Prace IM¯ 2 (2009)

Zastosowanie symulacji numerycznych...
Marek BURDEK, Bogdan GARBARZ
Instytut Metalurgii ¯elaza

Jan SIÑCZAK
Akademia Górniczo-Hutnicza

Józef KOBIC
Metko

ZASTOSOWANIE SYMULACJI NUMERYCZNYCH
DO OPRACOWANIA ZMODYFIKOWANEJ TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ODKUWEK PIERŒCIENIOWYCH
O WYSOKIEJ JAKOŒCI POWIERZCHNI
Stalowe odkuwki pierœcieniowe s¹ pó³wyrobem do produkcji szerokiego asortymentu pierœcieni i obrêczy, w tym
obrêczy na ko³a wagonowe, lokomotywowe i tramwajowe. Do produkcji odkuwek pierœcieniowych stosuje siê obecnie matryce z p³askim dnem, co utrudnia przemieszczanie siê materia³u wsadu przy powierzchni styku z matryc¹.
Taka technologia produkcji odkuwek pierœcieniowych stwarza zagro¿enie powstawania wad powierzchniowych
w postaci zmarszczek i zakuæ. Wyeliminowanie lub zmniejszenie przyczyn powstawania tych wad mo¿na uzyskaæ
przez zmianê kszta³tu narzêdzi i parametrów kucia.
Celem badañ by³o opracowanie – z zastosowaniem symulacji numerycznych - modyfikacji technologii kucia odkuwek pierœcieniowych, w wyniku której by³oby mo¿liwe podwy¿szenie i ustabilizowanie jakoœci powierzchni
i warstwy przypowierzchniowej w krytycznych miejscach obrêczy kolejowych odwalcowanych z odkuwek pierœcieniowych. Symulacje numeryczne operacji kucia odkuwek pierœcieniowych wykonano z zastosowaniem programu
Qform3D. Danymi wejœciowymi do symulacji numerycznych by³y charakterystyki odkszta³calnoœci stali okreœlone
w próbach jednoosiowego œciskania w symulatorze procesów metalurgicznych Gleeble 3800. Symulacje numeryczne
wykonano dla nowej konstrukcji matryc, dotychczas nie stosowanych w warunkach przemys³owych dla dwóch rodzajów wsadu: o przekroju wielok¹tnym i o przekroju ko³owym. W oparciu o wyniki symulacji numerycznych
opracowano za³o¿enia do prób przemys³owych kucia odkuwek pierœcieniowych uwzglêdniaj¹cych zmodyfikowany
kszta³t narzêdzi i czêœciowo zmienione parametry procesu.
S³owa kluczowe: odkuwki pierœcieniowe, symulacje numeryczne kucia

USE OF NUMERICAL SIMULATIONS TO DEVELOP MODIFIED
TECHNOLOGY FOR MAKING RING-SHAPED FORGINGS
WITH HIGH SURFACE QUALITY
Steel ring-shaped forgings are semi-products for manufacturing wide range of rings and rims, including tyres for
wagon, locomotive and tramway wheels. In manufacturing of ring-shaped forgings flat-bottom die blocks are used
at present, which hinder material of the stock to relocate at the contact surface with the die block. This technology for
manufacturing ring-shaped forgings creates the risk of surface defects such as wrinkles and overlaps. The elimination or reduction of the reasons for occurrence of these defects can be obtained by changing the shape of tools and parameters of forging.
The purpose of the research was to develop – using the numerical simulations – modification of the technology for
making ring-shaped forgings as a result of which the enhancement and stabilisation of surface quality and surface
layer at critical points of railway wheel tyres rolled out of ring-shaped forgings would be possible. The numerical simulations of making ring-shaped forgings were carried out using Qform3D software. The input data for these simulations were steel deformability characteristics determined in uniaxial compression tests using Gleeble 3800 simulator. The numerical simulations were carried out for the new construction of dies, which have not been used under
the industrial conditions so far, for two types of the forging stock: with polygonal cross-section and with circular
cross-section. Based on the numerical simulation results the assumptions for industrial tests of making ring-shaped
forgings in consideration of modified shape of tools and partially changed process parameters were developed.
Key words: ring-shaped forgings, forging numerical simulations

