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ZASTOSOWANIE ANALIZY NUMERYCZNEJ DO BADANIA
OBCI¥¯ENIA NO¯Y P£ASKICH SKRAWAJ¥CYCH MATERIA£
KRUCHY
USE OF NUMERICAL ANALYSIS TO INVESTIGATIONS THE
CHARGE OF FLAT KNIVES CUTTING OFF FRAGILE MATERIAL
W artykule przedstawiono wyniki analizy MES dotycz¹cej skutków oddzia³ywania na ska³ê ostrza no¿a. Zagadnienie
rozpatrywano jako p³askie zagadnienie kontaktowe, w p³askim stanie odkszta³cenia, dla przekroju ostrza p³aszczyzn¹
równoleg³¹ do dna bruzdy (powierzchni obrobionej).
In the article has been presented the results of the FEM (finally elements methods, MES) analysis concerned of reactions
results the flat cutting edge about wedge-shaped rub surface. For the plunged blade into the rock, the problem has been
considered as the flat contacts problem in the plane state of strain for the blade cut by the parallel to the cutting groove
bottom (worked surface) plane.

1. Wprowadzenie
Wachlarz dostêpnych na polskim i wiatowym rynku no¿y skrawaj¹cych materia³y kruche jest bardzo du¿y. O ile zasadnicza geometria jest zbli¿ona do siebie, o tyle kszta³t powierzchni natarcia
tych ostrzy jest bardzo zró¿nicowany. Odmiennoæ kszta³tów powierzchni natarcia ostrzy skrawaj¹cych naturalny materia³ kruchy
jest wynikiem zarówno posiadanego parku maszynowego jak równie¿ lokalnych uwarunkowañ geologiczno  technologicznych.
Wybór konkretnego rozwi¹zania konstrukcyjnego no¿a jest nierozerwalnie zwi¹zany z kszta³tem powierzchni natarcia. Z uwagi na
ten aspekt, ostrza mo¿na podzieliæ na trzy grupy: ostrza o p³askim, o owalnym i klinowym kszta³cie powierzchni natarcia. Zró¿nicowanie kszta³tów powierzchni natarcia towarzyszy odmiennoæ
w wielkoci i rozk³adzie naprê¿eñ generowanych w skale. W efekcie otrzymuje siê odmienne wielkoci obci¹¿enia no¿y (ró¿ne
wartoci si³ na no¿u), zró¿nicowan¹ wielkoæ odspojonego wióra,
trwa³oæ ostrzy itp. Na podstawie dostêpnych w literaturze wyników badañ, mo¿na stwierdziæ, ¿e wp³yw formy geometrycznej
ostrza na efekty skrawania jak i jego obci¹¿enie, nie s¹ w pe³ni
poznane [1].
Doæ czêsto, w analizie zagadnienia oddzia³ywania ostrza na ska³ê,
prowadzi siê wywody w oparciu o wyniki badañ i analiz skutków
oddzia³ywania wybranej formy geometrycznej ostrza na pó³p³aszczyznê skaln¹ (np. rys. 1).
Z dowiadczeñ praktycznych wiadomo, ¿e nie jest to s³uszne
uproszczenie. W rzeczywistych warunkach urabiania ostrze jest zag³êbione w materiale i przemieszcza siê w strefie nie podlegaj¹cej

Rys. 1. Hipotetyczny rozk³ad naprê¿eñ generowanych w skale przez
ostrze o owalnej powierzchni natarcia (oddzia³ywanie na pó³p³aszczyznê skaln¹) [4]

bocznemu rozkruszaniu. Mechanika tego procesu nie jest do koñca
znana, st¹d te¿ w celu g³êbszego przeanalizowania zagadnienia oddzia³ywania okrelonego ostrza na ska³ê przeprowadzono analizê
numeryczn¹ z wykorzystaniem MES.

