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Wstęp
Do najważniejszych problemów współczesnych 

technik wytwarzania zalicza się zapewnienie od-
powiedniej jakości wytwarzanych wyrobów, przy 
jednoczesnej minimalizacji kosztów ich produk-
cji i wzroście wydajności procesu. Symulacje nu-
meryczne są obecnie popularnym narzędziem do 
badania złożonych zjawisk fi zycznych. Dzięki za-
stosowaniu techniki komputerowej, można skrócić 
czas oraz ograniczyć koszty badań nowych ma-
teriałów. Dodatkowo modelować można zjawiska 
szybkozmienne, których dokładna analiza jest 
uciążliwa podczas badań eksperymentalnych. Sto-
sowanie metod matematycznych w odniesieniu do 
modelowania procesu cięcia jest współczesnym 
wyzwaniem naukowym. Celowość wykorzystania 
tych metod, w tym przykładowo metody elementów 
skończonych (MES), pozwala na skuteczną anali-
zę procesu, np. w kierunku wyznaczania rozkładu 
naprężeń i odkształceń w narzędziu i materiale, 
zjawiska pękania, minimalizacji sił cięcia i energo-
chłonności procesu. 

W procesie cięcia intensywność obciążeń jest 
duża i dlatego problematykę procesu należy roz-
patrywać w kategoriach mechaniki nieliniowej. Ko-
nieczne jest wówczas uwzględnienie wpływu zmian 
geometrycznych (nieliniowość geometryczna) oraz 
złożonych właściwości materiałowych (nieliniowość 
fi zyczna, materiałowa) [1]. Problem polegający na 
uwzględnieniu nieliniowości geometrycznych fi zycz-
nych i materiałowych, zwłaszcza związanych ze 
zmianami właściwości materiałowych w trakcie pro-
cesu jest ciągle otwarty i stwarza poważne trudności 
w rozwiązywaniu zagadnienia nieliniowej mechaniki. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie spo-
sobu modelowania procesu cięcia blach karoseryj-
nych, z uwzględnieniem nieliniowości procesu oraz 
wpływu temperatury na naprężenia uplastyczniające 
materiału. W dostępnej literaturze związanej z mo-
delowaniem procesów cięcia wpływ temperatury 
na wartości tych naprężeń jest pomijany [2, 4, 5]. 
Uwzględnienie tego stanu może znacznie zwiększyć 
dokładność uzyskanych wyników szczególnie pod-
czas cięcia ze zwiększonymi prędkościami (np.: cię-
cie na gilotynie, wykrawanie dynamiczne). Do tego 
celu wykorzystano sformułowanie wariacyjne w uak-
tualnionym opisie Lagrange’a oraz adekwatne miary 
opisu przyrostów stanów odkształceń i naprężeń. 
W opracowanych algorytmach obok chwilowych, dy-
namicznych naprężeń uplastyczniających (granica 
plastyczności zmienia się pod wpływem prędkości 
odkształcenia), do opisu naprężeń wprowadzono hi-
storię odkształceń i prędkości odkształceń, co znacz-
nie rozszerza możliwości symulacji różnych zjawisk 
fi zycznych oraz zwiększa dokładność obliczeń nu-
merycznych. Takie podejście pozwala na wyjaśnie-
nie wielu zjawisk fi zycznych w dowolnym miejscu 
i w dowolnej chwili trwania procesu cięcia. Są to za-
gadnienia jeszcze nierozwiązane, a ich wyjaśnienie 
pozwala nie tylko prawidłowo projektować tak złożo-
ny proces obróbki, ale również analizować stany na-
prężeń i odkształceń w materiale, zjawiska pękania 
blachy i prognozować jakość wyrobu fi nalnego.

1. Metodyka analizy numerycznej
Modelując proces cięcia, wzięto pod uwagę od-

działywanie przedmiotu obrabianego i narzędzia 
oraz wpływ otoczenia. Do opisu zjawisk na typo-
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wym kroku przyrostowym w uaktualnionym opi-
sie Lagrange’a, przyjęto skokowo-współobrotowy 
układ współrzędnych. Stany odkształcenia i pręd-
kości odkształcenia opisano zależnościami nieli-
niowymi bez linearyzacji. Zastosowano adekwatne 
miary przyrostu odkształceń i przyrostu naprężeń 
w tym opisie, tj. przyrost tensora odkształceń Gre-
ena-Lagrange’a i przyrost drugiego symetrycznego 
tensora naprężeń Pioli-Kirchhoffa. Opisu nielinio-
wości materiału dokonano modelem przyrostowym 
uwzględniając wpływ historii odkształceń i prędko-
ści odkształceń. Przedmiot (ciętą blachę) traktuje 
się jako ciało, w którym mogą wystąpić odkształ-
cenia sprężyste (w zakresie odkształceń odwracal-
nych) oraz lepkie i plastyczne (w zakresie odkształ-
ceń nieodwracalnych), z nieliniowym umocnieniem. 
Do budowy modelu materiałowego zastosowano 
nieliniowy warunek plastyczności Hubera-Mise-
sa-Hencky’ego, stowarzyszone prawo płynięcia 
oraz wzmocnienie mieszane (izotropowo-kinema-
tyczne). Uwzględniono również stan materiału po 
obróbkach poprzedzających przez wprowadzenie 
początkowych stanów: przemieszczeń, naprężeń, 
odkształceń i ich prędkości. Opracowany przyro-
stowy model kontaktowy obejmuje siły kontakto-
we, sztywność kontaktową, kontaktowe warun-
ki brzegowe oraz warunki tarcia w tym obszarze. 
Model matematyczny uzupełniono przyrostowymi 
równaniami ruchu obiektu oraz warunkami jedno-
znaczności. Następnie, wprowadzono funkcjonał 
przyrostowy całkowitej energii układu. Z warunku 
stacjonarności tego funkcjonału, wyprowadzono 
wariacyjne nieliniowe równania ruchu i deformacji 
obiektu dla typowego kroku przyrostowego. Rów-
nanie to rozwikłano stosując przestrzenną dyskrety-
zację metodą elementów skończonych, otrzymując 
dyskretne układy równań ruchu i deformacji obiektu 
w procesie cięcia, które rozwiązano metodą różnic 
centralnych (explicit) [1].