13

14

Marek Burdek, Bogdan Garbarz, Jan Siñczak, Józef Kobic

1. WPROWADZENIE
Stalowe odkuwki pierœcieniowe s¹ pó³wyrobem do produkcji szerokiego asortymentu pierœcieni i obrêczy, w tym
obrêczy na ko³a wagonowe, lokomotywowe i tramwajowe.
Ze wzglêdu na zapewnienie bezpieczeñstwa i niezawodnoœci eksploatacji, obrêcze i pierœcienie musz¹ spe³niaæ najwy¿sze wymagania jakoœciowe. Odkuwki pierœcieniowe
wykonuje siê metod¹ kucia na gor¹co na prasie ze wsadu
przygotowanego z walcowanych kêsisk lub z wlewków
ci¹g³ych o przekroju poprzecznym okr¹g³ym lub wielok¹tnym. Po operacjach kucia nastêpuje rozwalcowywanie odkuwek pierœcieniowych w walcarce promieniowo-osiowej. W efekcie otrzymuje siê obrêcze lub pierœcienie, które podlegaj¹ obróbce cieplnej i wykañczaj¹cej.
Obecnie stosowane technologie wykonywania odkuwek
pierœcieniowych sk³adaj¹ siê z zabiegów spêczania na
gor¹co bloczków wsadowych i nastêpnego dziurowania
tak uzyskanej przedkuwki. Do spêczania stosuje siê matryce z p³askim dnem, co utrudnia przemieszczanie siê
materia³u przy powierzchni styku z matryc¹. Przedstawiona technologia produkcji odkuwek pierœcieniowych stwarza zagro¿enie powstawania wad powierzchniowych, takich jak zmarszczki i zafa³dowania [1÷4]. Wyeliminowanie lub ograniczenie przyczyn tych wad mo¿na uzyskaæ
przez zmianê kszta³tu narzêdzi i parametrów kucia.
W pracach [5÷7] podano wyniki badañ symulacji numerycznych kucia odkuwek pierœcieniowych na obrêcze wagonowe i lokomotywowe z zastosowaniem standardowych
kszta³tów narzêdzi. W wyniku symulacji numerycznych
stwierdzono, ¿e najwiêkszy wp³yw na wartoœæ bezwzglêdn¹ i kierunek odkszta³cenia ma stosunek wysokoœci wsadu do jego œrednicy (smuk³oœæ) i kszta³t narzêdzi.
Miejscowe och³odzenie wsadu i nieodpowiednio dobrany
kszta³t matrycy utrudniaj¹ p³yniêcie metalu w warstwie
przypowierzchniowej. Potwierdzaj¹ to obliczone rozk³ady
temperatury i wyniki pomiarów temperatury wykonanych
w warunkach przemys³owych. Najwiêksze och³odzenie
wystêpuje w naro¿ach wsadu w wyniku najd³u¿szego styku z p³yt¹ i matryc¹. Obni¿ona temperatura odkuwki
w tych obszarach i jednoczeœnie najmniejsze odkszta³cenie mo¿e powodowaæ zbyt niskie w³aœciwoœci plastyczne
materia³u, co mo¿e byæ przyczyn¹ pêkniêæ i nieci¹g³oœci
w wyrobie koñcowym.
D³ugotrwa³oœæ u¿ytkowania obrêczy lub pierœcieni zale¿y m.in. od jakoœci eksploatowanej warstwy powierzchniowej. Badania wykaza³y, ¿e o kierunkach i wielkoœciach
przemieszczania stref wsadu w obszary przekroju gotowego wyrobu po rozwalcowaniu decyduj¹ g³ównie operacje
kucia, poniewa¿ rozwalcowywanie powoduje obwodowe
wyd³u¿anie w warunkach dwuosiowego stanu naprê¿eñ
œciskaj¹cych, co nie wywo³uje zmiany rozk³adu materia³u
uzyskanego w odkuwce [8].
Wyniki symulacji numerycznych poddano weryfikacji
w warunkach przemys³owych w Hucie Bankowa Sp. z o.o.
Wyniki eksperymentów przemys³owych zostan¹ zamieszczone w odrêbnym artykule.

