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Analiza numeryczna wybranych aspektów
procesu walcowania zewnċtrznych gwintów
metrycznych
Krzysztof Kukieáka
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.
opracowano aplikacje w systemie ANSYS (w jĊzyku APDL), które
Streszczenie
umoĪliwiają kompleksową analizĊ czasową stanów deformacji
W artykule przedstawiono wyniki modelowania komputerowego
(przemieszczeĔ, odksztaáceĔ) i naprĊĪeĔ, zarówno dla stanów
i analizy procesu walcowania metrycznych gwintów zewnĊtrznych
przestrzennych, jak i páaskich, wystĊpujących w wyrobie
z wykorzystaniem metody elementów skoĔczonych. Zamieszczono
w trakcie i po procesach technologicznych precyzyjnej obróbki:
przykáadowe mapy przemieszczeĔ wypadkowych oraz zastĊpczych
ciĊcia elementów podzespoáów samochodowych [1, 2],
odksztaáceĔ i naprĊĪeĔ.
przemieszczenia klina jako odzwierciedlenie procesów
skrawania i nagniatania Ğlizgowego [4], skrawania pojedynczym
ziarnem Ğciernym [5], wytáaczania [8], walcowania gwintów
Wstċp
Jednym z podstawowych problemów precyzyjnej obróbki [9-17], nagniatania typu duplex [26, 33], nagniatania tocznego
czĊĞci samochodowych jest ksztaátowanie jakoĞci wyrobu i kulowania [18-22, 28, 29, 33, 34], szlifowania bezkáowego [20,
o z góry narzuconych wáaĞciwoĞciach. WaĪną operacją procesu 21] i nagniatania tocznego z prądem [23, 24]. W aplikacjach
technologicznego wytwarzania wyrobu jest jego obróbka tych zastosowano podstawy teoretyczne oraz modelowanie
wykaĔczająca, podczas której ksztaátowane są ostatecznie procesów technologicznych precyzyjnej obróbki czĊĞci
podstawowe wáaĞciwoĞci uĪytkowe warstwy wierzchniej. wykorzystano do analizy, za pomocą Metody Elementów
WáaĞciwoĞci te, w okreĞlonych warunkach eksploatacji, mają SkoĔczonych [9, 13, 14, 25, 27].
decydujący wpáyw na niezawodnoĞü maszyn.
Fakt stykania siĊ ciaá, w którym jedno z nich lub oba są 1. Proces walcowania gwintów metrycznych
odksztaácalne, Ğwiadczy o wystĊpowaniu w tym procesie wielu
Gwint jest elementem czĊĞci Ğrubowych, które stanowią
zjawisk mechanicznych. Ich róĪnorodnoĞü powoduje, iloĞciowo najbardziej rozpowszechnioną grupĊ w produkcji
Īe zagadnienia kontaktowe zajmują specjalną pozycjĊ przemysáu maszynowego. WiĊkszoĞü wspóáczesnych maszyn,
w mechanice ciaáa staáego. Wynika to ze záoĪonego charakteru urządzeĔ i mechanizmów ma gwintowe otwory lub czopy. Ma to
zjawisk zachodzących podczas kontaktu oraz trudnoĞci w ich