2. Za³o¿enia do analizy
Do analizy numerycznej zosta³ u¿yty nó¿ p³aski o owalnym kszta³cie powierzchni natarcia. W wyniku analiz numerycznych otrzymane zosta³y rozk³ady przemieszczeñ i naprê¿eñ w skrawanym materiale. Jak wiadomo, tego typu wyników badañ w warunkach
rzeczywistych, w oparciu o dzisiejszy stan techniki, nikt nie jest w stanie uzyskaæ. Jedynie analiza numeryczna jest w stanie je dostarczyæ
w oparciu o wyniki rozwa¿añ teoretycznych.
Analizie poddano przypadek skrawania ortogonalnego, którego
model mechaniczny ilustruje rys. 1. Przyjêto, zatem oddzia³ywanie
ostrza na próg skalny wysokoci h (g³êbokoæ skrawania), w odleg³oci l od brzegu próbki o wymiarach L, D (rys. 2a). Z uwagi na
tematykê, analizê prowadzono dla przekroju ostrza i ska³y, poprowadzonego w strefie, gdzie ska³a nie ulega bocznemu wykruszaniu
(rys. 2b), co odpowiada p³askiemu zadaniu kontaktowemu. Jak wynika z tego rysunku, za³o¿ono, ¿e wtedy ostrze zag³êbione jest swym
najszerszym miejscem w skale, na g³êbokoæ h. Pomiêdzy ostrze
a ska³ê standardowo ju¿ wprowadzono elementy warstwy kontakto-

Rys. 2. Schemat procesu skrawania, vc - prêdkoæ skrawania, h - g³êbokoæ skrawania, D - wysokoæ próbki, L - szerokoæ próbki, l - odleg³oæ ostrza od brzegu próbki, h- g³êbokoæ wnikniêcia ostrza w ska³ê, w najszerszym miejscu ostrza, R - promieñ krzywizny ostrza, α, γ, β, αb - odpowiednio k¹t: przy³o¿enia, natarcia, klina, boczny przy³o¿enia
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wej [2]. W odró¿nieniu do oddzia³ywania ostrza na pó³p³aszczyznê
skaln¹, wystêpuje tutaj przemieszczanie siê ostrza jakby zanurzonego w medium, o okrelonych parametrach wytrzyma³ociowych.

Rys. 4. Przemieszczenia wypadkowe w strefie oddzia³ywania ostrza

Rys. 3. Dyskretyzacja modelu oraz utwierdzenia wêz³ów brzegowych
dla no¿a o owalnej powierzchni natarcia.
Dla tak za³o¿onych warunków mechanicznych opracowane zosta³y sposoby dyskretyzacji modeli siatek elementów skoñczonych
(rys. 3).
Wêz³om brzegowym siatek MES odebrane zosta³y wszystkie stopnie swobody (elementy trójk¹tne na rysunku), odebrano im mo¿liwoæ jakiegokolwiek ruchu w ka¿dym z mo¿liwych kierunków. Natomiast wêz³y brzegowe podstawy ostrzy maj¹ pozostawiony jeden
stopieñ swobody tj. mo¿liwoæ przemieszczania siê w p³aszczynie
rys. 2. Ruch ten jest zgodny z wektorem skrawania vc (rys. 1a). Ruch
ostrza w za³o¿onym kierunku, odbywa³ siê pod wp³ywem dzia³ania
sumarycznej si³y wymuszaj¹cej, sk³adaj¹cej siê z elementarnych si³
przy³o¿onych w ka¿dym z wêz³ów podstawy ostrza. Jako materia³
ostrza przyjêto wêglik B2, o parametrach: modu³ Younga
E = 6,3x105 MPa, liczba Poissona v = 0,22. Parametry modelowej
ska³y przyjêto odpowiednio: E = 10 4MPa, v = 0,2 oraz φ =300
oraz c = 0,1MPa (jak dla typowego piaskowca szarego). Dla warstwy
kontaktowej za³o¿ono: E = 10 4 MPa, v = 0,2 oraz φ =1 0 ,
oraz c = 0,1MPa.