Prace IM¯ 2 (2009)

czy kolejowych odwalcowanych z odkuwek pierœcieniowych. Za³o¿one efekty modyfikacji technologii kucia by³y
nastêpuj¹ce:
– przeniesienie strefy odwzorowania krawêdzi bloczka
wsadowego (obszaru potencjalnych wad powierzchniowych) z powierzchni górnych odkuwki na powierzchniê
wewnêtrzn¹, na której jest najwiêkszy stopieñ przerobu
w procesie walcowania i du¿y naddatek na obróbkê mechaniczn¹ (rys. 1a),
– zwiêkszenie stopnia przerobu plastycznego w warstwie
przypowierzchniowej odkuwki przechodz¹cej w powierzchniê toczn¹ obrêczy (rys. 1b);
– poprawa stanu powierzchni dolnej, na której – ze wzglêdu na utrudnione p³yniêcie materia³u – mog¹ tworzyæ
siê zmarszczki i zakucia.
Przyjêto, ¿e w procesie walcowania odkuwek na obrêcze
proponowane zmiany powinny zapewniæ:
– przeniesienie strefy odwzorowania krawêdzi wsadu
poza miejsce znakowania (metod¹ wt³aczania znacznika bezpoœrednio po walcowaniu), tym samym eliminuj¹c

Rys. 1. Schemat fragmentu odkuwki z zaznaczonym œladem
by³ej krawêdzi bloczka wsadowego
Fig. 1. Sketch of forging part with the trace of former charge block edge marked

2. CEL I ZAKRES ANALIZ I BADAÑ
Celem badañ by³o opracowanie – z zastosowaniem symulacji numerycznych – modyfikacji technologii kucia odkuwek pierœcieniowych, w wyniku której by³oby mo¿liwe
podwy¿szenie i ustabilizowanie jakoœci powierzchni i warstwy przypowierzchniowej w krytycznych miejscach obrê-

Rys. 2. Schemat fragmentu obrêczy z zaznaczonym œladem
by³ej krawêdzi bloczka wsadowego w miejscu znakowania
Fig. 2. Sketch of wheel tyre part with the trace of former
charge block edge marked at the point of the marking
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mo¿liwoœæ tworzenia siê nieci¹g³oœci materia³owych
w miejscach znakowania (rys. 2),
– wyeliminowanie mo¿liwoœci tworzenia siê zmarszczek
poprzez u³atwienie p³yniêcia materia³u spowodowane
zmodyfikowanym kszta³tem odkuwki,
– poprawê struktury i w³aœciwoœci warstwy materia³u pod
powierzchni¹ toczn¹.
Symulacje numeryczne operacji kucia odkuwek pierœcieniowych wykonano z zastosowaniem programu Qform
3D. Danymi wejœciowymi do symulacji numerycznych by³y
charakterystyki odkszta³calnoœci stali okreœlone w próbach jednoosiowego œciskania w symulatorze procesów
metalurgicznych Gleeble 3800 [9].

