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WERYFIKACJA PRZEMYS£OWA ZMODYFIKOWANEJ
TECHNOLOGII WYTWARZANIA ODKUWEK
PIERŒCIENIOWYCH O WYSOKIEJ JAKOŒCI POWIERZCHNI
Celem badañ by³a weryfikacja zmodyfikowanej technologii kucia stalowych odkuwek pierœcieniowych, daj¹cej
w wyniku podwy¿szenie i ustabilizowanie jakoœci powierzchni i warstwy przypowierzchniowej w krytycznych
miejscach obrêczy kó³ kolejowych odwalcowanych z odkuwek pierœcieniowych. W oparciu o wyniki symulacji numerycznych wykonano weryfikacjê przemys³ow¹ kucia odkuwek pierœcieniowych uwzglêdniaj¹cych zmodyfikowany kszta³t narzêdzi i czêœciowo zmienione parametry procesu. Na podstawie wyników weryfikacji przemys³owej ustalono, ¿e zastosowanie matrycy górnej o zmienionym kszta³cie powierzchni wewnêtrznej zgodnie
z opracowan¹ propozycj¹, wypuk³ej matrycy dolnej oraz stempla o kulistej powierzchni czo³owej i o wiêkszej œrednicy ni¿ obecnie stosowana, wywiera korzystny wp³yw na rozk³ad odkszta³cenia materia³u w procesie kucia i powoduje przemieszczenie krawêdzi bloczka wsadowego w po¿¹danych kierunkach, na wewnêtrzn¹ powierzchniê obrêczy, co prowadzi to do uzyskania wysokiej jakoœci powierzchni i warstwy przypowierzchniowej w miejscach ekstremalnej eksploatacji wyrobu.
S³owa kluczowe: stalowe odkuwki pierœcieniowe, technologia kucia, próby przemys³owe

INDUSTRIAL VERIFICATION OF MODIFIED TECHNOLOGY FOR MAKING
RING-SHAPED FORGINGS WITH HIGH QUALITY SURFACE
The purpose of the testing was to verify the modified technology for making ring-shaped steel forgings that provides the enhanced and stabilised quality of surface and surface layer at the critical points of railway wheel rims rolled out of ring-shaped forgings. Based on the numerical simulation results the industrial verification of making
ring-shaped forgings in consideration of modified shape of tools and partially changed process parameters was carried out. From the industrial verification results, it was found that the use of top tool with modified shape of internal
surface in accordance with the developed proposal, convex bottom tool and punch with spherical end face and diameter greater than the one used so far has advantageous effect on distribution of material strain during forging and
results in shifting the charge block towards the desired directions, to the internal surface of the rim, which provides
high quality surface and surface layer at the points of extreme operation of the product.
Key words: ring-shaped steel forgings, forging technology, industrial tests

1. WPROWADZENIE
Kucie na prasie stalowych odkuwek pierœcieniowych
jest pierwsz¹ faz¹ produkcji pierœcieni i obrêczy, w tym obrêczy na ko³a wagonowe, lokomotywowe i tramwajowe.
Obecnie odkuwki pierœcieniowe wykonuje siê metod¹ kucia na gor¹co na prasie stosuj¹c matryce z p³askimi powierzchniami oddzia³ywania z materia³em. Profil powierzchni styku matryc z kutym materia³em wp³ywa na
kierunek i wielkoœæ odkszta³cenia przypowierzchniowej
warstwy materia³u odkuwki. Utrudnione przemieszczanie siê materia³u wsadu przy powierzchni styku z matryc¹,
co ma miejsce w przypadku stosowania matryc z p³ask¹
powierzchni¹ styku, sprzyja powstawaniu wad powierzch-

