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WARUNKI EKSPLOATACJI NARZĘDZI DO OBRÓBKI
PLASTYCZNEJ NA GORĄCO
EXPLOITATION CONDITIONS OF TOOLS FOR HOT WORKING

Eksploatacja narzędzi do obróbki plastycznej na gorąco ma znaczący wpływ na zużycie narzędzi oraz jakość wyrobu.
W celu poprawienia warunków eksploatacji oraz zwiększenia ich trwałości prowadzi się wiele prac badawczych. Rozwój techniki komputerowej pozwala na stosowanie nowoczesnych metod analizy procesów obróbki plastycznej (MES),
które umożliwiają modelowanie rzeczywistych procesów kształtowania przy nieznacznych założeniach upraszczających. W pracy przedstawiono analizę teoretyczną i wyniki parametrów termomechanicznych narzędzi, uzyskane podczas komputerowej symulacji kształtowania łba wkręta szynowego, oraz przeprowadzono krótką ich analizę.
Słowa kluczowe: kucie, eksploatacja narzędzi, zużycie zmęczeniowe.
Exploitation of tools for hot working in metal forming has significant influence on durability of them and quality of
final product. For increase of exploitation conditions and durability, many research in this scope are worked. In this
work theoretical and experimental results of thermomechanical conditions during forming process of screw spikes are
presented.
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1. Wprowadzenie
Warunki eksploatacji narzędzi mają znaczący wpływ na ich
trwałość, a tym samym na zużycie drogich materiałów narzędziowych. Ma to szczególne znaczenie w obróbce plastycznej na gorąco, gdzie często matryce do kucia charakteryzują się dużą masą
i wymiarami. Zależy to od wielu czynników, takich jak: charakterystyka odkuwki (materiał, kształt, masa), właściwości narzędzi (materiał, geometria wykroju, stan powierzchni), warunków eksploatacji, rodzaju oraz parametrów kucia.
Na charakterystykę odkuwki i rodzaj kucia bardzo często nie
mamy wpływu. Głównym czynnikiem możliwości wprowadzania zmian stają się więc parametry kucia, które są ściśle powiązane z eksploatacją i obciążeniem narzędzi.
W celu poprawienia warunków eksploatacji narzędzi, a tym
samym zwiększenia ich trwałości jest prowadzonych wiele prac
badawczych. Do tego celu, wykorzystywane są często obecne na
rynku komercyjne programy komputerowe, które wykorzystując
metodę elementów skończonych (MES) lub metodę objętości skończonych (MOS), pozwalają na przeprowadzenie symulacji procesu oraz przybliżenie warunków i parametrów kucia. Często umożliwiają również (po przeprowadzeniu modelowania procesu),
obserwację rozkładu i wielkości parametrów termomechanicznych
w narzędziach. Takie informacje pozwalają na wybór najbardziej
odpowiednich warunków i parametrów kucia, zarówno dla samego procesu kształtowania jak i eksploatacji narzędzi.
W artykule przedstawiono warunki eksploatacji i ich wpływ
na trwałość narzędzi na przykładzie procesu kucia łba wkręta szynowego. Zaprezentowano również wstępne wyniki komputerowej
analizy (modelowania) procesu pod kątem eksploatacji i trwałości narzędzi.

2. Charakterystyka procesu kucia i eksploatacji narzędzi w warunkach przemysłowych
Procesy kucia na gorąco charakteryzuje wiele czynników, a najważniejsze z nich to: wysoka temperatura materiału wsadowego
(wsadu), takt kucia (czas kształtowania i przestoju) oraz duże naci-

ski powierzchniowe narzędzi. Czynniki te charakteryzują również
proces kształtowania łba wkręta szynowego (rys. 1), którego obecna technologia wykonania na prasach obejmuje: nagrzewanie wsadu w postaci pręta, kucie łba, obcięcie wypływki oraz w drugim
etapie; ponowne nagrzewanie i walcowanie gwintu na trzpieniu.
Obecnie prowadzone są prace nad nową technologią kształtowania
tego wyrobu, których wyniki doświadczalne i symulacji komputerowej podano w literaturze [1, 2].

Rys. 1. Odkuwka łba wkręta szynowego

Najwyższa temperatura wsadu występuje w początkowym etapie kształtowania i maleje z czasem w wyniku odprowadzania ciepła do otoczenia przez promieniowanie i konwekcję oraz w wyniku
przewodzenia ciepła do narzędzia. Następuje to podczas kontaktu
kształtowanego materiału ze ściankami wykroju matrycy. Taki charakter pracy powoduje wzrost temperatury narzędzia, uzależniony
od czasu kontaktu. Następstwem tego jest konieczność stosowania
chłodzenia i smarowania w celu obniżenia temperatury narzędzi.
W przypadku narzędzi kuźniczych prowadzi to do cyklicznie zmiennych obciążeń cieplnych, często intensyfikowanych przyjętym sposobem chłodzenia, wywołujących cykliczne zmiany naprężeń ściskających i rozciągających. Podobnie zmienny przebieg, ale nieco
przesunięty względem temperatury ma obciążenie mechaniczne
narzędzi, którego wartość wzrasta w momencie kształtowania i spada
do zera po zakończeniu, co przedstawia rys. 2 [3].
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Rys. 2. Cykliczne zmiany siły i temperatury matryc w czasie kucia