3. PARAMETRY WEJŒCIOWE
DO SYMULACJI NUMERYCZNYCH
3.1. KSZTA£T I WYMIARY MATRYC
Symulacje numeryczne wykonano dla nowej konstrukcji
matryc, dotychczas nie stosowanych w warunkach przemys³owych. Charakterystyczn¹ cech¹ zaproponowanej
nowej konstrukcji matryc jest sto¿kowy kszta³t powierzchni czo³owej, który wymusza po¿¹dany kierunek p³yniêcia
materia³u. W celu uzyskania odkuwki o ¿¹danej wysokoœci
i równoleg³ych powierzchniach czo³owych nale¿y j¹ poddaæ dodatkowemu, trzeciemu zabiegowi formowania (kalibrowaniu) Na rys. 3÷6 przedstawiono dotychczasowe
a)
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i nowe kszta³ty matryc, dla których wykonano symulacje
numeryczne. Obliczenia wykonano dla trzech œrednic
stempli (f 290, f 240 i f 215 mm) o dwóch rodzajach zakoñczeñ: p³askim i kulistym [10].
3.2. KSZTA£T I WYMIARY WSADU
Symulacje wykonano dla dwóch rodzajów wsadu:
a) wsad o przekroju wielok¹tnym 300 × 300 × 808 mm
z naro¿ami „œciêtymi” L = 70 mm, uzyskany przez
wstêpne podwalcowanie wlewka ci¹g³ego w walcarce
nawrotnej (rys. 7); masa wsadu: 486 kg, masa odkuwki:
447 kg.
b) wsad o przekroju ko³owym f410 × 469 mm; ciêty z wlewka ci¹g³ego; masa wsadu: 486 kg, masa odkuwki:
447 kg.
3.3. WARIANTY SYMULACJI
Symulacje numeryczne wykonano z zastosowaniem
programu Qform3D wed³ug nastêpuj¹cych wariantów:
a) spêczanie 100% ca³kowitego wymaganego odkszta³cenia i dziurowanie dla trzech œrednic stempli (f 215, f
240, f 290 mm) o zakoñczeniu p³askim i kulistym dla
wsadu kw. 300 × L70 mm,
b) spêczanie 40% ca³kowitego wymaganego odkszta³cenia
i dziurowanie z jednoczesnym spêczaniem 60% dla
dwóch œrednic stempli (f 215, f 240 mm) o zakoñczeniu
p³askim i kulistym dla wsadu kw. 300 × L70 mm,
c) spêczanie 100% ca³kowitego wymaganego odkszta³cenia i dziurowanie dla dwóch œrednic stempli (f 215, f
240 mm) o zakoñczeniu p³askim i kulistym dla wsadu f
410 mm (rys. 8).
Warianty symulacji zestawiono w tablicy 1.
3.4. CHARAKTERYSTYKI ODKSZTA£CALNOŒCI
STALI

b)

W przyjêtym do obliczeñ numerycznych programie
Qform3D stosuje siê lepkoplastyczny model odkszta³canego materia³u. W charakterystyce materia³u naprê¿enie
uplastyczniaj¹ce jest funkcj¹ odkszta³cenia i prêdkoœci
Rys. 3. Kszta³ty matrycy górnej do kucia odkuwki pierœcieniowej przeznaczonej do walcowania obrêczy lokomotywowej: obecnie stosowany (a), propozycja (b)
Fig. 3. Shapes of upper die for making ring-shaped forging
for rolling the locomotive wheel tyre: in use (a), proposal
(b)
a)

a)

b)

Rys. 5. Kszta³ty zakoñczenia stempla stosowanego w procesie kucia odkuwki pierœcieniowej przeznaczonej do walcowania obrêczy lokomotywowej: a) obecnie stosowany, b) propozycja
Fig. 5. Shapes of end of punch used in making ring-shaped
forging for rolling the locomotive wheel tyre: in use (a),
proposal (b)

b)

Rys. 4. Kszta³ty matrycy dolnej do kucia odkuwki pierœcieniowej przeznaczonej do walcowania obrêczy lokomotywowej: obecnie stosowany (a), propozycja (b)
Fig. 4. Shapes of lower die for making ring-shaped forging
for rolling the locomotive wheel tyre: in use (a), proposal
(b)

Rys. 6. Propozycja kszta³tów matryc do kalibrowania odkuwki na obrêcze lokomotywowe
Fig. 6. Proposal of shapes of dies for calibrating forging
for locomotive wheel tyre
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Rys. 7. Przekrój poprzeczny wsadu wielok¹tnego
Fig. 7. Cross-section of polygonal forging stock