niowych, takich jak zmarszczki i zafa³dowania [1÷4].
W publikacji [5] przedstawiono wyniki symulacji numerycznych kucia odkuwek pierœcieniowych na obrêcze wagonowe i lokomotywowe z zastosowaniem zmodyfikowanych kszta³tów narzêdzi. W wyniku obliczeñ numerycznych stwierdzono, ¿e zastosowanie matryc o odpowiednio
wyprofilowanych powierzchniach styku z odkszta³canym
materia³em zmniejsza nierównomiernoœæ odkszta³cenia
pomiêdzy poszczególnymi obszarami powierzchniowymi
odkuwki i stwarza mo¿liwoœci przemieszczenia krawêdzi
czo³owych powierzchni wsadu promieniowo w kierunku
œrodka odkuwki, co obni¿a zagro¿enie wyst¹pienia wad na
powierzchniach czo³owych odkuwki i wykonywanej z niej
obrêczy. Korzystne okaza³o siê równie¿ zastosowanie
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Tablica 1. Schemat prób przemys³owych kucia i walcowania obrêczy oraz wyniki obserwacji – 1 etap prób
Table 1. Diagram of rim forging and rolling industrial tests and observation results – stage 1 of the industrial tests
Rodzaj
operacji

Wyniki obserwacji

Oznaczenie
wsadu

P³yta dolna
o wypuk³oœci

1

kw 300 L70

10 mm

spêczanie

odwzorowanie krawêdzi widoczne,
p³ytkie; powierzchnia g³adka

2

kw 300 L70

10 mm

spêczanie +
walcowanie

kszta³t i wymiary w normie

3

kw 300 R30

10 mm

spêczanie

odwzorowanie krawêdzi widoczne,
p³ytkie; szlifowanie ujawni³o g³êbokoœæ wady 1,5 mm od do³u odkuwki

Lp.

Odkuwka

4

kw 300 R30

10 mm

spêczanie +
walcowanie

kszta³t i wymiary w normie

5

f410

10 mm

spêczanie

odwzorowanie krawêdzi widoczne,
p³ytkie; powierzchnia g³adka

kszta³t i wymiary w normie

odwzorowanie krawêdzi widoczne,
p³ytkie, powierzchnia g³adka

6

f410

10 mm

spêczanie +
walcowanie

7

f410

50 mm

spêczanie

50 mm

spêczanie +
walcowanie

8

9

10

11

f410

f410

f410

kw 300 R30

–
œlady odwzorowania krawêdzi
widoczne na powierzchni dolnej,
w odleg³oœci 2,5 mm od krawêdzi powierzchni zewnêtrznej ?
–
œlady odwzorowania krawêdzi
widoczne na powierzchni dolnej,
w odleg³oœci 40 mm od krawêdzi
powierzchni wewnêtrznej,
powierzchnia dolna g³adka
–
œlady odwzorowania krawêdzi
widoczne na powierzchni dolnej,
w odleg³oœci 35 mm od krawêdzi
powierzchni wewnêtrznej,
powierzchnia dolna g³adka
–

kszta³t i wymiary w normie

œlady odwzorowania krawêdzi
widoczne na powierzchni wewnêtrznej, 30 mm od dolnej powierzchni
obrêczy, powierzchnia dolna g³adka

kszta³t i wymiary w normie

obrêcz odwalcowano do œrednicy
wewnêtrznej 760 mm, œlady odwzorowania krawêdzi widoczne, na œrednicy wewnêtrznej wyst¹pi³o niewype³nienie z jednej strony 5x3 mm
œlady odwzorowania krawêdzi
widoczne na powierzchni wewnêtrznej 24 mm od dolnej powierzchni
obrêczy, powierzchnia dolna g³adka

50 mm

spêczanie

50 mm

spêczanie +
walcowanie

kszta³t i wymiary w normie

spêczanie

odwzorowanie krawêdzi widoczne,
p³ytkie, stwierdzono przesuniêcie
naro¿y poza strefê pochylenia p³yty
dolnej