badaniu i opisywaniu. W zagadnieniu kontaktowym wystĊpuje wpáyw na rozwój wielu metod jego wykonywania. Obecnie
nieliniowoĞü geometryczna i fizyczna. Ponadto warunki gwinty ksztaátuje siĊ metodami obróbki wiórowej, plastycznej,
brzegowe są najczĊĞciej ruchome i tylko czĊĞciowo okreĞlone. Ğciernej i erozyjnej. KaĪda z tych metod obróbki ma wáaĞciwy dla
W takich przypadkach konieczne jest zastosowanie opisu siebie zakres zastosowania zaleĪny od wymagaĔ dotyczących
dokáadnoĞci wymiarowej, chropowatoĞci powierzchni, wáasnoĞci
przyrostowego.
materiaáu póáwyrobu i wymiarów gwintu. Najszersze moĪliwoĞci
a)
b)
zastosowania ma metoda walcowania gwintu – obróbki
c)
plastycznej na zimno. Zastosowanie tej technologii daje szereg
podstawowych korzyĞci, gáównie podwyĪszenie fizycznomechanicznych wáaĞciwoĞci gwintu, wzrost: trwaáoĞci narzĊdzi,
 odpornoĞci na zuĪycie, dokáadnoĞci wymiarowo-ksztaátowej oraz
wydajnoĞci procesu gwintowania. Korzystne wáaĞciwoĞci
Rys. 1. Zagadnienie kontaktowe w operacji frezowania (a), eksploatacyjne gwintów walcowanych są wynikiem odksztaáceĔ
nagniatania (b) i walcowania (c)
plastycznych w gwincie (rys. 2) [3, 5-7, 9-17, 30-36].
W Katedrze Mechaniki Technicznej i WytrzymaáoĞci
Istnieje wiele programów wykorzystujących MetodĊ Materiaáów Politechniki KoszaliĔskiej prowadzone są badania
Elementów SkoĔczonych, wspomagających prace inĪynierskie naukowe nad opracowaniem metody walcowania gwintów
w zakresie CAD, CAM, CIM i CAE. Przykáadowe z nich, sáuĪące o róĪnych zarysach, wytwarzanych z duĪymi prĊdkoĞciami
do wspomagania procesu obliczeĔ inĪynierskich (CAE), to: i w podwyĪszonych temperaturach. Przykáadowe czĊĞci i ukáady
FEMAP, ABAQUS, ANSYS, ADINA, ADAMS, COSMOS/M,
w których z powodzeniem moĪna stosowaü technologiĊ
MSC/NASTRAN.
W Katedrze Mechaniki Technicznej i WytrzymaáoĞci walcowania gwintów na zimno przedstawiono na rysunkach 3 i 4.
Materiaáów na Wydziale Mechanicznym Politechniki KoszaliĔskiej
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Rys. 2. Widok walcowanej Ğruby z gwintem metrycznym (a)
oraz jego mikrotekstura (b)
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Rys. 4. Przykáadowe czĊĞci i podzespoáy samochodowe
zawierające elementy lub czĊĞci gwintowane: amortyzatory (a),
wahacze (b), drąĪki kierownicze (c÷e), stabilizatory (f, g), poduszka
skrzyni biegów (h), pompa wtryskowa (i), Ğruby páywające (j)