odkszta³cenia. Krzywe p³yniêcia materia³u dla trzech
prêdkoœci odkszta³cenia (1, 10 i 20 s-1) i siedmiu temperatur (1170, 1100, 1000, 900, 800, 700 i 600°C) wyznaczono
z zastosowaniem symulatora Gleeble 3800 [9].
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Do symulacji przyjêto gatunek stali stosowany na obrêcze lokomotywowe o oznaczeniu P60. W tablicy 2 zamieszczono nominalny sk³ad chemiczny tej stali.
Charakterystyki odkszta³calnoœci badanego gatunku
stali stosowanego na obrêcze opracowano w postaci zale¿noœci „naprê¿enie – odkszta³cenie”, zmierzonych w wyniku testów jednoosiowego œciskania walcowych próbek w
zadanych temperaturach i przy ustalonych szybkoœciach
odkszta³cenia, wykonanych w symulatorze procesów metalurgicznych Gleeble 3800. W pierwszym etapie badañ
opracowano charakterystyki odkszta³ceñ stali P60 w temperaturach 1170°C, 1100°C, 900°C, 800°C, 700°C i 600°C.
Stwierdzono, ¿e najwiêkszy wzrost naprê¿enia dla okreœlonego odkszta³cenia nastêpuje w wyniku obni¿enia temperatury od 700°C do 600°C, co wynika g³ównie z wp³ywu
na odkszta³calnoœæ przemian fazowych zachodz¹cych
w tym zakresie temperatury. W drugim etapie badañ opracowano charakterystyki odkszta³ceñ w krytycznym zakresie temperatury 700°C-600°C, w którym istotnie wzrasta
opór plastyczny materia³u. Bezpoœrednio po odkszta³ceniu we wszystkich zastosowanych temperaturach z zakresu 700–600°C: 675, 650 i 625°C powsta³a struktura niezrekrystalizowana, co wynika z obrazów granic ziarn by³ego
austenitu bezpoœrednio po odkszta³ceniu (rys. 9). Z badañ
mikrostruktury próbek odkszta³conych w symulatorze
Gleeble wynika, ¿e w temperaturach 675 i 650°C w trakcie
odkszta³cania faz¹ metatrwa³¹ w ca³ej objêtoœci próbki
jest jeszcze austenit. W wyniku tego po wolnym ch³odzeniu

Tablica 1. Oznaczenia wariantów symulacji numerycznych procesu kucia odkuwek do walcowania obrêczy lokomotywowej
Table 1. Variant markings of numerical simulations of making forgings for rolling the locomotive wheel tyre
Wariant nr
Wsad

f215

Œrednica stempla, mm
Kszta³t stempla

P³aski

f240

Kulisty

P³aski

f290

Kulisty

P³aski

Kulisty

15

16

kw. 300/L70

Dziurowanie po spêczaniu

11

12

13

14

kw. 300/L70

Spêczanie 40% i dziurowanie ze spêczaniem 60%

21

22

23

24

f 410 mm

Dziurowanie po spêczaniu

31

32

33

34

Rys. 8. Schemat procesu spêczania i przebijania – wariant: stempel o zakoñczeniu kulistym, wsad o przekroju ko³owym
Fig. 8. Sketch of upsetting and piercing – variant: punch with ball-shaped end, forging stock with circular cross-section
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Tablica 2. Wymagany sk³ad chemiczny dla gatunku P60 wg PN-84/H-84027/06, % masowe
Table 2. Required chemical composition for P60 grade according to PN-84/H-84027/06, mass %
Oznaczenie
materia³u

C

Mn

Si

P
max

S
max

Cr
max

Ni
max

Cu
max

Mo
max

V
max

Cr+Mo+Ni
max

P60

0,57
0,65

0,60
0,90

0,15
0,40

0,040

0,040

0,30

0,30

0,30

0,05

0,05

0,60

3.5. WARUNKI BRZEGOWE

powstaje drobnop³ytkowy perlit i wydzielenia ferrytu na
granicach wyd³u¿onych ziarn by³ego austenitu (rys. 10).
Och³odzenie próbek do temperatury odkszta³cenia 625ºC
powoduje czêœciow¹ przemianê austenitu w perlit i ferryt
lub w bainit i martenzyt – w zale¿noœci od szybkoœci ch³odzenia. W temperaturze 625ºC s¹ wiêc odkszta³cane dwie
lub kilka faz: austenit i produkty przemiany austenitu. Po
wolnym ch³odzeniu z odkszta³conego austenitu powstaje
drobnop³ytkowy perlit i niewielka iloœæ ferrytu na granicach wyd³u¿onych ziarn by³ego austenitu oraz pozostaj¹
odkszta³cone fazy powsta³e z austenitu przed odkszta³ceniem – rys. 11. Odkszta³canie stali P60 w zakresie temperatury istnienia struktury wielofazowej, co w przypadku
badanej stali wystêpuje w temperaturze poni¿ej 650°C, powoduje znaczny wzrost naprê¿enia uplastyczniaj¹cego.

