w trakcie realizacji 
procesu, np. pękanie i kruszenie się materiału, zużycie 
narzędzi, zużycie matryc, 

• dowolnego materiału przedmiotu (dowolny moduł Younga, 
współczynnik Poissona, początkowa granica 
plastyczności, moduł umocnienia, wrażliwość na prędkość 
odkształcenia, wartość odkształcenia granicznego, itp.), 
stanu powierzchni i stanu fizycznego stref warstwy 
wierzchniej po obróbkach poprzedzających, 

• dowolnego sposobu utwierdzenia przedmiotu  
i dociskaczy,  

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

narzędzia w czasie, 
• dowolnej prędkości narzędzi, luzów między stemplem  

a matrycą. 
W modelu 3D przyjęto, że średnica stempla wynosiła d = 22 

[mm], grubość wykrawanej blachy g = 0,2 [mm] (rys. 3). 
Przyjęto, że matryca i stempel są ciałami nieodkształcalnymi 

∞→E . 
 

 
Rys. 3. Model symulacyjny 

 
Modelowanie procesu cięcia nieodłącznie związane jest z 

koniecznością zdefiniowania momentu i warunków pękania 
materiału. Zastosowane równanie konstytutywne Johnsona-
Cooke’a pozwala określać zależność naprężeń 
uplastyczniających od odkształceń plastycznych,  
z uwzględnieniem pękania  (zniszczenia) materiału.  
Model uwzględnia także wpływ prędkości odkształceń oraz 
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temperatury na wartości naprężeń uplastyczniających według 
zależności: 
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 =ε  - prędkość odkształceń 

plastycznych, T - temperatura materiału ciętego, 

otT  - temperatura odniesienia, topT  - temperatura topnienia 

materiału ciętego, A, B, C, m, n - współczynniki zależne od 
własności materiału.  Dla stopu aluminium AA6111-T4 z którego 
wykonuje się panele karoseryjne: A = 324,1 [MPa], B = 113,8 
[MPa], C = 0,002 [-], m = 1,34 [-], n = 0,42 [-]. W celu 
uwzględnienia procesu utraty spójności materiału wykorzystano 
rozszerzony model kumulacji uszkodzeń, który uwzględnia 
trójosiowy stan naprężeń w materiale, wpływ prędkości 
odkształceń oraz temperatury na tzw. ekwiwalentną wielkość 
plastycznego odkształcenia niszczącego pl
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(3) 

gdzie: D1÷D5 – stałe materiałowe, σm – naprężenie średnie. Dla 
stopu aluminium AA6111-T4: D1 = -0,77; D2 = 1,45;  
D3 = -0,47; D4 = 0; D5 = 1,6.      

4. Wyniki analizy 
Na rysunku 4 przedstawiono rozkłady naprężeń 

zastępczych Hubera-Misesa-Hencky'ego. W początkowej fazie 
procesu największe wartości naprężeń występowały w strefie 
kontaktu stempla i matrycy z materiałem ciętym i wynosiły około 
300 MPa. W fazie plastycznego płynięcia maksymalne 
naprężenia koncentrowały się już na całej grubości materiału aż 
do początku pękania. Pękanie materiału rozpoczęło się od 
dolnej matrycy doprowadzając do całkowitego rozdzielenia.  

 

a) 

 
 
b) 
 

 

 

c) 
 

 
 
 
 

d) 
 

 
 
 
 

e) 
 
 

 
 
 
 
 
 
f) 

 
 
 

Rys. 4. Mapy naprężeń HMH w różnych fazach procesu [Pa]:  
a i b) - sprężysto – plastyczna,  c i d) – plastycznego płynięcia,  
e i f) - pękania  

Podczas wykrawania stopu aluminium można zaobserwować 
stosunkowo długi czas trwania fazy plastycznego płynięcia oraz 
krótki czas fazy pękania (rys. 4d i 4f). 

Maksymalne wartości odkształceń zastępczych występują 
na powierzchni rozdzielnia (rys. 5). W miarę oddalania się od 
ciętej krawędzi ich wartości spadają i oscylują w granicach  
0,29 – 0,45. Na powierzchni przecięcia utworzyło się 
zaokrąglenie. 

