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ANALIZA NUMERYCZNA 
PRZYCZYN POWSTAWANIA ZADZIORÓW  

NA POWIERZCHNI PRZECIĘCIA 
BLACH KAROSERYJNYCH 

PODCZAS CIĘCIA NA GILOTYNIE 

Streszczenie 
W niniejszej pracy przedstawiono numeryczne sposoby analizy przyczyn powstawania zadziorów 

na powierzchni przecięcia blach karoseryjnych.  W tym celu opracowano symulacje komputerowe dla 
przestrzennych stanów naprężeń i odkształceń wykorzystując metodę elementów skończonych. Otrzy-
mano 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.  

Słowa kluczowe: modelowanie 3D, MES, cięcie na gilotynie, jaskość powierzchni przecięcia, zadzior 

WSTĘP 

Do najważniejszych problemów współczesnych technik wytwarzania zalicza się zapew-
nienie odpowiedniej jakości wytwarzanych wyrobów, przy jednoczesnej minimalizacji kosz-
tów ich produkcji i wzroście wydajności procesu. Taki stan wymusza poszukiwanie oraz sto-
sowanie takich procesów wytwarzania, które zapewnią wymaganą jakość wyrobu finalnego, 
przy zachowaniu jak najmniejszej liczby operacji potrzebnych do jego wykonania oraz pro-
stoty procesu wytwarzania. Zauważa się znaczący rozwój w dziedzinie procesów cięcia oraz 
znaczną liczbę zastosowań tej technologii w kształtowaniu części. Zastosowanie tej metody 
technologicznej w różnych gałęziach przemysłu narzuca konieczność rozwijania i doskonale-
nia metod obliczeń tego procesu. Istotnym problemem przy projektowaniu procesu cięcia na 
gilotynie jest eliminacja defektów, które pojawiają się na powierzchni przecięcia uniemożli-
wiając dalsze wykorzystanie elementów ciętych. Wśród nich można wymienić: defekty 
w przekroju poprzecznym narzędzi, defekty na powierzchni przecięcia (zadziory, zagięcie 
krawędzi, duża chropowatość powierzchni na całej grubości i szerokości blachy), które unie-
możliwiają dalsze wykorzystanie elementu. Powoduje to przyśpieszone zużycie narzędzi, 
wzrost energochłonności procesu oraz zwiększone wydatki finansowe ponoszone na produk-
cję związaną z przecinaniem. Pojawiają się zatem pytania o charakter powstających defektów, 
przyczyny ich powstawania i sposoby ich unikania. 

Stosowanie metod matematycznych w odniesieniu do modelowania procesu cięcia jest 
współczesnym wyzwaniem naukowym. Celowość wykorzystania tych metod, w tym przykła-
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dowo metody elementów skończonych (MES) pozwala na skuteczną analizę procesu, np. 
w kierunku wyznaczania rozkładu naprężeń i odkształceń w narzędziu i materiale, zjawiska 
pękania itp. Umożliwia to wyjaśnienie przyczyn powstawania defektów na powierzchni prze-
cięcia oraz stwarza możliwość opracowania zaleceń dotyczących ich zapobiegania.  

W procesie cięcia intensywność obciążeń jest duża i dlatego problematykę procesu należy 
rozpatrywać w kategoriach mechaniki nieliniowej. Konieczne jest wówczas uwzględnienie 
wpływu zmian geometrycznych (nieliniowość geometryczna) oraz złożonych właściwości 
materiałowych (nieliniowość fizyczna, materiałowa). Problem polegający na uwzględnieniu 
nieliniowości geometrycznych fizycznych i materiałowych, zwłaszcza związanych ze zmia-
nami właściwości materiałowych w trakcie procesu jest ciągle otwarty i stwarza poważne 
trudności w rozwiązywaniu zagadnienia nieliniowej mechaniki. 

W literaturze zagranicznej [4] oraz krajowej [6, 7] można znaleźć próby modelowania 
procesu cięcia na gilotynie. Jednak dotyczy to głównie modelowania tego procesu w 2D 
uwzględniającego przestrzenny stan naprężeń i płaski stan odkształceń. Tylko nieliczne prace 
wskazują na pierwsze próby modelowania przestrzennego w 3D [5, 9]. Znaczący postęp 
w modelowaniu, uwzględniający wpływ rzeczywistych uwarunkowań materiałowych (np.: 
uwzględnienie mikrostruktury materiału), fizycznych i technologicznych można uzyskać wy-
korzystując trójwymiarowe metody analizy numerycznej w tym zakresie. Związane jest to 
z wykorzystaniem stale rosnącej mocy obliczeniowej nowoczesnych jednostek i oprogramo-
wania specjalistycznego komputerów. 