Przyjête warunki brzegowe symulacji numerycznej procesu kucia by³y nastêpuj¹ce:
l Wsad: bloczki ze stali P60,
o
l Temperatura nagrzewania wsadu: 1170 C,
l Czas transportu wsadu: 10 s,
l Czas styku wsadu z matryc¹ przed kuciem: 6 s,
o
l Temperatura matryc: 250 C
l Prêdkoœæ przemieszczania matrycy: 47 mm/s,
l Prêdkoœæ przemieszczania stempla dziuruj¹cego:
110 mm/s,
l Nacisk prasy: 40 MN,
l Wspó³czynnik tarcia: 0,35.

Rys. 9. Obraz w temperaturze 675°C granic ziarn by³ego austenitu bezpoœrednio po odkszta³ceniu e = 0,8 i szybkim ch³odzeniu
Fig. 9. Image of former austenite grain boundaries at
675°C immediately upon deformation e = 0.8 and fast
cooling

Rys. 11. Mikrostruktura próbki po odkszta³ceniu e = 0,8
w temperaturze 625°i wolnym ch³odzeniu (4°C/s) do temperatury otoczenia
Fig. 11. Microstructure of sample upon deformation e = 0.8
at 625°C and slow cooling (4°C/s) down to the ambient temperature

Rys. 10. Mikrostruktura próbki po odkszta³ceniu e=0,8 w temperaturze 675°i wolnym ch³odzeniu (4°C/s) do temperatury otoczenia
Fig. 10. Microstructure of sample upon deformation e = 0.8 at 675°C and slow cooling (4°C/s) down to the ambient temperature
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4. WYNIKI SYMULACJI I ICH ANALIZA
4.1. ROZK£ADY TEMPERATURY
Rozk³ady temperatury w przekrojach osiowych odkuwek po spêczaniu i przebijaniu wskazuj¹, ¿e za³o¿ony czas
styku (6 s) z matryc¹ przed kuciem powoduje obni¿enie
temperatury w tym obszarze o oko³o 50°C dla wszystkich
wariantów zastosowanych technologii i konstrukcji matryc. W ostatnim etapie procesu dziurowania najwy¿sza
temperatura wynosi prawie 1190°C i jest wy¿sza od temperatury nagrzewania wsadu o 20°C. W przypadku wsadu
o przekroju ko³owym wzrost temperatury jest wy¿szy
(rys. 12) .
Przy powierzchni styku z matryc¹ w koñcowym etapie
formowania odkuwki temperatura spada poni¿ej 700°C.
W procesie kalibrowania minimalna temperatura wzrasta
o oko³o 30°C. Nale¿y to t³umaczyæ mniejsz¹ powierzchni¹
styku odkszta³canego metalu z matryc¹ w pierwszym etapie kalibrowania. Jednoczeœnie zmniejsza siê gradient
temperatury – maksymalna temperatura wynosi oko³o
1150°C.
4.2. ROZK£ADY INTENSYWNOŒCI
ODKSZTA£CENIA
Rozk³ad intensywnoœci odkszta³cenia w przekroju osiowym odkuwki po spêczaniu i przebijaniu – przedstawiony
przyk³adowo na rys. 13 – charakteryzuje siê du¿ym gradientem w obszarze stempla dziuruj¹cego. W przypadku
zastosowania stempla o zakoñczeniu kulistym gradient ina)
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tensywnoœci odkszta³cenia jest mniejszy. Po uwzglêdnieniu zale¿noœci k = 1 + 1,3e i (gdzie k jest stopniem przerobu plastycznego, ei – intensywnoœci¹ odkszta³cenia), obliczona minimalna wartoœæ stopnia przerobu przy powierzchni styku odkszta³canego metalu z matryc¹ wynosi
powy¿ej 2.
Ma³a wartoœæ intensywnoœci odkszta³cenia (ei £ 1) obejmuje bardzo ma³y obszar przy powierzchni styku z narzêdziami, natomiast dla oko³o 80% przekroju porzecznego,
o nieznacznym gradiencie odkszta³cenia, wartoœæ intensywnoœci odkszta³cenia wynosi ei ³ 2. Jest to efekt obni¿enia wp³ywu tarcia na powierzchniach styku metalu z narzêdziami w pierwszym etapie spêczania poprzez zastosowanie sto¿kowych matryc.
4.3. KIERUNKI P£YNIÊCIA MATERIA£U –
ROZK£ADY SIATEK ODKSZTA£CENIA
Odkszta³cenie materia³u, symulowane za pomoc¹ deformacji siatek prostok¹tnych, w ostatnim etapie wg³êbiania stempla dziuruj¹cego dla przyjêtych w obliczeniach
konstrukcjach matryc przedstawiono przyk³adowo na
rys. 14. Generalnie nale¿y stwierdziæ, ¿e w procesie spêczania nie stwierdzono sk³onnoœci do tworzenia tzw.
pod³amów (miejsc, w których mo¿e siê tworzyæ zakucie)
na powierzchniach czo³owych stykaj¹cych siê z matrycami. Dla przyjêtych warunków brzegowych (temperatury
wsadu, wartoœci wspó³czynnika tarcia i konstrukcji matryc) stwierdzono, ¿e siatki w przekroju osiowym w ca³ym
cyklu spêczanie – dziurowanie – kalibrowanie podlegaj¹
b)

