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MODELOWANIE NUMERYCZNE KUCIA
ZMODYFIKOWANEGO KSZTAŁTU WSADU
NA OBRĘCZE KOLEJOWE
Produkcja obręczy kół pojazdów szynowych jest procesem wieloetapowym, w którym nadawanie kształtu końcowego
odbywa się przez walcowanie poprzedzone kuciem spęczającym z jednoczesnym wykonaniem otworu. Proces kucia ma
istotny wpływ nie tylko na osiągnięcie wymaganych własności mechanicznych w całej objętości wyrobu, lecz również
na ich jednorodność. Stosowana technologia spęczania bloczków utrudnia przemieszczenie się materiału i stwarza
zagrożenie powstawania wad powierzchniowych. Ten aspekt jakości obręczy kolejowych jest analizowany w niniejszej
pracy. Badano wpływ kształtu matryc spęczających na przemieszczenie metalu, zarówno w procesie spęczania, jak
również dziurowania, z uwzględnieniem kilku kształtów matryc. Analizę procesu wykonano w oparciu o modelowanie
numeryczne.
Słowa kluczowe: obręcze kolejowe, kucie, modelowanie numeryczne, prędkość odkształcenia

NUMERICAL MODELLING OF DIE FORGING OF MODIFIED STOCK
SHAPE FOR RAILWAY WHEEL TYRES
Production of railway wheel tyres is a multistage process, during which finishing shaping is realized by transverse
rolling preceded by upset forging with concurrent punching. Forging process has a considerable influence not only on
achievement of the required mechanical properties in all the product’s volume but also on their homogeneity. The currently applied technology of stock blocks upsetting hinders material flow and poses a risk of surface defects formation.
This aspect of railway wheel tyres quality was analyzed in the concerned paper. The influence of the shape of upsetting dies on flow of material during upsetting and punching processes was examined, several shapes of dies have been
examined. Analysis of the process was carried out based on numerical modelling.
Keywords: railway wheel tyres, forging, numerical modelling, strain rate

1. WPROWADZENIE
Półproduktem w procesie nadawania końcowego
kształtu obręczy kół pojazdów szynowych, należących
do szerokiego asortymentu pierścieni i obręczy, jest
odkuwka wykonana metodą kucia spęczającego z jednoczesnym wykonaniem otworu. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności eksploatacji,
obręcze i pierścienie muszą spełniać najwyższe wymagania jakościowe. Odkuwki pierścieniowe wykonuje się
metodą kucia na gorąco na prasie ze wsadu w postaci
kęsisk lub z wlewków ciągłych o przekroju poprzecznym okrągłym lub wielokątnym. Po operacjach kucia
następuje rozwalcowywanie odkuwek pierścieniowych
w walcarce promieniowo-osiowej. W efekcie otrzymuje się obręcze lub pierścienie, które podlegają obróbce
cieplnej i wykańczającej.
Do spęczania stosuje się matryce z płaskim dnem,
co utrudnia przemieszczanie się materiału przy powierzchni styku z matrycą. Przedstawiona technologia
produkcji odkuwek pierścieniowych stwarza zagrożenie powstawania wad powierzchniowych, takich jak

zmarszczki i pofałdowania [6, 7, 9, 11]. Wyeliminowanie lub ograniczenie przyczyn tych wad można uzyskać
przez zmianę kształtu narzędzi i parametrów kucia.
W pracach [1–5] podano wyniki symulacji numerycznych kucia odkuwek pierścieniowych na obręcze wagonowe i lokomotywowe z zastosowaniem standardowych
kształtów narzędzi. W wyniku badań stwierdzono, że
największy wpływ na wartość bezwzględną odkształceń i ich kierunek ma stosunek wysokości wsadu do
jego średnicy (smukłość) i kształt narzędzi. Miejscowe
ochłodzenie wsadu i nieodpowiednio dobrany kształt
matrycy utrudniają płynięcie metalu w warstwie przypowierzchniowej. Potwierdzają to uzyskane teoretycznie rozkłady temperatury i wyniki pomiarów wykonanych w warunkach przemysłowych.
Największe ochłodzenie wsadu występuje w jego
narożach w wyniku najdłuższego stykania się z płytą i matrycą. Obniżona temperatura odkuwki w tych
obszarach i jednocześnie najmniejsze odkształcenie
mogą wpływać na zbyt niskie właściwości plastyczne
materiału, co może być przyczyną pęknięć i nieciągłości w wyrobie końcowym. Ponadto wykazano, że o kie-
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runkach i wielkościach przemieszczania stref wsadu
w obszary przekroju gotowego wyrobu po rozwalcowaniu decydują głównie operacje kucia, ponieważ rozwalcowywanie wywołuje tylko powstawanie obwodowego
wydłużania w warunkach dwuosiowego stanu naprężeń
ściskających [8]. Przedstawione wyżej uwarunkowania, decydujące o jakości gotowego produktu, skłaniają
do dalszych badań związanych z modyfikacją kształtu
wykroju matryc służących do wytwarzania odkuwek,
będących wsadem do walcowania obręczy kolejowych.