50 mm

Obrêcz

–
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kw 300 R30

50 mm

spêczanie +
walcowanie

œlady odwzorowania krawêdzi
widoczne na powierzchni wewnêtrzkszta³t niesymetryczny, spowodowanej 30 mm od dolnej powierzchni
ny niecentrycznym ustawieniem
obrêczy oraz na powierzchni dolnej
bloczka wsadowego
12 mm od œrednicy wewnêtrznej
obrêczy, powierzchnia dolna g³adka
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kw 300 L70

50 mm

spêczanie

kszta³t niesymetryczny, spowodowany niecentrycznym ustawieniem
bloczka wsadowego

spêczanie +
walcowanie

œlady odwzorowania krawêdzi
widoczne na powierzchni wewnêtrznej 30 mm od dolnej powierzchni
kszta³t niesymetryczny, spowodowaobrêczy oraz na powierzchni dolnej
ny nierównymi powierzchniami ciê10 mm od œrednicy wew. obrêczy,
cia bloczka wsadowego
szlifowanie ujawni³o g³êbokoœæ wady
3 mm na powierzchni dolnej
w jednym miejscu
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kw 300 L70

50 mm

–
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stempli o kulistej powierzchni czo³owej poniewa¿ powoduje to zmniejszenie nierównomiernoœci odkszta³cenia w obszarze pod stemplem i w jego otoczeniu, co sprzyja intensywniejszemu przemieszczaniu obszaru przykrawêdziowego wsadu w kierunku œrodka odkuwki.
Celem pracy by³o podwy¿szenie jakoœci powierzchni
i warstwy przypowierzchniowej w krytycznych – ze wzglêdu na warunki eksploatacji – miejscach obrêczy kolejowych odwalcowanych z odkuwek pierœcieniowych, przez
opracowanie i zastosowanie modyfikacji technologii kucia
odkuwek pierœcieniowych. W oparciu o uzyskane wyniki
symulacji numerycznych [5] opracowano za³o¿enia i wykonano próby przemys³owe technologii kucia odkuwek
pierœcieniowych
uwzglêdniaj¹cych
zmodyfikowany
kszta³t narzêdzi i czêœciowo zmienione parametry procesu. Wyniki symulacji numerycznych poddano weryfikacji
w warunkach przemys³owych w Hucie Bankowa Sp. z o.o.
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a)

2. WERYFIKACJA ZMODYFIKOWANEGO
KSZTA£TU NARZÊDZI – 1 ETAP PRÓB
PRZEMYS£OWYCH
b)

W pierwszym etapie weryfikacji zosta³y wykonane przemys³owe próby kucia z zastosowaniem zmodyfikowanej
matrycy dolnej (dwa warianty z wypuk³oœci¹ równ¹ 10 mm
i 50 mm) i zmodyfikowanego kszta³tu stempla, przedstawionych na rys. 1÷2.

Rys. 1. Kszta³t zmodyfikowanej matrycy dolnej – 1 etap prób
przemys³owych
Fig. 1. Shape of modified bottom tool – stage 1

Rys. 3. Odkuwka lp.7 wg tabl. 1 widok z do³u; a) bezpoœrednio
po kuciu, b) w temperaturze otoczenia
Fig. 3. Forging no 7 according to table 1, bottom view;
a) immediately after forging, b) at ambient temperature