3. Wyniki analiz
Symetria osiowa uk³adu powoduje to, ¿e rozk³ady przemieszczeñ
maksymalnych przyjmuj¹ symetryczny rozk³ad w stosunku do symetralnej ostrzy, co widoczne jest na rys. 3.
Analizuj¹c rozk³ad przemieszczeñ maksymalnych wywo³anych
w skrawanej skale przez ostrze o owalnej powierzchni natarcia (rys. 4).
Przemieszczenia w próbce wywo³ane przez skrawane narzêdzie penetruj¹ w g³¹b materia³u uk³adaj¹c siê w strefy o jednakowych wartociach przemieszczeñ.
Strefy o najwiêkszych wartociach przylegaj¹ bezporednio do
skrawaj¹cego narzêdzia i maj¹ swoje pocz¹tki na tworz¹cej krzywizny ostrza (strefy oznaczone jako 0,06176 i 0,05147). Pozosta³e strefy u³o¿one s¹ symetrycznie do osi symetrii ostrza, a ich pocz¹tki biegn¹ ku swobodnej powierzchni skrawanej próbki. Na powy¿szym
rysunku mo¿na równie¿ zauwa¿yæ, ¿e w wyniku oddzia³ywania ostrza
na skrawan¹ ska³ê nastêpuje zaciskanie siê materia³u skalnego na
bocznych powierzchniach ostrza. Siatka elementów skoñczonych ulega deformacji uginaj¹c siê w kierunku wektora prêdkoci skrawania
vc. Zjawisko zaciskania siê materia³u skalnego na bocznych powierzchniach ostrza ma swoje odzwierciedlenie w obrazie naprê¿eñ maksymalnych σmax (rys. 5).
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Rys. 5. Naprê¿enie maksymalne σmax w skrawanym materiale i skrawaj¹cym ostrzu
Naprê¿enia panuj¹ce w ostrzu maj¹, w przewa¿aj¹cej wiêkszoci, charakter naprê¿eñ ciskaj¹cych i to o du¿ej wartoci (szczególnie w czêci krzywizny ostrza). Natomiast naprê¿enia panuj¹ce
w skrawanym materiale zw³aszcza w warstwie wierzchniej s¹ rozci¹gaj¹ce.
Bior¹c teraz pod uwagê obrazy przemieszczeñ i naprê¿eñ mo¿na wysun¹æ stwierdzenie, ¿e w procesie skrawania ska³ no¿ami
p³askimi o owalnym zarysie powierzchni natarcia nastêpuje p³yniêcie materia³u skalnego i jego wci¹ganie przed skrawaj¹ce narzêdzie.
Zjawisko takie z pewnoci¹ negatywnie wp³ywa na obci¹¿enie
ostrza. Prezentowane badania s¹ zbie¿ne z sugerowanym w pracy [5]
mechanizmem oddzia³ywania ostrzy w strefie, gdzie materia³ skalny
nie jest rozkruszany, a odspojenie wióra ma bardziej z³o¿ony przebieg. W takich przypadkach na samo ostrze dzia³aj¹ dodatkowe opory skrawania, pochodz¹ce od oporów tarcia przy przesuwania siê ostrza
w skrawanym materiale, na skutek zaciskania siê ska³y na bocznych
jego powierzchniach. Jednolity rozk³ad naprê¿eñ w czêci bezporedniego kontaktu ostrza (czêæ owalna) ze skrawan¹ ska³¹ sugeruje, ¿e
narzêdzie o takim zarysie powierzchni natarcia bêdzie znacznie bardziej odporne na zu¿ycie, ni¿ ostrze, gdzie rozk³ad naprê¿eñ jest znacznie bardziej z³o¿ony.
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4. Podsumowanie
Dalsze badania w zaproponowanym kierunku powinny przynieæ
spodziewane efekty w prognozowaniu rozwoju konstrukcji narzêdzi
skrawaj¹cych materia³ skalny. Zastosowana metoda badañ w zakresie pozyskiwania rozk³adów przemieszczeñ i naprê¿eñ zarówno
w skrawanym materiale jak i w skrawaj¹cym narzêdziu daje podsta-

wê do pe³niejszego wykorzystania stanowisk badawczych  laboratoryjnych. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e poznanie rozk³adów naprê¿eñ
i dyslokacji na drodze analiz numerycznych pozwoli na bardziej trafne i pe³niejsze zrozumienie samego procesu skrawania ska³ w warunkach laboratoryjnych i przemys³owych.
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