W procesie wykrawania analiza doświadczalna 
poszczególnych faz procesu cięcia pozwala uzyskiwać 
informacje o momencie powstawania charakterystycznych cech 
powierzchni przecięcia a także wad wyrobów. Jednakże 
analizowanie stanów naprężeń w materiale powoduje spore 
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trudności.  Na rysunkach 6 i 7 zaprezentowano sposób analizy 
wartości składowych tensora napręzenia σx, σy, σz. Analizy 
dokonano w różnych obszarach materiału oraz w dwóch 
miejscach grubości blachy.        

 
a) 

 
 
 
 

b) 
 

 
 
 
c) 

 
 

 
 
 
d) 

 
 
 
 

e)     

 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Mapy odkształceń zastępczych w różnych fazach 
procesu: a i b) - sprężysto – plastyczna,  c i d) – plastycznego 
płynięcia, e) - pękania  

Analizy wykazały duże wartości składowej σz w sąsiedztwie 
powierzchni przecięcia, które wynosiły około 184  MPa mierzone 
w górnej części powierzchni przecięcia, oraz około 122 MPa 
mierzone w dolnej części powierzchni rozdzielenia dla części 
zamocowanej (rys. 6). W miarę oddalania się od ciętej krawędzi 
naprężenia te miały charakter naprężeń ściskających.  
a) 

 
b) 

 
Rys. 6. Wartości składowych tensora naprężenia σx, σy, σz 

mierzone w części zamocowanej dla: a) górnej części 
powierzchni przecięcia, b) dolnej części    
 

Analizy wartości składowych tensora napręzenia w części 
zamocowanej wykazały dla częsci górnej powierzchni przecięcia   
wartości składowej σz wynoszące około 154  MPa. W miarę 
oddalania się od ciętej krawędzi naprężenia σx zmieniły 
charakter z naprężeń ściskających na rozciągające (rys. 7a).  
W części dolnej powierzchni przecięcia występowały znaczne 
wartości naprężeń σy i σz które w miarę oddalania się od ciętej 
krawędzi zmieniły charakter z naprężeń rozciągających na 
ściskające (rys. 7b).     

Zmiany wartości naprężeń zastępczych podczas 
wykrawania mierzone w  środku grubości blachy wskazują 
wartości powyżej 300 MPa w początkowej fazie procesu (rys. 8). 
Spadek ich wartości do zera oznacza usunięcie elementu 
skończonego z siatki. Wskazuje to na powstawanie szczeliny 
wskutek zastosowania kryterium kasowania elementów. W 
miarę oddalania się od ciętej krawędzi naprężenia zastępcze 
osiągają mniejsze wartości w czasie trwania procesu. Ich 
stabilizacja następuje dopiero po całkowitym rozdzieleniu 
materiału. 
 

Część zamocowana 

Część odcięta 
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a) 

 
b) 

 
 

Rys. 7. Wartości składowych tensora naprężenia σx, σy, σz 

mierzone w części odciętej dla: a) górnej części powierzchni 
przecięcia, b) dolnej części    

 
Analizy wartości odkształceń zastępczych wykazały wzrost 

ich wartości w początkowych fazach procesu aż do  środkowej 
fazy procesu - fazy plastycznego płynięcia (rys. 9). Element 
występujący na krawędzi blachy został usunięty z siatki przy 
odkształceniu 0,75. Według przeprowadzonych badań 
szerokość strefy odkształceń przy cięciu bezluzowym wynosi 
około 0,2 mm. Ciekawym zjawiskiem jest występowanie 
większych odkształceń w odległości 0,2 mm niż w odległości 0,1 
mm od krawędzi ciętej. Pomiary w innym miejscu obwodu 
wycinanego krążka również wykazały tę tendencję (rys. 10).    