2. MODELOWANIE NUMERYCZNE
2.1. CEL I ZAKRES MODELOWANIA
Celem badań było określenie zmian kształtu wykroju matrycy do kucia spęczającego, w wyniku której byłoby możliwe podwyższenie i ustabilizowanie jakości
powierzchni i warstwy przypowierzchniowej w krytycznych miejscach obręczy kolejowych odwalcowanych z odkuwek pierścieniowych. Założonym efektem
modyfikacji technologii kucia było przeniesienie strefy
odwzorowania krawędzi wsadu (obszaru potencjalnych
wad powierzchniowych) z powierzchni górnych odkuwki na powierzchnię wewnętrzną, na której jest największy stopień przerobu w procesie walcowania i występuje duży naddatek na obróbkę mechaniczną oraz
zwiększenie stopnia przerobu plastycznego w warstwie
przypowierzchniowej odkuwki przechodzącej w powierzchnię toczną obręczy (rys. 1a). Spodziewanym
efektem była również poprawa stanu powierzchni dolnej, na której mogą tworzyć się zmarszczki i zakucia w
wyniku utrudnionego płynięcia materiału [10]. Proponowane zmiany powinny zapewnić przeniesienie strefy
odwzorowania krawędzi wsadu poza miejsce znakowania (metodą wtłaczania znacznika bezpośrednio po

walcowaniu), tym samym wyeliminowanie możliwości
tworzenia się nieciągłości materiałowych w miejscach
znakowania (rys. 1b).
2.2. KSZTAŁT I WYMIARY MATRYC
Symulacje numeryczne wykonano dla nowej konstrukcji matryc, których charakterystyczną cechą jest
stożkowy kształt powierzchni czołowej wymuszający
pożądany kierunek płynięcia materiału. W celu uzyskania odkuwki o wymaganej wysokości i równoległych
powierzchniach czołowych należy ją poddać dodatkowemu, trzeciemu zabiegowi formowania – kalibrowaniu. Na rys. 2–4 przedstawiono dotychczasowe i nowe
kształty matryc i stempli, dla których wykonano symulacje numeryczne. Obliczenia wykonano dla trzech
średnic stempli (290, 240 i 215 mm) o dwóch rodzajach
zakończeń – płaskim i kulistym [2].
2.3. KSZTAŁT I WYMIARY WSADU ORAZ
WARIANTY SYMULACJI NUMERYCZNEJ
Symulacje wykonano dla dwóch rodzajów wsadu:
– o przekroju wielokątnym 300 × 300 mm z narożami „ściętymi”, uzyskany przez wstępne walcowanie
wlewka ciągłego w walcarce nawrotnej (rys. 5). Masa
wsadu: 486 kg, masa odkuwki: 447 kg.
– o przekroju kołowym z410 mm; odcięty z wlewka ciągłego. Masa wsadu: 486 kg, masa odkuwki: 447 kg.
Symulacje numeryczne wykonano według następujących wariantów:
a. spęczanie 100% całkowitego wymaganego odkształcenia i dziurowanie dla trzech średnic stempli (215,
240, 290 mm) o zakończeniu płaskim i kulistym dla
wsadu o przekroju wielkokątnym,
b. spęczanie 40% całkowitego wymaganego odkształcenia i dziurowanie z jednoczesnym spęczaniem 60%
b)

a)

Rys. 1. Schemat fragmentu odkuwki (a) i obręczy (b) z zaznaczonym śladem byłej krawędzi bloczka wsadowego
Fig. 1. Sketch of the part of forging (a) and part of a wheel tyre (b) with a trace of former charge block edge marked

a)

b)

a)

b)

Rys. 2. Kształt matrycy górnej do kucia odkuwki przeznaczonej do walcowania obręczy kolejowej: a) obecnie stosowanej, b) propozycja

Rys. 3. Kształt matrycy dolnej do kucia odkuwki przeznaczonej do walcowania obręczy kolejowej: a) obecnie stosowanej, b) propozycja

Fig. 2. Shape of upper die used for upsetting the forging for
railway wheel tyre rolling: in use (a), proposal (b)

Fig. 3. Shape of the lower die used for upsetting the forging
for railway wheel tyre rolling: in use (a), proposal (b)
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b)

Rys. 4. Kształt zakończenia stempla do kucia odkuwki
przeznaczonej do walcowania obręczy kolejowej: a) obecnie stosowanej, b) propozycja
Fig. 4. Shape of the end of punch used for upsetting the
forging for railway wheel tyre rolling: in use (a), proposal
(b)
a)

b)

c)