Rys. 12. Rozk³ady temperatury w procesie przebijania stemplem o zakoñczeniu p³askim (a) i okr¹g³ym (b)
Fig. 12. Temperature distributions in piercing with a punch with flat (a) and round (b) end
a)

b)

Rys. 13. Rozk³ady intensywnoœci odkszta³cenia w procesie przebijania stemplem o zakoñczeniu p³askim (a) i okr¹g³ym (b)
Fig. 13. Deformation intensity distributions in piercing with a punch with flat (a) and round (b) end
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Rys. 14. Odkszta³cenie materia³u zobrazowane deformacj¹ siatek prostok¹tnych w ostatnim etapie wg³êbiania stempla
dziuruj¹cego o zakoñczeniu p³askim (a) i okr¹g³ym (b)
Fig. 14. Material deformation imaged by deformation of rectangular grids in the last stage of hobbing the piercing punch
with flat (a) and round (b) end

równomiernemu odkszta³ceniu na powierzchniach czo³owych i powierzchni zewnêtrznej. Na powierzchni wewnêtrznej zachodzi³o zjawisko zagêszczenia siatek i przesuniêcia w wyniku wg³êbiania stempla. Po³o¿enie i zakres
strefy zagêszczenia siatek jest zale¿ny od kszta³tu powierzchni czo³owej stempla dziuruj¹cego i ulega nieznacznej zmianie w procesie kalibrowania.

5. PODSUMOWANIE
Na podstawie wyników symulacji numerycznych procesu kucia w matrycach sto¿kowych odkuwek przeznaczonych do walcowania obrêczy lokomotywowych, z zastosowaniem kilkunastu wariantów konstrukcji narzêdzi
i kszta³tów wsadów, sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski:
1. Zastosowanie sto¿kowych matryc zdecydowanie
zmniejsza nierównomiernoœæ odkszta³cenia w trakcie
spêczania i stwarza mo¿liwoœci przemieszczenia krawêdzi czo³owych powierzchni wsadu promieniowo
w kierunku œrodka odkuwki, co zmniejsza zagro¿enie
wyst¹pienia wad na powierzchniach czo³owych odkuwki i obrêczy.
2. Zastosowanie stempli o zakoñczeniu kulistym niezale¿nie od ich œrednicy, wp³ywa korzystnie na zmniejszenie nierównomiernoœci odkszta³cenia w obszarze pod

stemplem i w jego otoczeniu, co sprzyja intensywniejszemu przemieszczaniu obszaru przykrawêdziowego
wsadu w kierunku œrodka odkuwki.
3. Proces spêczania przerywanego i nastêpnie kontynuowanego z równoczesnym wg³êbianiem stempla, zmniejsza nierównomiernoœæ odkszta³cania w œrodkowych obszarach wsadu w kierunkach osiowym i promieniowym.
4. Nie stwierdzono sk³onnoœci do tworzenia zakuæ i zmarszczek materia³u. Materia³ przy powierzchniach czo³owych i zewnêtrznych wsadu podlega równomiernemu
przemieszczaniu.
W oparciu o wyniki symulacji numerycznych zosta³y
opracowane za³o¿enia do prób przemys³owych technologii
kucia odkuwek pierœcieniowych uwzglêdniaj¹cych zmodyfikowany kszta³t narzêdzi i czêœciowo zmienione parametry procesu.
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”.

Recenzent: prof. dr Tadeusz Bo³d
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