W procesie cięcia na gilotynie bardzo ważny jest odpowiedni dobór parametrów technolo-
gicznych takich jak kształt narzędzia, prędkość cięcia, dobór odpowiedniej wartości luzu mię-
dzy nożami, współczynnika tarcia. Parametry te mają bardzo duży wpływ na deformację bla-
chy, kształty pęknięć, zużycie narzędzi i jakość uzyskanej powierzchni przecięcia. Jakość 
uzyskanej powierzchni przecięcia wyznacza się na podstawnie długości poszczególnych stref 
w przekroju blachy. Dąży się do uzyskania jak najdłuższej strefy gładkiej, minimalnej długo-
ści strefy chropowatej oraz strefy zaokrąglenia (rys. 1). Istotna jest również dokładność geo-
metryczna kształtu blachy po jej rozdzieleniu [8]. Nieodpowiedni dobór parametrów procesu 
może spowodować wyginanie blachy oraz znaczne zwiększenie wysokości zadziorów.  

a) b) c) 

Rys. 1. Przekrój powierzchni przecięcia części zamocowanej z oznaczonymi strefami: a) widok 
ogólny, b) eksperyment, c) symulacja 3D 

Istotnymi parametrami mającymi wpływ na powstawanie zadziorów jest wartość kąta po-
chylenia krawędzi tnącej noża górnego α oraz wartość luzu między nożem dolnym i górnym 
(rys. 2). W pracy przeanalizowano jak kształtuje się wartość zadzioru w zależności od przyję-
tych wariantów tych parametrów. W tym celu opracowano symulacje komputerowe 3D, które 
umożliwiają analizę zjawisk fizycznych zachodzących podczas i po procesie cięcia w każdym 
miejscu blachy, w całym przekroju, co nie jest możliwe podczas modelowania dwuwymiaro-
wego 2D (płaski stan odkształceń, przestrzenny stan naprężeń). 
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1. PARAMETRY ANALIZY NUMERYCZNEJ 

Analizy numeryczne wykonano za pomocą programu Ansys LS-Dyna. Analizie poddano 
element o następujących wymiarach: długość l = 50 mm, szerokość h = 40 mm, grubość  
g = 1 mm. Istotnym etapem modelowania procesu cięcia dla przestrzennego stanu naprężenia 
i przestrzennego stanu odkształcenia jest odpowiedni podział blachy i noży na elementy skoń-
czone. Szczególnie dotyczy to miejsca kontaktu narzędzi z elementem ciętym. Nieodpowiedni 
podział powoduje przenikanie elementów narzędzia i blachy oraz niedostateczne odwzorowanie 
zjawiska pękania materiału. Zbyt duże zagęszczenie siatki powoduje znaczny wzrost czasu ob-
liczeń [3]. W rozpatrywanym przypadku zastosowano siatkę regularną o polach kwadratowych 
lub prostokątnych (cięty materiał, nóż górny). Wskutek zaokrąglenia krawędzi tnącej noża dol-
nego r1 = 0,1 mm został on podzielony siatką o polach trójkątnych, która służy do podziału 
obiektów o nierównomiernych kształtach. Do obliczeń przyjęto typ elementu skończonego 3D 
SOLID164. Symulacje przeprowadzono dla wybranych wartości luzu z przedziału: 
a = 0,01÷0,2mm. Kąt pochylenia krawędzi tnącej noża górnego wynosił odpowiednio α = 1º, 3º, 
6º. Do analiz przyjęto model materiałowy Coopera-Symondsa, który dzięki możliwości wpro-
wadzenia kryterium pękania umożliwia symulację procesów rozdzielania [1]. Dla modelu przy-
jęto parametry odpowiadające parametrom stali karoseryjnej [2]. Na nóż górny zadano prze-
mieszczenie w głąb materiału wynoszące Uy = 40 mm (prędkość narzędzia v = 400 mm/s). 
Nożowi dolnemu odebrano translacyjne i rotacyjne stopnie swobody. Poprzez odpowiedni 
dobór warunków brzegowych zainicjowano pracę dociskacza utrzymującego blachę w od-
powiedniej pozycji. 

a)                                                                      b) 

  
Rys. 2. Schemat stanowiska badawczego: a) widok z boku, b) widok z przodu 

    
Rys. 3. Model dyskretny obiektu 
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2. WYNIKI OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH 

Wybrane wyniki analizy numerycznej z rozkładami intensywności naprężeń w po procesie 
cięcia przedstawiono na rysunkach 4 i 5. 

a)                                                                       b) 

    

c)                                                                       d) 

    

e)                                                                       f) 

    
Rys. 4. Wygląd powierzchni przecięcia części zamocowanej z rozkładem intensywności naprężeń dla: 

a) α = 1°, a = 0,01 mm; b) α = 1°, a = 0,1 mm; c) α = 3°, a = 0,04 mm; d) α = 3°, a = 0,15mm; 
e) α = 6°, a = 0,01 mm; f) α = 6°, a = 0,1 mm 