Modelowanie procesu cięcia nieodłącznie zwią-
zane jest z koniecznością zdefi niowania momentu 
i warunków pękania materiału. Zastosowane rów-
nanie konstytutywne Johnsona-Cooke’a, pozwala 
określać zależność naprężeń uplastyczniających 
od odkształceń plastycznych, z uwzględnieniem 
pękania  (zniszczenia) materiału. W literaturze [6] 
zaprezentowano funkcjonały, które pozwalają na 
określenie odkształceń plastycznych, które uzna-
jemy za krytyczne, tj. których osiągnięcie możemy 
interpretować jako początek pękania. Ponadto, mo-
del uwzględnia także wpływ prędkości odkształceń 
oraz temperatury na wartości naprężeń uplastycz-
niających według zależności:
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gdzie: 
 σp - naprężenia uplastyczniające, 

εp
eff - efektywne odkształcenie plastyczne,

0

p
eff=ε - prędkość odkształceń plastycznych,

T - temperatura materiału ciętego,
Tot - temperatura odniesienia, 
Ttop - temperatura topnienia materiału ciętego, 
A, B, C, m, n - współczynniki zależne od własności 
materiału.  Wartości liczbowe współczynników A, 
B, C, m, n dla materiału ciętego (stal 45) zaczerp-
nięto z literatury [3]. Dla stali 45: A = 528,7 MPa, 
B = 383,6 MPa, C = 0,031 , m = 1,01, n = 0,23.

Istotnym problemem modelowania procesu cięcia 
z uwzględnieniem efektów termicznych, jest okre-
ślenie wpływu temperatury na właściwości mecha-
niczno-cieplne materiału ciętego i narzędzia. Odno-
si się to do parametrów takich jak moduł Younga, 
przewodność cieplna oraz ciepło właściwe. War-
tości tych parametrów istotnie zależą od tempe-
ratury, dlatego w zostały uwzględnione w modelu 
numerycznym i korygowane wraz ze zmieniającą 
się temperaturą. Na rys. 1 przedstawiono tempe-
raturowe zależności uprzednio wymienionych para-
metrów dla stali 45.

Równanie konstytutywne charakteryzujące zja-
wisko pękania materiału dla modelu Johnsona-Co-
oke’a jest następujące:
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gdzie:
D1÷D5 - parametry inicjacji pękania,

pl
Dε - zastępcze odkształcenie na początku pękania,

Tw - temperatura względna,
Dla stali 45: D1 = -0,8; D2 = 2,1; D3 = -0,5; D4 = 
0,002; D5 = 0,61. 

Johnson i Cook [6] sformułowali funkcjonał, który 
wykorzystuje się jako kryterium zniszczenia. Jest to 
kryterium całkowe, w postaci zależności:  
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gdzie: 
D - funkcjonał zniszczenia,

q
p−=η  - gdzie: p - naprężenie normalne; q - naprę-

żenie zastępcze Hubera. 
Zależność (3) została zaaplikowana w programie 

Ansys/LS-Dyna do identyfi kacji momentu zniszcze-
nia materiału.

2. Model symulacyjny procesu cięcia na 
gilotynie

Analizie poddano proces cięcia elementu o na-
stępujących wymiarach: długość l = 50 mm, szero-
kość h = 40 mm, grubość g = 1 mm. Do dyskretyza-
cji obiektów zastosowano siatkę regularną o polach 
kwadratowych lub prostokątnych (cięty materiał, 
noże). Do obliczeń przyjęto typ elementu skończo-
nego 3D SOLID164. Symulacje przeprowadzono 
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dla wartości luzu: a = 0,01 mm. Kąt pochylenia 
krawędzi tnącej noża górnego wynosił α = 1°. Na 
nóż górny zadano przemieszczenie w głąb mate-
riału wynoszące Uy = 40 mm (prędkość narzędzia 
v = 400 mm/s). Nożowi dolnemu odebrano transla-
cyjne i rotacyjne stopnie swobody. Poprzez odpo-
wiedni dobór warunków brzegowych zainicjowano 
pracę dociskacza utrzymującego blachę w odpo-
wiedniej pozycji (rys. 2).