Rys. 6. Schemat procesu spęczania i przebijania: a) ułożenie wsadu w wykroju matrycy, b) koniec procesu spęczania, c) koniec procesu dziurowania
Fig. 6. Sketch of upsetting and punching process: arrangement of forging stock at die cavity (a), end of upsetting (b),
end of punching (c)

Rys. 5. Przekrój poprzeczny wsadu wstępnie walcowanego
Fig. 5. Cross-section of initially rolled forging stock

dla dwóch średnic stempli (215, 240 mm) o zakończeniu płaskim i kulistym dla wsadu o przekroju wielokątnym,
c. spęczanie 100% całkowitego wymaganego odkształcenia i dziurowanie dla dwóch średnic stempli (215,
240 mm) o zakończeniu płaskim i kulistym dla wsadu o średnicy 410 mm (rys. 6).
Warianty symulacji zestawiono w tablicy 1.
2.4. CHARAKTERYSTYKA STALI I WARUNKI
BRZEGOWE
Obliczenia numeryczne kucia odkuwek do walcowania obręczy kolejowych wykonano za pomocą programu

Qform3D. W tym programie stosuje się lepkoplastyczny model odkształcanego materiału, naprężenie uplastyczniające jest funkcją odkształcenia i prędkości odkształcenia. Do symulacji przyjęto stal P60 stosowaną
na obręcze kolejowe. W tablicy 2 zamieszczono nominalny skład chemiczny tej stali.
W pierwszym etapie obliczeń numerycznych określono zakres maksymalnej i minimalnej temperatury
odkształcanej stali w procesie kucia i zakres prędkości
odkształcenia. Na tej podstawie przyjęto i opracowano
charakterystyki odkształceń stali P60 dla następujących temperatur: 1170, 1100, 900, 800, 700 i 600°C
oraz prędkości odkształcenia: 1, 10 i 20 s-1. Charakterystyki odkształcalności badanego gatunku stali stosowanego na obręcze opracowano w postaci zależności
„naprężenie – odkształcenie”, uzyskanych w wyniku testów jednoosiowego ściskania walcowych próbek w zadanych temperaturach i przy ustalonych prędkościach
odkształcenia, wykonanych w symulatorze procesów
metalurgicznych Gleeble 3800 [3]. Charakterystykę
stali P60 w funkcji odkształcenie – naprężenie dla temperatury 700 i 1170oC oraz prędkości odkształcenia
1 i 20 s-1przedstawiono na rys. 7.
Przyjęto następujące warunki brzegowe do symulacji
numerycznej procesu kucia:
– wsad: ze stali P60,
– temperatura nagrzewanego wsadu: 1170oC,
– czas transportu wsadu: 10 s,

Tablica 1. Oznaczenia wariantów symulacji numerycznych kucia odkuwek do walcowania obręczy kolejowych
Table 1. Marks of the variants of numerical simulations of forgings upsetting process for transverse rolling of railway wheel
tyres
Oznaczenie wariantu symulacji numerycznych
Wsad

Średnica stempla, mm

215

Kształt stempla

240

290

Płaski

Kulisty

Płaski

Kulisty

Płaski

Kulisty

o przekroju wielokątnym Dziurowanie po spęczaniu

11

12

13

14

15

16

o przekroju wielokątnym Spęczanie 40% i dziurowanie ze spęczaniem 60%

21

22

23

24

kołowy 410 mm

31

32

33

34

Dziurowanie po spęczaniu

Tablica 2. Wymagany skład chemiczny dla gatunku P60 wg PN-84/H-84027/06, % masowe
Table 2. . The required chemical composition for P60 steel according to PN-84/H-84027/06, mass %
Oznaczenie
materiału

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
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Rys. 7. Charakterystyka stali P60 dla wybranych wartości temperatury i prędkości odkształcenia
Fig. 7. P60 grade steel characteristics for selected variants of temperature and strain rate

czas styku wsadu z matrycą przed kuciem: 6 s,
temperatura matryc: 250oC,
prędkość przemieszczania matrycy: 47 mm/s,
prędkość przemieszczania stempla dziurującego:
110 mm/s,
– nacisk prasy: 40 MN,
– współczynnik tarcia: 0,25.