Obciążenia cieplne powstałe podczas styku gorącego materiału ze stosunkowo zimnym narzędziem w połączeniu z tarciem są
główną przyczyną powstawania zmian własności fizycznych i mechanicznych warstwy wierzchniej. Dodając do tego obciążenie
mechaniczne (naciski), powstaje działanie skomplikowanych mechanizmów zużycia narzędzi. Wpływ poszczególnych mechanizmów zużycia jest różny i wynika z superpozycji wielu czynników
zależnych od konstrukcji i warunków eksploatacji matryc. Jak wykazują statystyki, prowadzi to w 70% do wycofania matryc kuźniczych z powodu utraty wymiarów (zużycie ścierne i odkształcenie
plastyczne), w 25% w wyniku pęknięć (zmęczenie cieplno-mechaniczne) i jedynie 5% z innych powodów [4].
Eksploatacja narzędzi do kucia łbów wkrętów szynowych składających się z matrycy dolnej i górnej (nagłownika), wykonanych
ze stali WCL, odbywa się bez smarowania, przy zastosowaniu
chłodzenia wodnego. Przy takim sposobie ich wykorzystania obserwuje się występowanie procesu zużycia ściernego i pękanie
nagłowników rys. 3a, oraz zmęczenie cieplno-mechaniczne matryc dolnych głównie na promieniu przejścia powierzchni czołowej w cylindryczną wykroju rys. 3b. Taki charakter zużycia matryc dolnych, których trwałość jest (ok. trzykrotnie) niższa od
trwałości nagłowników, jest wynikiem wspomnianych już cyklicznych zmian temperatury warstwy wierzchniej, intensyfikowanych
przyjętym sposobem chłodzenia wodą oraz koncentracji nacisków
mechanicznych na powierzchni zaokrąglenia [5, 6]. Rzadziej obserwuje się zużycie ścierne na powierzchni tych narzędzi.
a)

według równania Fouriera. Szczegółowy opis warunków brzegowych i modelu matematycznego przedstawiono w pracy [7].
Obliczenia dla dziesięciu kolejnych cykli pracy narzędzi przeprowadzono przy założeniach: przedmiot kuty – wkręt szynowy (osiowo symetryczny); materiał – stal St4S, temperatura – 1050, 1100,
1150oC; częstość ruchu suwaka prasy – 10 1/min, skok suwaka – 850
mm; odkuwka kuta w jednym cyklu roboczym suwaka prasy.
Badania prowadzono przy następujących parametrach pracy
matryc kuźniczych (stal WCL): temperatura początkowa matrycy
300oC, czas obecności wsadu w matrycy 1,5 s, czas cyklu roboczego (kształtowania) 0,05 s, czas usunięcia odkuwki z matrycy
1,5 s, czas oczekiwania matrycy (chłodzenia) 3 s.
3.1. Rozkład temperatury w układzie wsad-narzędzie dolne
Głównym czynnikiem wpływającym na intensywność zużycia
matryc dolnych jest obciążenie cieplne wynikające ze zmian temperatury w wyniku kontaktu narzędzia z gorącym wsadem oraz taktu
kucia. Podczas procesu matryca osiąga temperaturę rzędu 600°C,
a następnie jest chłodzona do temperatury około 400°C, co prowadzi do znacznych naprężeń cieplnych w warstwie wierzchniej. Temperatura materiału wsadowego (1050 - 1150oC) wynika z własności stali St4S do odkształcenia plastycznego. Niższa temperatura
powoduje obniżenie trwałości matryc w wyniku wzrostu obciążeń
mechanicznych [8, 9].
Poniżej zamieszczono wyniki symulacji piątego i dziesiątego cyklu
roboczego dla ostatniego kroku obliczeniowego analizy cieplnej (1,5 s
po wypełnieniu wykroju), dla temperatury wsadu 1100°C. Wyniki zostały przedstawione w postaci rozkładu pól temperatury (rys. 4).

a)

b)

b)

Rys.3. Zużyte narzędzia do kucia łba wkręta szynowego: a) matryca górna,
b) matryca dolna