Rys. 2. Kszta³t powierzchni czo³owej stempla
Fig. 2. Shape of punch end face

Weryfikacjê przemys³ow¹ prowadzono wg nastêpuj¹cych wariantów dla poszczególnych rodzajów wsadów:
– spêczanie odkuwki i wycofanie jej do badañ
– spêczanie odkuwki i walcowanie odkuwki na obrêcz.
Do prób przygotowano trzy rodzaje wsadów ciêtych
z wlewków ci¹g³ych: przekrój wielok¹tny kw. 300 mm ×
L70 mm, przekrój kwadratowy z zaokr¹glonymi naro¿ami
kw. 300 mm × R30 mm i przekrój ko³owy f410 mm.
W pierwszym etapie materia³ wsadowy spêczano z zastosowaniem matrycy dolnej o wypuk³oœci 10 mm, a w drugim
etapie – z zastosowaniem matrycy o wypuk³oœci 50 mm.
W tablicy 1 przedstawiono schemat prób wraz z opisami
uzyskanych próbnych odkuwek i obrêczy. Przyk³ad odkuwki wykonanej w próbie przemys³owej przedstawiono
na rys. 3. Stwierdzono, ¿e sto¿kowy kszta³t matrycy dolnej
o wypuk³oœci 50 mm powoduje przemieszczanie krawêdzi

czo³owej bloczka wsadowego na powierzchniê wewnêtrzn¹ odkuwki we wszystkich rodzajach wsadu.
Na kolejnych zdjêciach zamieszczono œlady krawêdzi
powierzchni czo³owej wsadu zaobserwowane na wewnêtrznych powierzchniach odwalcowanych obrêczy (rys.
4÷5).

3. WERYFIKACJA ZMODYFIKOWANEGO
KSZTA£TU NARZÊDZI – 2 ETAP PRÓB
PRZEMYS£OWYCH
Na podstawie wyników pierwszego etapu weryfikacji
w warunkach przemys³owych, opracowano zmodyfikowane kszta³ty narzêdzi i wykonano symulacje numeryczne
procesu kucia z zastosowaniem programu Qform3D [6].
Ze wzglêdu na bardzo du¿¹ smuk³oœæ zastosowanego wsadu szczególnie istotne podczas spêczania jest precyzyjne
ustawienie wsadu w osi matryc. Nawet niewielkie przesu-
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symulacji numerycznych – zmienion¹ konstrukcjê matrycy górnej, matrycê doln¹ o wypuk³oœci 50 mm, matrycê
doln¹ p³ask¹ oraz profilowany stempel wg³êbiaj¹cy o zwiêkszonej œrednicy (f240 mm). Kszta³ty i wymiary narzêdzi
przedstawiono na rys. 1, 7÷8. Do prób przygotowano 8
bloczków wsadowych odciêtych z podwalcowanych kêsisk
o wymiarach kw. 300 mm × L70 mm × 740 mm, z czego
pierwsze trzy sztuki zosta³y wczeœniej wstêpnie spêczone
do 65÷70% wysokoœci pierwotnej (do wysokoœci ok. 500
mm), co przedstawiono na rys. 9. Dla porównania, na
rys. 10 przedstawiono zdjêcie bloczka nie poddanego spêczaniu. W tablicy 2 zamieszczono opis schematu prób
wraz z opisami uzyskanych próbnych odkuwek i obrêczy.
Przyk³adowe zdjêcie odkuwki o niesymetrycznym kszta³cie zamieszczono na rys. 11.
Rys. 4. Obrêcz ze wsadu Ø410; p³yta 50; lp. 10 wg tabl. 1; powierzchnia wewnêtrzna – fragment obrêczy w stanie trawionym, z zaznaczonym strza³k¹ œladem krawêdzi czo³owej
wsadu
Fig. 4. Rim from Ø410 charge; plate 50; no 10 according to
table 1; internal surface – fragment of the rim in etched
state, with trace of charge face edge marked with arrow

Rys. 7. Kszta³t matrycy górnej – 2 etap prób
Fig. 7. Shape of top tool – stage 2

Rys. 8. Kszta³t powierzchni czo³owej stempla – 2 etap prób
Fig. 8. Shape of punch end face – stage 2