 

 

Rys. 8. Wartości naprężeń zastępczych podczas procesu     
 

 
Rys. 9. Wartości odkształceń zastępczych podczas procesu 

 

 
Rys. 10. Wartości odkształceń zastępczych podczas procesu  
(II miejsce pomiaru)     
 
a) 

 
 
 
 
 
 
 
b) 

 
 
 
 
 
 
c) 

 
 
 
 
 
Rys. 11. Mapy przemieszczeń materiału po osi x podczas 
procesu wykrawania: a) faza sprężysto – plastyczna,  
b) plastycznego płynięcia, c) pękania [m]     

Część górna 

Część dolna 
Pow. przecięcia 

Miejsce pomiaru 

Miejsce pomiaru
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a)  

 
 
 
 
 
 
b) 
 

 
 
 
 

 
c) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Rys. 12. Mapy przemieszczeń materiału po osi y podczas 
procesu wykrawania: a) faza sprężysto – plastyczna,  
b) plastycznego płynięcia, c) pękania [m]             

 
Analiza stanów przemieszczeń materiału wykazała 

tworzenie się charakterystycznego zaokrąglenia powierzchni 
ścinania (rys. 11). Z lewej strony wykrojki materiał płynie wzdłuż 
osi x natomiast z prawej strony wykrojki można zaobserwować 
odwrotny kierunek płynięcia oznaczony na mapie kolorem 
niebieskim. Analiza stanów przemieszczeń po osi y wykazała 
charakterystyczne ugięcie wykrojki podczas fazy plastycznego 
płynięcia a następnie odsprężynowanie i powrót materiału do 
stanu pierwotnego (rys. 12). Największe przemieszczenia 
materiału po osi z koncentrują się w otoczeniu powierzchni 
płynięcia (rys. 13).    
 
Wnioski 

Proces wykrawania, w odróżnieniu od innych stosowanych 
w obróbce plastycznej jest szczególnie trudny do opisu 
matematycznego. W przypadku wykrawania istotna jest  
znajomość i opis zjawisk zachodzących w fazie pojawiania się 
dużych odkształceń plastycznych poprzedzających pękanie, 
jego zarodkowanie oraz rozwój. W pracy przedstawiono nowe 
podejście do modelowania procesu wykrawania blach 
karoseryjnych umożliwiające dokładniejszy opis pola deformacji 
w obszarze kontaktu narzędzi z przedmiotem wykrawanym. 
Analizą objęto blachy o niewielkiej grubości, których analiza 
stwarza szczególne problemy. W  przypadku  tego rodzaju  ma- 

a) 
 

 
 
 
 
 
b) 
 

 
 
 
 
 
 
c) 
 

 
 
 

 
Rys. 13. Mapy przemieszczeń materiału po osi z podczas 
procesu wykrawania: a) faza sprężysto – plastyczna,  
b) plastycznego płynięcia, c) pękania [m]             
 
teriałów niezbędne jest uzyskanie wyrobów pozbawionych wad 
geometrycznych oraz zadziorów na powierzchni przecięcia. 
Istotne znaczenie podczas eksploatacji elementów wykonanych 
z tych materiałów ma stan naprężeń w strefie cięcia. Znajomość 
stanów naprężeń i odkształceń umożliwia oszacowanie stopnia 
deformacji struktury materiału. Zaproponowano nowy sposób 
wykrawania bezluzowego, które znacznie redukuje strefę 
deformacji materiału. Opracowane modele umożliwiają 
prowadzenie dalszych badań ukierunkowanych na poszukiwanie 
optymalnych parametrów do realizacji procesu wykrawania.    
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Using a zero clearance blanking process in the 
aspect of car parts forming 

The blanking technology in the aspect of preparing car body elements 
are usually used for material thickness g > 0,5 mm. Knowledge about 
thin materials cutting is lacking. This paper analyses the method of 
blanking materials when g < 0,5 mm. A new technological solutions has 
been proposed when blanking clearance is reduced to 0 mm. The 
numerical and simulation model is developed in ANSYS LS –Dyna 
system. Using numerical applications the maps of strain and stresses 
are presented. Obtained results can be used for process analysis and 
its optimization.    
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