3. Wyniki obliczeń numerycznych
W celu określenia podstawowych parametrów termomechanicznych (przepływu ciepła oraz obciążenia mechanicznego narzędzi)
przeprowadzono analizę mechaniczno-cieplną procesu kucia łba
wkręta szynowego. Wykorzystano program komputerowy FormFEM1.5 (2D). Zastosowano rozwiązanie metodą elementów skończonych, z założeniem lepko-plastycznego modelu odkształcanego
ciała oraz z uwzględnieniem niestacjonarnego przepływu ciepła
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Rys. 4. Rozkład temperatury dla 10. kroku obliczeniowego: a) 5. cykl,
b) 10. cykl roboczy
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Rozkład zmian temperatury na promieniu przejścia powierzchni czołowej w cylindryczną (na głębokości 1 mm), po kolejnych
cyklach roboczych przedstawiono na wykresie (rys. 5). Pozwala to
na przewidywanie zmian temperatury w warunkach długotrwale
prowadzonego procesu kucia.
Z przedstawionego wykresu wynika, że ze wzrostem ilości odkuwek następuje wzrost temperatury warstwy wierzchniej matryc.
W przypadku matrycy dolnej po odkuciu 30 odkuwek obserwuje
się osiągnięcie temperatury powyżej 600°C (rys. 5), która jest bliska granicznej dopuszczalnej temperaturze pracy (ok. 640°C) zastosowanego materiału narzędziowego. W przypadku punktów znajdujących się w większej odległości od powierzchni roboczej,
obserwuje się zmniejszenie amplitudy zmian temperatury przy jednoczesnym wzroście jej wartości średniej. Szczególnie intensywny wzrost temperatury powodowany jest obecnością gotowej odkuwki w matrycy, po zakończeniu kucia [8].
Rys. 7. Wykres zmian siły działającej na matrycę dolną
700

tość końcowa tej siły, ze względu na uproszczenia przyjęte na etapie założeń, odbiega od rzeczywistej i wykres ma charakter poglądowy.
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Rys. 5. Rozkład i zmiany temperatury na promieniu matrycy w zależności od
ilości odkuwek

3.2.

Rozkład nacisków

Na rys. 6 przedstawiono rozkład naprężeń normalnych podczas
procesu kształtowania łba wkręta szynowego dla dwóch temperatur
kucia (1050 i 1100oC). Na ich podstawie można stwierdzić, że maksymalna wartość naprężeń normalnych powodujących obciążenie
mechaniczne, występuje na promieniach zaokrągleń narzędzi. Różnica wartości maksymalnych jest wynikiem różnych temperatur materiału wsadowego [4, 9] i dla temperatury 1050oC (rys. 6a) wartość
ta jest większa niż dla temperatury 1100 oC (rys. 6b).
Maksymalne wartości naprężeń odpowiadają końcowym etapom kształtowania odkuwki, co jest zgodne z przedstawionym na
rys. 7 wykresem sił rozporowych działających na matryce. Wara)

b)

4. Podsumowanie
W wyniku analizy teoretycznej i przeprowadzonych obliczeń
numerycznych z wykorzystaniem MES, możemy stwierdzić, że
największa temperatura (rys. 4) i naprężenia normalne (naciski) (rys.
6, 7), występują na końcu procesu kształtowania (ostatni krok obliczeniowy), zaś największa ich koncentracja występuje na powierzchniach wypukłych narzędzi. Jest to spowodowane najdłuższym czasem kontaktu tych powierzchni z gorącą odkuwką przy dużej
wartości nacisków. Wpływa to w decydujący sposób na wzrost strumienia ciepła przepływającego z odkuwki do matrycy, a tym samym na wyższą temperaturę. Po wyjęciu odkuwki i chłodzeniu
matrycy następuje spadek temperatury, co powoduje, że matryca
podlega cyklicznie zmiennym obciążeniom, zarówno mechanicznym jak i cieplnym. Prowadzi to do występowania znacznych naprężeń wewnętrznych oraz do zużycia zmęczeniowego (zmęczenie
cieplno-mechanicz- ne) eksploatowanych matryc.
Na podstawie wykresu (rys. 5), uzyskanego w wyniku aproksymacji dolnych i górnych wartości temperatur na promieniu matrycy (dla 10-ciu cykli roboczych), możemy prognozować dalsze
zmiany i rozkład temperatury w narzędziu. Widzimy, że linie trendu krzywych opisanych funkcją potęgową mają tendencję rosnącą.
Dla wartości górnej, po osiągnięciu 600oC (30 sztuk odkuwek), linia zbliża się do zakresu temperatury odpuszczania materiału narzędzia (stal WCL). Może to powodować zmiany fizyczne i strukturalne w materiale, a tym samym dyskwalifikować narzędzie do
dalszej pracy.
Otrzymane wyniki obliczeniowe parametrów termomechanicznych są zbliżone do rejestrowanych w warunkach produkcyjnych,
co potwierdza możliwość stosowania wykorzystanego programu
do symulacji tego typu procesów.

Rys. 6. Rozkład naprężeń normalnych dla 10. cyklu roboczego i ostatniego
kroku obliczeniowego: a) temperatura wsadu 1050oC, b) temperatura wsadu 1100oC
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