F

2. Metoda rozwiĆzania problemu

Do rozwiązania postawionego problemu posáuĪono siĊ
metodą róĪnic centralnych zwaną takĪe metodą jawnego
caákowania (explicit) [9, 13, 20-22, 24]. NaleĪy ona do wiĊkszej
grupy metod bezpoĞredniego caákowania dynamicznych równaĔ
ruchu. Równanie opisujące ruch obiektu na typowym kroku
czasowym w uaktualnionym opisie Lagrange’a ma postaü:
0 ⋅ ΔU + & ⋅ ⋅ ΔU + . ⋅ + Δ. ⋅ ⋅ ΔU = Δ5 ⋅ + Δ) ⋅  (1)


Rys. 3. Blok silnika wraz z wkrĊconymi szpilkami HONDY CIVIC
B18C4 (a) oraz ZETOR 8011 (b) wraz z przykáadowa szpilka (c)
Podstawowym problemem w tej technologii obróbki jest
poznanie przebiegu zjawisk fizycznych oraz okreĞlenie stanów
nacisków, przemieszczeĔ, odksztaáceĔ i naprĊĪeĔ dla róĪnych
warunków realizacji procesu [3, 5-7, 9-17, 27-39, 32, 33].
Wszystkie stosowane sposoby walcowania gwintów, ze
wzglĊdu np. na kinematykĊ walcowania, moĪna podzieliü na trzy
grupy [3, 5-7, 9-17, 27-39, 32, 33]:
• walcowanie osiowe (zwane równieĪ przelotowym),
• walcowanie promieniowe (zwane równieĪ wgáĊbnym),
• walcowanie styczne (zwane równieĪ poprzecznym).
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gdzie: M - globalna macierz mas ukáadu w chwili t, C - globalna
macierz táumienia ukáadu w chwili t, K - globalna macierz
sztywnoĞci ukáadu w chwili t, ΔK - globalna macierz przyrostu
sztywnoĞci obiektu na kroku czasowym, ΔF - wektor przyrostu
obciąĪeĔ wewnĊtrznych obiektu, ΔR - globalny wektor przyrostu
obciąĪeĔ zewnĊtrznych obiektu, Δr - wektor przyrostu
przemieszczeĔ wĊzáów obiektu, ΔU - wektor przyrostu
prĊdkoĞci wĊzáów obiektu, ΔU - wektor przyrostu przyspieszeĔ
wĊzáów obiektu. Macierze M, C i K są staáe w czasie. Równanie
(1) jest caákowane wzglĊdem czasu metodą krok po kroku
i ponadto nie jest przed tą operacją przeksztaácane.
Równanie (1) jest niemoĪliwe do rozwiązania ze wzglĊdu
na wiĊkszą liczbĊ niewiadomych niĪ równaĔ. Dysponując
ukáadem N równaĔ ruchu i poszukuje siĊ 3N niewiadomych
U L U . Do wyraĪenia wektorów U L U za pomocą wektorów
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przemieszczeĔ w chwilach t-ǻt , t, t+ǻt zastosowano
aproksymacjĊ metodą róĪnic centralnych. Metoda ta daje
jedynie przybliĪony wynik. Polega na przedstawieniu prĊdkoĞci
i przyspieszenia za pomocą przemieszczenia wedáug wzorów:

X[

X\


U W + ΔW − U W − ΔW ,
 ΔW

(2)

Rys. 5. Zarys rolki do walcowania gwintów metrycznych


U =  U W + ΔW − U W + U W − ΔW .
ΔW

(3)

Tab. 1. Warunki brzegowe dla narzĊdzia do walcowania gwintów
metrycznych

U W =
W

Przemieszczenie
ux (mm)
-3
-3
-3
-6
-6
-6
-9
-9
-9
-12
-12
-12
-15
-15
-15

Przemieszczenie
uy (mm)
0,0
-0,99
0,0
0,0
-0,99
0,0
0,0
-0,99
0,0
0.0
-0,99
0,0
0,0
-0,99
0,0

Metoda róĪnic centralnych nie wymaga odwracania
macierzy sztywnoĞci K, co jest jej duĪą zaletą, w szczególnoĞci
przy diagonalnych macierzach mas i táumienia. Podstawową
wadą jest jednak brak bezwarunkowej stabilnoĞci algorytmu,
co wymaga doboru dáugoĞci kroku po czasie ǻt w taki sposób,
aby byá on mniejszy od czasu krytycznego ǻtkr, zaleĪnego
od wáasnoĞci caáego ukáadu.
Otrzymane dyskretne równanie ruchu rozwiązuje siĊ przy
zaáoĪeniu, Īe przemieszczenia, prĊdkoĞci i przyspieszenia
ukáadu są znane na początku w chwili τ = t0 i równe
odpowiednio U  U  U . Wtedy dzieli siĊ caáy przedziaá na czĊĞci
o dáugoĞci ǻt i w kaĪdym z kroków szuka siĊ rozwiązania
dla równania (1). Czyli równanie to ma byü speánione tylko
w wybranych chwilach czasowych, a nie w caáym badanym
przedziale. Oznacza to, Īe dla kaĪdej chwili moĪna poszukiwaü
poáoĪeĔ równowagi ukáadu poddanego dziaáaniu siá zewnĊtrznych,
siá bezwáadnoĞci oraz siá táumienia, stosując algorytmy analizy
statycznej. Koniec kaĪdej chwili czasowej jest jednoczeĞnie
początkiem nastĊpnej.

