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ANALIZA PROCESU SKRAWANIA MATERIA£ÓW KRUCHYCH
POCHODZENIA NATURALNEGO Z WYKORZYSTANIEM METODY
ELEMENTÓW SKOÑCZONYCH
NATURAL BRITTLE MATERIALS CUTTING PROCESS ANALYSIS
WITH THE USE OF FINITE ELEMENT METHOD
W artykule przedstawiono wyniki badañ maj¹cych na celu okrelenie optymalnych wartoci parametrów geometrycznych
uk³adu wieloostrzowego stosowanego w przypadku skrawania materia³ów kruchych pochodzenia naturalnego. Analizê
oparto na wynikach uzyskanych w trakcie modelowania procesu z zastosowaniem Metody Elementów Skoñczonych. Ponadto podano wytyczne konstrukcyjne dla g³owic wieloostrzowych zbrojonych no¿ami typu NKP-2w stanowi¹ce wynik
prowadzonych prac o charakterze empirycznym i analitycznym.
The paper presents some results of author's researches, which aim was to determine optimal values of cutting heads
geometrical parameters used for natural brittle materials cutting process with more than one tool. The analysis was
based on the process modeling with the use of Finite Element Method. There are also presented some suggestions for
described geometrical parameters values when the NKP-2w cutting tool is used during the process. These suggestions are
based on several results of author's empirical and analytical researches.

1. Wprowadzenie
Metoda Elementów Skoñczonych (MES) nale¿y do grupy metod numerycznych [1]. Pozwala ona miêdzy innymi na efektywne
rozwi¹zywanie skomplikowanych problemów technicznych, stanowi¹c jednoczenie doskona³e narzêdzie wspieraj¹ce typowe metody badañ empirycznych. Podstawowa ide¹ MES stosowanej do
rozwi¹zywania z³o¿onych zagadnieñ jest zastosowanie uproszczonego modelu analizowanego procesu, obiektu itp. Oczywicie nale¿y mieæ tutaj wiadomoæ, ¿e podejcie takie powoduje w rezultacie otrzymanie jedynie przybli¿onego, a nie dok³adnego
rozwi¹zania. Niemniej jednak, z powodu braku jakichkolwiek innych metod poszukiwania rozwi¹zania, wynik przybli¿ony mo¿e
byæ w wielu przypadkach uznany za w zupe³noci satysfakcjonuj¹cy.
Dzieje siê tak miêdzy innymi w przypadku zastosowania
MES do analizy procesu skrawania materia³ów kruchych pochodzenia naturalnego. Prowadzone w tym zakresie badania laboratoryjne s¹ z regu³y skomplikowane, kosztowne i czasoch³onne. Uzyskiwane w ten sposób wyniki s¹ czêsto
niekompletne lub obejmuj¹ jedynie ograniczony obszar badawczy, zw³aszcza w przypadku szybko zmiennych problemów
kontaktowych. Dlatego te¿ zastosowanie w tego typu pracach
metod numerycznych, zw³aszcza Metody Elementów Skoñczonych pozwala na uzyskanie wyników niedostêpnych dla typowych badañ laboratoryjnych.