Pomiarów wysokości zadziorów dokonano w pięciu miejscach powierzchni przecięcia 
niezamocowanej części blachy. Uzyskane wyniki ze wszystkich punktów pomiarowych 
uśredniono i przedstawiono na wykresie (rys. 5). 
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Rys. 5. Średnie wartości wysokości zadziorów dla przyjętych wariantów 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że zmiana wartości luzu wpływa istotnie na średnią 
wartość wysokości zadziorów. Dla analizowanych wartości kątów α wzrost wartości luzu 
powodował zwiększenie wysokości zadziorów. Przykładowo dla α = 1° luzu a = 0,01 mm 
średnia wysokość zadzioru wynosiła 0,026 mm, dla α = 1°, a = 0,1 mm wzrosła do wartości 
0,08 mm. Najniższą wysokość zadzioru uzyskano dla przypadku cięcia z kątem α = 3° luzem  
a = 0,04 mm i wynosiła ona 0,008 mm. Wzrost wartości luzu do a = 0,15 mm dla tego przy-
padku spowodował znaczny wzrost wysokości zadziorów do wartości 0,1 mm. Maksymalną 
wysokość zadzioru odnotowano dla przypadku cięcia z kątem α = 6° luzem c1 = 0,2 mm 
i wynosiła ona 0,19 mm. Zmniejszając wartość luzu do wartości c = 0,01 mm można dla tego 
kąta uzyskać znacznie mniejszą średnią wysokość zadzioru wynoszącą 0,04 mm.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że aby uzyskać wyrób o pożądanej jakości po-
wierzchni przecięcia i odpowiedniej dokładności wymiarowo-kształtowej konieczne jest ste-
rowanie parametrami procesu tak, aby ingerować w przebieg pękania materiału, które decydu-
je o jakości powierzchni przecięcia. Z praktycznego punktu widzenia największe możliwości 
sterowania procesem pękania mogą zapewnić odpowiednio dobrane parametry geometryczne, 
które mają bardzo duży wpływ na stan naprężeń i odkształceń w ciętym przedmiocie. Umie-
jętny dobór parametrów geometrycznych narzędzi, wielkości luzów itp., umożliwia uzyskanie 
gładkiej powierzchni przecięcia oraz minimalnej wysokości zadziorów, bez konieczności sto-
sowania dodatkowych operacji obróbkowych.  

WNIOSKI 

Zwiększenie jakości technologicznej wyrobów powoduje konieczność zwiększenia do-
kładności modelowania i analizy zjawisk fizycznych towarzyszących procesowi obróbki. 
Opracowane symulacje dla przestrzennych stanów naprężeń i odkształceń (3D) pozwalają 
lepiej poznać zjawiska fizyczne występujące w procesie cięcia oraz ich wpływ na jakość wy-
robu i energochłonność procesu. Opracowane aplikacje do modelowania 3D procesu cięcia na 
gilotynie umożliwiają uwzględnienie w analizach wielu parametrów technologicznych pomi-
janych w obliczeniach 2D takich jak: długość ciętej blachy, wartość kąta pochylenia krawędzi 
tnącej noża górnego α, sposób mocowania, sposób docisku blachy w zależności od długości 
i szerokości ciętego elementu. Ponadto możliwe jest analizowanie przyczyn powstawania 
defektów blach, które są widoczne tylko w symulacjach 3D oraz opracowanie zaleceń doty-
czących zapobiegania ich powstawaniu. W pracy wykazano, że wartość kąta pochylenia kra-
wędzi tnącej noża górnego α, oraz wartość luzu decyduje o wysokości zadziorów na po-
wierzchni przecięcia. Istotne jest prawidłowe dobranie wartości tych parametrów w zależno-
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ści od rodzaju ciętej stali, jej grubości i wymiarów. Uzyskane wyniki mogą być podstawą do 
opracowania wytycznych doboru warunków cięcia, ze względu na wymaganą jakość techno-
logiczną wyrobu.  
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NUMERICAL ANALYSIS 
OF BURR FORMATION ON THE AUTOBODY 

SHEET CUT SURFACE IN GUILLOTINING 

Abstract 
In this paper, the influence of the guillotining parameters on burr formation using FEM method 

was presented.  Numerical analyses were conducted in Ansys LS-Dyna programme, with the use  
of the explicit method. It belongs to a wider group of the methods of a direct integration of dynamic 
equations of motion. Cowper-Symonds’ constitutive equation was used for the description of the prop-
erties of the sheet cut. The states on the strains and stresses and estimation of the quality of cut surface 
were presented.   

Key words: 3D modeling, FEM, guillotining, cut edge quality, burr. 
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