Krok

3. Analiza numeryczna procesu walcowania gwintów
metrycznych

4. Wyniki symulacji komputerowej

Opracowana aplikacja w systemie ANSYS/LS-DYNA
umoĪliwia
kompleksową
analizĊ
czasową
stanów
przemieszczeĔ, odksztaáceĔ i naprĊĪeĔ wystĊpujących w trakcie
jak i po procesie walcowania gwintów metrycznych. Do obliczeĔ
numerycznych wykorzystano model materiaáowy dla stali
S235JR, które zamodelowano jako ciaáo sprĊĪysto/lepkoplastyczne. PrzyjĊto, Īe czas symulacji wyniesie 2,6 ms.
Parametry materiaáowe:
• materiaâ modelu: ρ =  kg/m3 – gĊstoĞü, ( = 
GPa – moduá Younga, ν =  – wspóáczynnik Poissona,
5 H =  MPa – początkowa granica plastycznoĞci,
( 7 =  MPa – moduá umocnienia liniowego oraz
wybrano materiaá typu Bilinear Isotropic,
• materiaâ rolki: ρ =  kg/m3 – gĊstoĞü, ( =  GPa
– moduá Younga, ν =  – wspóáczynnik Poissona oraz
wybrano materiaá typu Rigid (materiaá siĊ nie odksztaáca).
W przypadku gwintów metrycznych (rys. 4) na narzĊdzie
naáoĪono przemieszczenie w kierunku uy na gáĊbokoĞü równą
poáowie
wysokoĞci
dla
gwintu
M27
równą
G − G    =  −    =  mm, które stosowano
zgodnie z tabelą 1. Przemieszczenia w kierunku ux zadawano
zgodnie z tabelą 1, co oznacza, Īe obliczenia przebiegają
w 15 krokach. Na spodzie modelu odebrano translacyjne oraz
rotacyjne stopnie swobody dla wĊzáów. Celem analiz
numerycznych jest okreĞlenie map przemieszczeĔ, odksztaáceĔ
i naprĊĪeĔ powstających podczas walcowania gwintów
metrycznych (rys. 5).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Otrzymane wyniki analizy numerycznej procesu walcowania
zewnĊtrznych gwintów metrycznych przedstawiono na
rysunkach 6÷8, gdzie przedstawiono odpowiednio mapy
naprĊĪeĔ i odksztaáceĔ zastĊpczych oraz przemieszczeĔ
wypadkowych.

Rys. 6. Mapa naprĊĪeĔ zastĊpczych w walcowanych gwintach
metrycznych [Pa]

Rys. 7. Mapa odksztaáceĔ
gwintach metrycznych

zastĊpczych

w

walcowanych
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Rys. 8. Mapa przemieszczeĔ wypadkowych w walcowanych
gwintach metrycznych

5. Wnioski

Z przeprowadzonych analiz numerycznych wynikają
nastĊpujące wnioski:
• Przebieg zjawisk fizycznych w strefie odksztaáceĔ podczas
walcowania gwintów metrycznych istotnie zaleĪy od
warunków realizacji procesu.
• Na podstawie przebiegu zjawisk fizycznych w strefie
walcowania moĪna okreĞlaü warunki realizacji procesu
obróbki w celu zapewnienia wymaganych wáaĞciwoĞci
eksploatacyjnych lub dla zadanych warunków realizacji
procesu moĪna prognozowaü jakoĞü technologiczną
i wáaĞciwoĞci eksploatacyjne gwintu.
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Numerical analysis of chosen aspects
of the external metric thread rolling

In this article results of computer modeling and numerical analysis of
the external metric thread rolling where Finite Elements Method were
applied. Exemplary maps of displacement and equivalent strain and
stress are presented.

Key words: numerical analysis, thread rolling process, external
metric thread.
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