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MODELOWANIE OPORÓW TARCIA DLA OKRELONYCH
WARUNKÓW PROCESÓW WYT£ACZANIA,
PRZET£ACZANIA I WYCI¥GANIA
Streszczenie. Do opracowania modelu numerycznego procesu zastosowano metod¹ elementów skoñczonych. Budowanie analizowanego procesu uwarunkowane jest koniecznoci¹ szczegó³owego opisania warunków wspó³pracy zmodelowanym obiektom. Model tarcia
przyjêty w tym przypadku bêdzie mia³ istotne znaczenie dla wyników uzyskiwanych w obliczeniach numerycznych. Wa¿nym aspektem zastosowania modelowanych obiektów jest mo¿liwoæ ich wspó³pracy z Metod¹ Elementów Skoñczonych. Wykonanie analizy numerycznej
pozwala na indywidualne rozpatrywanie badanego zjawiska jednak w tym przypadku wykorzystanie tej metody wymaga porównania i ewentualnych korekt warunków brzegowych.
Zastosowanie tej metody traktowane jest jako wykorzystanie jej do badania zjawisk tarcia
lizgowego w procesie obróbki plastycznej. Zalet¹ takiego modelowania jest mo¿liwoæ wielokrotnego eksperymentowania z ró¿nymi warunkami procesu. Mimo faktu tworzenia uproszczonego modelu wybór parametrów obliczeñ zwi¹zany jest ze stworzeniem warunków jak
najbardziej odpowiadaj¹cych warunkom dowiadczalnym. Metoda MES mo¿e byæ wykorzystywana do teoretycznego okrelenia wielkoci przewidywanych odkszta³ceñ w warunkach
obróbki plastycznej z uwzglêdnieniem zachowanych praw tarcia lizgowego.

WSTÊP
Obróbka plastyczna na zimno jako odrêbny dzia³ obróbki plastycznej jest stosowana w szerokim zakresie w ró¿nych ga³êziach przemys³u. Rozumiana jest jako rozleg³y
zbiór metod wytwarzania sk³adaj¹cy siê z wielu procesów technologicznych realizowanych w wyniku odkszta³cenia plastycznego materia³u za pomoc¹ specjalistycznego
oprzyrz¹dowania.
Obróbka plastyczna na zimno charakteryzuje siê wieloma zaletami pod wzglêdem
technicznym jak równie¿ ekonomicznym dziêki którym mo¿liwa jest realizacja procesów wytwórczych. Sk³ada siê ona ze okrelonych operacji dziêki którym mo¿liwe jest
kszta³towanie z rozdzieleniem materia³u lub kszta³towanie plastyczne. Realizacja tego
typu procesów zwi¹zana jest z koniecznoci¹ odpowiedniego dobrania wielu parametrów. Mo¿na do nich zaliczyæ np.: si³ê nacisku, odpowiedni dobór materia³u, temperaturê, kszta³t czêci roboczych t³oczników i wykrojników, szybkoæ przesuwania siê
1)

Katedra Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska.

85

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 4, 2010

)F
)G

)G

9"

9U D
$

Rys. 1. Schemat oddzia³ywania si³ tarcia w procesie wyt³aczania z dociskaczem

stempli jak równie¿ procesy tarcia. Praca dotyczy problemów symulacji i analizy zjawiska oporów tarcia w procesach obróbki plastycznej tj.: wyt³aczanie, przet³aczanie,
wyci¹ganie. Mimo tego, ¿e tarcie w obróbce plastycznej odgrywa zarówno negatywn¹
jak i pozytywn¹ rolê jego znaczenie jest ogromne. Niekorzystne warunki tarcia w procesie wytwórczym powoduj¹ zwiêkszone zu¿ycie narzêdzi, koniecznoæ stosowania
wiêkszych si³ jak i powoduj¹ nierównomiernoæ odkszta³ceñ w wyrobach koñcowych.
W niektórych przypadkach niew³aciwy dobór wspó³czynnika tarcia mo¿e uniemo¿liwiæ przebieg ca³ego procesu [1, 2].
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Rys.2. Rozk³ad si³ na powierzchni blachy analizowanego wycinku wyt³oczki A
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Rys. 3. Widok stanowiska badawczego