2. Skrawanie w uk³adzie wieloostrzowym
Analizuj¹c dostêpn¹ literaturê prezentuj¹c¹ wyniki prac prowadzonych w zakresie skrawania materia³ów kruchych, zw³aszcza pochodzenia naturalnego, znajdziemy szereg informacji o samym procesie, jak i jego parametrach. Prace badawcze s¹ bowiem typowo
skierowane w stronê uzyskania konkretnych informacji o tym specyficznym typie procesu skrawania, co wynika przewa¿nie z potrzeb
technologicznych. W ten sposób pragniemy uzyskaæ wiedzê pozwalaj¹ca na konstruowanie doskonalszych i trwalszych narzêdzi i g³owic skrawaj¹cych, czy te¿ na optymalny dobór technologii skrawania i parametrów procesu.
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Jednym z typowych zagadnieñ badawczych jest w tym przypadku d¹¿enie do lepszego poznania charakterystyki pracy uk³adów wieloostrzowych, kiedy o efektywnoci procesu decyduje nie pojedyncze narzêdzie, ale odpowiednio ze sob¹ wspó³pracuj¹cy zestaw ostrzy
stanowi¹cy zbrojenie typowej g³owicy skrawaj¹cej. Jest bowiem ogólnie wiadomym, ¿e w przypadku skrawania materia³ów kruchych pochodzenia naturalnego g³owicami wieloostrzowymi niezwykle istotna jest nie tylko konstrukcja samej g³owicy, ale równie¿ geometria
poszczególnych ostrzy oraz sposób ich rozmieszczenia [3]. Wi¹¿ê
siê to z koniecznoci¹ takiego usytuowania no¿y na g³owicy, aby uzyskaæ jak najlepsze efekty ich wzajemnej wspó³pracy wp³ywaj¹c tym
samym na obni¿enie energoch³onnoci procesu oraz podwy¿szenie
jego efektywnoci.
Podejcie takie wynika miêdzy innymi z faktu, ¿e dla okrelonego materia³u kruchego mo¿liwe jest ustalenie takich wartoci parametrów geometrycznych g³owicy wieloostrzowej, by uzyskaæ optymaln¹ efektywnoæ pracy maszyny przy mo¿liwie niskim poborze
mocy. Parametry geometryczne g³owicy wieloostrzowej rozumiane
s¹ tutaj jako odpowiednia dla danych warunków kombinacja wartoci g³êbokoci skrawania oraz podzia³ki poprzecznej i k¹towej rozmieszczenia no¿y.
Tak postawiona tez zosta³a uprzednio udowodniona w oparciu
o odpowiednie badania laboratoryjne parametrów skrawania materia³ów kruchych pochodzenia naturalnego w uk³adzie trzech ostrzy
skrawaj¹cych [2, 3, 4, 5]. Badania laboratoryjne prowadzone przez
autora dostarczy³y wielu informacji o specyfice procesu skrawania
zarówno w skali mikro, jak i makro. Niezbêdne jednak okaza³o siê
g³êbsze poznanie istoty procesu i zale¿noci wystêpuj¹cych podczas
wzajemnej wspó³pracy ostrzy skrawaj¹cych. Cel ten zosta³ miêdzy
innymi osi¹gniêty na drodze badañ modelowych wieloostrzowego
skrawania materia³ów kruchych pochodzenia naturalnego z zastosowaniem Metody Elementów Skoñczonych (MES).

3. Wyniki modelowania procesu skrawania w uk³adzie
wieloostrzowym z zastosowaniem MES
Problem skrawania ska³ g³owicami wieloostrzowymi przy zastosowaniu g³owic wieloostrzowych by³ w tym przypadku analizowany
jako zagadnienie trójwymiarowe przy wykorzystaniu zarówno metody opisu przemieszczeniowego, jak i metody opisu si³owego. Naj-
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lepsze wyniki, to jest najbli¿sze warunkom rzeczywistym uzyskano
w przypadku zastosowania do analizy metody przemieszczeniowej.
Dla danego przypadku zarówno materia³ narzêdzia, jak i skrawanej
ska³y zosta³y przyjête jako liniowe. Modelowanie rozpoczêto od analizy zagadnienia dla przypadku skrawania pojedynczym ostrzem
(rys. 1, rys. 2), przechodz¹c kolejno do przypadku skrawania materia³u skalnego przy zastosowaniu uk³adu trzech wspó³pracuj¹cych narzêdzi (rys. 3).

Rys. 1. Przyk³adowe wyniki analizy procesu skrawania ska³ z zastosowaniem MES dla przypadku pojedynczego ostrza skrawaj¹cego (przekrój w p³aszczynie x-y)
W ten sposób mo¿liwe by³o przeprowadzenie dodatkowej analizy przedmiotowego zagadnienia uzyskuj¹c nowe informacje o przebiegu procesu skrawania, na przyk³ad okrelaj¹c zasiêg obszaru skruszenia bocznego, czy te¿ propagacji pêkniêæ dla ró¿nych warunków
procesu skrawania. Ponadto zastosowanie MES mia³o w tym przypadku równie du¿e znaczenie, jako narzêdzie wizualizacji dotychczasowych wyników oraz wyników modelowania komputerowego.
Dziêki temu mo¿liwa jest obserwacja tego, czego specyfika procesu
skrawania ska³ nie pozwala zaobserwowaæ w warunkach naturalnych,
czy nawet laboratoryjnych. Ponadto posiadaj¹c wczeniejsze wyniki
badañ empirycznych mo¿emy je porównaæ z efektami uzyskanymi
w wyniku modelowania MES.