Rys. 5. Obrêcz ze wsadu kw. 300/30; p³yta 50; lp. 12 wg tabl. 1;
powierzchnia wewnêtrzna – fragment obrêczy w stanie trawionym, z zaznaczonym strza³k¹ œladem krawêdzi czo³owej
wsadu
Fig. 5. Rim from 300/300 square charge; plate 50; no 12 according to table 1; internal surface – fragment of the rim
in etched state, with the trace of charge face edge marked
with arrow

niêcie wsadu (np. 5 mm) mo¿e spowodowaæ niecentryczne
p³yniêcie materia³u i w konsekwencji nieprawid³owy
kszta³t odkuwki (rys. 6) [6].
W drugiej czêœci weryfikacji przemys³owej zastosowano
w poszczególnych wariantach prób – zgodnie z wynikami

Rys. 9. Bloczek wsadowy wstêpnie spêczony (na powierzchni widoczne ciemne obszary zgorzeliny)
Fig. 9. Pre-upset charge block (visible dark scale areas on
the surface)

Rys. 6. Wp³yw niecentrycznego ustawienia wsadu (5 mm) na
kszta³t odkuwki po spêczaniu
Fig. 6. Effect of non-centric alignment of charge (5 mm) on
forging shape after upsetting

Na podstawie analizy ujawnionych na powierzchniach
obrêczy œladów krawêdzi bloczków wsadowych ustalono,
¿e zastosowanie matrycy górnej i matrycy dolnej o zmodyfikowanych kszta³tach wraz ze stemplem profilowym
o wiêkszej œrednicy od œrednicy standardowo u¿ywanej,
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Rys. 11. Odkuwka o niesymetrycznym kszta³cie – lp.2 wg
tabl. 2, bezpoœrednio po kuciu, widok z boku
Fig. 11. Forging with non-symmetrical shape – no 2 according to table 2, immediately after forging, side view

Rys. 10. Bloczek wsadowy o du¿ej smuk³oœci nie poddany
spêczaniu (na powierzchni widoczne ciemne obszary zgorzeliny)
Fig. 10. Charge block with high slenderness ratio, not subject to upsetting (visible dark scale areas on the surface)

spowodowa³o takie p³yniêcie materia³u, które umo¿liwi³o
przesuniêcie œladów by³ych krawêdzi wsadu w po¿¹danych kierunkach, poza newralgiczne obszary obrêczy.
Jednoznacznie zidentyfikowano œlad krawêdzi dolnej
bloczka przechodz¹cej na powierzchniê wewnêtrzn¹
(rys. 12), natomiast by³ej krawêdzi górnej bloczka nie
uda³o siê jednoznacznie zidentyfikowaæ. Dla porównania
na rys. 13 przedstawiono œlad krawêdzi bloczka na powierzchni wewnêtrznej, otrzymany z kucia z zastosowaniem p³askiej matrycy dolnej.

Rys. 12. Wycinek obrêczy lp.3 wg tab.2; powierzchnia wewnêtrzna – zaznaczono wytrawiony œlad krawêdzi bloczka
wsadowego
Fig. 12. Rim section no 3 according to table 2; internal surface – etched trace of charge block edge marked

Tablica 2. Schemat prób przemys³owych kucia i walcowania obrêczy oraz wyniki obserwacji – 2 etap prób
Table 2. Diagram of rim forging and rolling industrial tests and observation results – stage 2 of the industrial tests
Lp.

Oznaczenie wsadu

1

kw 300 L70
wstêpnie
spêczony

z wypuk³oœci¹
50 mm

2

kw 300 L70
wstêpnie
spêczony

3

P³yta dolna

Rodzaj
operacji

Wyniki obserwacji
Odkuwka

Obrêcz

spêczanie

kszta³t odkuwki niesymetryczny
spowodowany niecentrycznym
ustawieniem wsadu

–

z wypuk³oœci¹
50 mm

spêczanie +
walcowanie

kszta³t odkuwki niesymetryczny
spowodowany niecentrycznym
ustawieniem wsadu

œlady odwzorowania krawêdzi widoczne na powierzchni wewnêtrznej 25 mm
od dolnej powierzchni obrêczy,
powierzchnia dolna g³adka

kw 300 L70
wstêpnie
spêczony

z wypuk³oœci¹
50 mm

spêczanie +
walcowanie

kszta³t odkuwki niesymetryczny
spowodowany niecentrycznym
ustawieniem wsadu

œlady odwzorowania krawêdzi widoczne na powierzchni wewnêtrznej 25 mm
od dolnej powierzchni obrêczy,
powierzchnia dolna g³adka