STANOWISKO BADAWCZE I METODYKA BADAÑ
W procesach wyt³aczania nale¿¹cego do obróbki plastycznej na zimno wystêpuj¹
zró¿nicowane warunki tarcia i inne prêdkoci badanych punktów po obu stronach
odkszta³canego elementu (rys. 1). Ró¿nica prêdkoci, rozk³ad si³ i prêdkoci zosta³a
pokazany na wycinku próbki na rysunku 2.
Zaprojektowane w Katedrze Podstaw Techniki stanowisko badawcze do modelowania procesów tribologicznych umo¿liwia badanie oporów tarcia w warunkach procesu spêczania. Widok stanowiska zosta³ pokazany na rysunku 3.
Przedstawione urz¹dzenie s³u¿y do badania oporów tarcia metali, w szczególnoci
gdy jeden z elementów pary tr¹cej doznaje odkszta³ceñ plastycznych (uk³ad tribologiczny sztywno-plastyczny). Urz¹dzenie umo¿liwia modelowanie procesów tarcia w
warunkach zbli¿onych do panuj¹cych. Zapewnia ono mo¿liwoæ prowadzenia badañ w
warunkach nacisku normalnego i przesuwania materia³u po narzêdziu. Mo¿liwe jest
badanie si³ spêczania i stycznych dzia³aj¹cych na powierzchni styku. Przedstawione
urz¹dzenie umo¿liwia jednoczenie pomiary nacisków i przemieszczeñ przy dzia³aniu
si³y normalnej i stycznej. Uwzglêdnia równie¿ zmianê prêdkoci przesuwania poziomego materia³u w modelowanych procesach obróbki plastycznej.
Urz¹dzenie sk³ada siê z dwóch p³yt 1 i 2, do których mocowane s¹ wymienne p³yty
robocze 6 i 7, pomiêdzy którymi zamocowana jest próbka 3 materia³u badanego. Otoczona jest ona obejm¹ 8 z³¹czon¹ poprzez wymienne ciêg³o 5 z dwoma rubami 4
po³¹czonymi przegubowo z ciêg³em 5 oraz p³ytkami 1 i 2 urz¹dzenia, przy czym na
ciêgle 5 i przy p³ycie 2 naklejono tensometry. Powierzchnia boczna próbki jest styczna
z uchwytem opaski.
Po wykonaniu badañ w warunkach laboratoryjnych wykonano analizê numeryczn¹
omawianego w pracy zjawiska wyt³aczania.
Modelowanie procesów obróbki plastycznej w tym wypadku wyt³aczania uwarunkowane jest koniecznoci¹ tworzenia zestawów kontaktowych miêdzy badanymi p³asz-
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Rys. 4. Stan roz³o¿enia przy³o¿onych si³ i powsta³ych oporów tarcia
dla badanej próbki

Rys. 5. Widok modelu badawczego z okrelonymi warunkami brzegowymi

Rys. 6. Stan naprê¿eñ wyznaczony za pomoc¹ MES
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czyznami z uwzglêdnieniem wspó³czynników tarcia charakterystycznych dla poszczególnych materia³ów [3, 4].
Stan roz³o¿enia oporów tarcia zosta³ pokazany na rysunku 4. Schemat ten pos³u¿y³
do stworzenia modelu badawczego wykorzystanego w MES. Stworzony model trójwymiarowy wraz z okrelonymi warunkami brzegowymi pokazano na rysunku 5.
Wykorzystanie MES pozwoli³o okreliæ jak zachowa siê model badawczy wzglêdem zadanych stanów obci¹¿eñ. Dziêki temu uzyskano gradient naprê¿eñ w badanej
próbce oraz okrelono obszary przemieszczeñ t³oczonego materia³u (rys. 6).
Przeprowadzenie badañ przyjêtego uk³adu w procesie przemieszczenia i odkszta³cenia próbki daje mo¿liwoæ analizy procesu wyt³aczania. Wa¿nym aspektem zastosowania modelowanych obiektów jest mo¿liwoæ ich wspó³pracy z Metod¹ Elementów
Skoñczonych oraz okrelanie oporów tarcia miêdzy wspó³pracuj¹cymi p³aszczyznami.
Wykonanie analizy numerycznej pozwala na indywidualne rozpatrywanie badanego zjawiska oraz przeprowadzenie serii badañ z mo¿liwoci¹ przyjmowania ró¿norodnych
warunków brzegowych, jak np. nacisk prasy, odleg³oæ pracy suwaka, okrelenie cech
materia³owych t³oczonej blachy itp. [3, 4].

WNIOSKI
Metoda MES mo¿e byæ wykorzystywana do teoretycznego okrelenia wielkoci
przewidywanych odkszta³ceñ w warunkach obróbki plastycznej z uwzglêdnieniem zachowanych praw tarcia lizgowego. Stosowanie przybli¿onych warunków brzegowych
nieca³kowicie odzwierciedlaj¹cych wspó³pracê elementów w warunkach rzeczywistych
mo¿e powodowaæ uzyskanie rezultatów odbiegaj¹cych od wyników pomiarów laboratoryjnych.
Metodê t¹ zastosowano do badania zjawisk oporów tarcia w procesach t³oczenia
blach. Zalet¹ takiego modelowania jest mo¿liwoæ wielokrotnego eksperymentowania z
ró¿nymi warunkami procesu. Wybór parametrów obliczeñ zwi¹zany jest ze stworzeniem warunków jak najbardziej odpowiadaj¹cych warunkom dowiadczalnym.
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MODELING OF FRICTION RELUCTANSE TO CERTAIN CONDITIONS
REDRAWING, CLINCHING AND EXTRUDE PROCESSES
Summary
Finie element metod was applied in elaboration of the numerical model of the extrusion process. The completion of the analyzed process depends on the necessity of detailed description of cooperation conditions with the modeled object. In the presented case the assumed
frictional model is of great importance for the obtained calculation results. The important
aspect of the modeled object applications is the possibility to use Finite Element Method.
The numerical analysis provides individual consideration of investigated phenomena but at
the same time requires some verification of boundary conditions. The application of this
method can be treated as the use for the examination of slide friction phenomena during
plastic working. The advantage of this modeling is the possibility to perform numerous
experiments at different process conditions. Despite the fact that the constructed model is
simplified, the choice of computational parameters is connected to the creation of conditions
which are very close to the experimental ones. The Finite Element Method can be successfully used for theoretical determination of expected strain in conditions of plastic working with
the consideration of slide friction laws.
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