3. Wyniki obliczeń numerycznych
Wybrane wyniki analizy numerycznej przedsta-

wiono na rysunkach 3÷5. W procesie cięcia na 
gilotynie, wskutek nacisku noża górnego na po-
wierzchnię blachy, powstaje moment zginający, 
który powoduje wstępne wybrzuszenie blachy. Wy-
gięcie materiału zależy głównie od kształtu i wy-
miaru ciętego elementu, kąta α oraz od wartości 
luzu. Wygięcie materiału towarzyszące procesowi, 

a) b) 

 
c) 

 

Rys. 1. Zależność modułu Younga (a), przewodności cieplnej (b) i ciepła właściwego (c) w funkcji tempera-
tury dla stali 45 [3] 

a)                                                                    b) 
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Rys. 2. Schemat stanowiska badawczego: a) widok z boku, b) widok z przodu
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powoduje zmniejszenie powierzchni styku noży 
z materiałem. Na zmniejszonej w ten sposób po-
wierzchni styku panują duże naciski powodujące 
plastyczne odkształcenie i płynięcie materiału. Wy-
stępuje koncentracja naprężeń w pobliżu krawędzi 
tnących, wywołując znaczne naprężenia ściska-
jące w ciętym materiale. Wartości maksymalnych 
naprężeń HMH  podczas procesu kształtowały się 
w granicach około 400 MPa (rys. 3). Maksymalne 
wartości naprężeń ściskających σzz bezpośrednio 
po procesie, wynosiły około 514 MPa, natomiast 
rozciągających 463 MPa (rys 5a). Podczas cię-
cia nożem o niewielkiej wartości kąta α, całkowite 
rozdzielenie materiału następuje przy niewielkich 
przemieszczeniach narzędzia. Dla badanego przy-

padku nastąpiło to po pokonaniu drogi w = 0,6 mm 
przez narzędzie. Stosując niewielki kąt α można 
ograniczyć nadmierne deformacje części odcinanej 
blachy. Na rysunku  4 przedstawiono mapy prze-
mieszeń poszczególnych fragmentów arkusza po 
osi y. Wartości maksymalnych przemieszczeń wy-
stąpiły w przedniej części arkusza odciętego i wy-
nosiły około 1 mm. Maksymalne wartości odkształ-
ceń HMH po procesie kształtowały się granicach 
1,4 i występowały na powierzchni przecięcia mate-
riału (rys. 5b).    

Wnioski
Zwiększenie jakości technologicznej wyrobów 

wymusza konieczność zwiększenia dokładności 

a) b) 

Rys. 5. a) mapy naprężeń σzz [Pa], b) mapy odkształceń HMH po całkowitym rozdzieleniu

Rys. 4. Wartości przemieszczeń arkusza blachy po osi Y [m] (widok z boku)

a) b) 

Rys. 3. Mapy naprężeń HMH dla zagłębienia narzędzia w materiał wynoszącego: a) w = 0,25 mm, 
b) w = 0,57 mm [Pa]
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Modelling and numerical analysis of the autobody 
sheet cutting regarding thermal effects

Abstract
In this paper, the modelling of the autobody sheet cutting process regarding the infl uence of tempera-

ture on the  yield  stress was presented. For the purpose to states of stresses and strains analysis during 
and after the process 3D model of guillotining process was built in Ansys/LS-Dyna code. Johnson-Cook’s 
constitutive equation was used for the description of the properties of the sheet cut. Obtained results can 
be used for the purpose of designing cutting process and its optimization.

Key words: modelling, cutting, FEM, Johnson-Cook constitutive equation.
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modelowania i analizy zjawisk fi zycznych towarzy-
szących procesowi obróbki. Opracowane symula-
cje dla przestrzennych stanów naprężeń i odkształ-
ceń (3D), z uwzględnieniem wpływu temperatury 
na wartości naprężeń uplastyczniających, pozwa-
lają lepiej poznać zjawiska fi zyczne występujące 
w procesie cięcia oraz ich wpływ na jakość wyrobu 
i energochłonność procesu. Opracowane aplikacje 
do modelowania 3D procesu cięcia na gilotynie, 
umożliwiają uwzględnienie w analizach wielu pa-
rametrów technologicznych pomijanych w oblicze-
niach 2D takich jak: długość ciętej blachy, wartość 
kąta pochylenia krawędzi tnącej noża górnego α, 
sposób mocowania, sposób docisku blachy w za-
leżności od długości i szerokości ciętego elemen-
tu. Uzyskane wyniki mogą być podstawą do opra-
cowania wytycznych doboru warunków cięcia, ze 
względu na wymaganą jakość technologiczną wy-
robu. Opracowany model zostanie rozbudowany 
i wykorzystany przez autorów do dalszych analiz, 
m.in. wpływu prędkości przecinania na rozkłady 
temperatur w strefi e cięcia.  
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