4

kw 300 L70

z wypuk³oœci¹
50 mm

spêczanie

kszta³t odkuwki niesymetryczny
spowodowany niecentrycznym
ustawieniem wsadu

–

5

kw 300 L70

z wypuk³oœci¹
50 mm

spêczanie

kszta³t odkuwki niesymetryczny
spowodowany niecentrycznym
ustawieniem wsadu

–

6

kw 300 L70

p³aska

spêczanie

kszta³t i wymiary odkuwki w normie

–

7

kw 300 L70

p³aska

spêczanie +
walcowanie

kszta³t i wymiary odkuwki w normie

œlady odwzorowania krawêdzi widoczne na powierzchni wewnêtrznej 10 mm
od dolnej powierzchni obrêczy oraz na
powierzchni górnej 10 mm od œrednicy
wew. obrêczy, powierzchnia dolna
g³adka

8

kw 300 L70

p³aska

spêczanie

kszta³t i wymiary odkuwki w normie

–
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Rys. 13. Wycinek obrêczy lp. 7 wg tabl. 2; powierzchnia wewnêtrzna – zaznaczono wytrawiony œlad krawêdzi bloczka
wsadowego
Fig. 13. Rim section no 7 according to table 2; internal surface – etched trace of charge block edge marked

4. PODSUMOWANIE
W wyniku przeprowadzonych symulacji numerycznych,
badañ materia³owych i prób przemys³owych maj¹cych na
celu ustabilizowanie i poprawê jakoœci stalowych odkuwek pierœcieniowych – i w efekcie wykonanych z nich obrêczy na ko³a lokomotywowe i wagonowe – opracowano pro-
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pozycje modyfikacji technologii kucia odkuwek, w tym propozycje zmian kszta³tów i wymiarów narzêdzi.
Na podstawie wyników przemys³owej weryfikacji opracowanych propozycji zmian w dotychczas stosowanej
technologii ustalono, ¿e zastosowanie matrycy górnej
o zmienionym kszta³cie powierzchni wewnêtrznej zgodnie
z opracowan¹ propozycj¹, wypuk³ej matrycy dolnej oraz
stempla o kulistej powierzchni czo³owej i o wiêkszej œrednicy ni¿ obecnie stosowana, wywiera korzystny wp³yw na
rozk³ad odkszta³cenia materia³u w procesie kucia i powoduje przemieszczenie krawêdzi bloczka wsadowego
w po¿¹danych kierunkach, na wewnêtrzn¹ powierzchniê
obrêczy. Zgodnie z za³o¿onym celem pracy prowadzi to do
uzyskania wysokiej jakoœci powierzchni i warstwy przypowierzchniowej w miejscach ekstremalnej eksploatacji wyrobu wykonanego z odkuwki. Istotnym elementem technologii kucia jest zapewnienie symetrii odkszta³cenia. Rodzaj œrodków technicznych zapewniaj¹cych symetriê jest
uzale¿niony od smuk³oœci i kszta³tu przekroju poprzecznego wsadu.
W wyniku próbnego walcowania obrêczy lokomotywowej z odkuwki o nowym kszta³cie uzyskano wyrób o prawid³owym profilu i o podwy¿szonej jakoœci powierzchni.
Artyku³ opracowano na podstawie czêœci wyników projektu badawczego rozwojowego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego, nr R07 035 02 pt.: „Zaprojektowanie
technologii wykonywania odkuwek pierœcieniowych o wysokiej jakoœci powierzchni z zastosowaniem metod symulacji numerycznej i fizycznej”.
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