Rys. 2. Przyk³adowe wyniki analizy procesu skrawania ska³ z zastosowaniem MES dla przypadku pojedynczego ostrza skrawaj¹cego (widok przestrzenny)

W ten sposób mo¿emy nie tylko uzyskaæ nowe informacje o analizowanym procesie, ale równie¿ przeprowadziæ weryfikacjê ewentualnego b³êdu modelowania, stanowi¹cego ró¿nicê pomiêdzy obiektem fizycznym a jego modelem matematycznym, odnosz¹c uzyskane
wyniki do odpowiednich wyników identycznych badañ laboratoryjnych.

Rys. 3. Przyk³adowe wyniki analizy procesu skrawania ska³ z zastosowaniem MES - przekrój obiektu p³aszczyzn¹ x-y dla uk³adu
trzech ostrzy reprezentuj¹cych uproszczony model g³owicy
wieloostrzowej

4. Podsumowanie
Na podstawie wyników wczeniejszych badañ laboratoryjnych
oraz uzupe³niaj¹cego modelowania procesu skrawania w uk³adzie
wieloostrzowym z wykorzystaniem MES przeprowadzono dog³êbn¹
analizê wp³ywu wartoci podzia³ki k¹towej, podzia³ki poprzecznej
oraz g³êbokoci skrawania. Badania empiryczne i analityczne oraz
uzyskane w ich efekcie wyniki potwierdzaj¹ s³usznoæ postawionej
wczeniej tezy. Wynika z nich jednoznacznie, ¿e mo¿liwe jest takie
dobranie wielkoci parametrów skrawania materia³ów kruchych g³owicami wieloostrzowymi, aby zapewniæ grupowe oddzia³ywanie no¿y
oraz unikaæ wykonywania skrawania w uk³adzie wymagaj¹cym u¿ycia du¿ych si³ skrawania. Dla przyk³adu na podstawie przeprowadzonych badañ dla przypadku skrawania no¿ami typu NKP-2w zaleca siê stosowanie podzia³ki poprzecznej z zakresu 40-60 mm, podzia³ki
k¹towej o wartoci 6-80 oraz g³êbokoci skrawania nie mniejszej ni¿
15 mm i nie wiêkszej ni¿ 25 mm. W konsekwencji uzyskujemy mniejsze wartoci si³ skrawania na poszczególnych no¿ach uk³adu, a co za
tym idzie  mniejsze obci¹¿enie g³owicy skrawaj¹cej, bardziej równomiern¹ pracê ca³ej maszyny oraz znacznie mniejszy pobór mocy.
Dodatkow¹ korzyci¹ mo¿e byæ ponadto minimalizacja zapylenia
wytwarzanego w czasie procesu skrawania.
Niezwykle istotne dla uzyskanych wyników by³o zastosowanie
analizy opartej na MES. Zakres pomiarów laboratoryjnych ze wzglêdu na czasoch³onnoæ oraz koszta badañ by³ doæ ograniczony. Wyniki uzyskane w trakcie analizy MES potwierdzi³y s³usznoæ opracowanego modelu, porównywanego z wczeniejszymi wynikami badañ
laboratoryjnych. Model ten zosta³ nastêpnie zastosowany do analizy
uzupe³niaj¹cej poza zakresem wartoci analizowanych parametrów
geometrycznych stosowanych w badaniach laboratoryjnych. Mo¿liwe jest dalsze wykorzystanie opracowanego modelu w zale¿noci od
aktualnych potrzeb.
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**********
Artyku³ prezentuje wyniki prac uzyskanych w trakcie realizacji projektu badawczego
KBN (PB-1505/T12/99/16)
**********
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