–
–
–
–

3. WYNIKI I ANALIZA OBLICZEŃ
NUMERYCZNYCH
3.1. ROZKŁAD TEMPERATURY
Z rozkładów temperatury w przekrojach osiowych
odkuwek po spęczaniu i przebijaniu wynika, że założony czas styku (6 s) wsadu z matrycą przed kuciem powoduje obniżenie temperatury w tym obszarze o około
50°C dla wszystkich wariantów zastosowanych technologii i konstrukcji matryc. W ostatnim etapie procesu
dziurowania najwyższa temperatura odkuwki wynosi
prawie 1190°C i jest wyższa od temperatury nagrzewania wsadu o 20°C. W przypadku wsadu o przekroju
kołowym przyrost temperatury jest wyższy (rys. 8).
Przy powierzchni styku materiału z matrycą w końcowym etapie formowania odkuwki jej temperatura spada poniżej 700°C. W procesie kalibrowania minimalna
temperatura materiału wzrasta o około 30°C. Należy
to tłumaczyć mniejszą powierzchnią styku odkształcanego metalu z matrycą w pierwszym etapie kalibrowania. Jednocześnie zmniejsza się gradient temperatury
a)

na przekroju odkuwki, zaś maksymalna temperatura
wynosi około 1150°C.

3.2. ROZKŁAD ODKSZTAŁCEŃ
Odkształcenie materiału określono na podstawie
zniekształcenia siatek prostokątnych podczas ostatniego etapu wgłębiania stempla dziurującego, dla przyjętych w obliczeniach konstrukcjach matryc. Przykładowe wyniki tych obliczeń przedstawiono na rys. 9. Należy stwierdzić, że w procesie spęczania nie zauważono
występowania skłonności do tworzenia tzw. podłamów
(miejsc, w których może się tworzyć zakucie) na powierzchniach czołowych stykających się z matrycami.
Dla przyjętych warunków brzegowych (temperatury
wsadu, wartości współczynnika tarcia i konstrukcji
matryc) siatki w przekroju osiowym materiału w całym
cyklu spęczanie – dziurowanie – kalibrowanie odkształcały się równomiernie na powierzchniach czołowych
i powierzchni zewnętrznej. Na powierzchni wewnętrznej obserwowano zagęszczenie siatek i ich przesunięcie
w wyniku wgłębiania stempla. Położenie i zakres strefy
zagęszczenia siatek zależą od kształtu powierzchni czołowej stempla dziurującego i ulegają nieznacznej zmianie podczas kalibrowania.
Dla wszystkich analizowanych obliczeń numerycznych rozkład intensywności odkształcenia w przekroju
osiowym odkuwki po spęczaniu i przebijaniu (rys. 10)
charakteryzuje się dużą nierównomiernością w obszarze stykającym się ze stempel dziurującym. W przyb)

Rys. 8. Rozkład temperatury odkuwki w procesie przebijania stemplem o zakończeniu: a) płaskim, b) kulistym
Fig. 8. Temperature distributions in punching process with flat end of punch (a), with round end of punch (b)
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b)

a)

Rys. 9. Zniekształcenie siatek prostokątnych w ostatnim etapie wgłębiania stempla dziurującego o zakończeniu: a) płaskim,
b) kulistym
Fig. 9. Material deformation imaged by deformation of rectangular grids at the last stage of punching with flat end of punch
(a), with round end of punch (b)

padku zastosowania stempla o zakończeniu kulistym
gradient intensywności odkształcenia jest mniejszy. Po
uwzględnieniu zależności (1) minimalny stopień przerobu przy powierzchni styku odkształcanego metalu
z matrycą wynosi powyżej 2 [12].
k = 1 + 1,3Hi

4. PODSUMOWANIE

(1)

gdzie:
k – stopnień przerobu plastycznego,
εi – intensywność odkształcenia.
Niska intensywność odkształcenia (εi ≤ 1) występuje w bardzo małym obszarze przy powierzchni styku
materiału z narzędziami, natomiast dla około 80%
przekroju porzecznego, o nieznacznym gradiencie odkształcenia wartość intensywności odkształcenia εi ≥ 2.
Jest to efekt korzystnego obniżenia wpływu tarcia na
a)

powierzchniach styku metalu z narzędziami w pierwszym etapie spęczania na skutek zastosowania matryc
stożkowych.

Na podstawie wyników obliczeń numerycznych wykonanych dla kilkunastu wariantów konstrukcji narzędzi i kształtów wsadów dla procesu kucia matrycowego
odkuwek przeznaczonych do dalszego walcowania obręczy kolejowych stwierdzono, że:
1. Zastosowanie stożkowych matryc istotnie wpływa na
zmniejszenie nierównomierności odkształcenia podczas spęczania i stwarza możliwości przemieszczenia
krawędzi czołowych powierzchni wsadu promieniowo
b)

Rys. 10. Rozkłady intensywności odkształcenia w procesie przebijania stemplem o zakończeniu: a) płaskim, b) kulistym
Fig. 10. Effective strain distributions in punching process with flat end of punch (a), with round end of punch (b)

Rys. 11. Wpływ przemieszczenia i kształtu stempla na wartość siły przebijania
Fig. 11. The influence of punch shape and displacement on punching force
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w kierunku środka odkuwki, co zmniejsza możliwość
wystąpienia wad na powierzchniach czołowych odkuwki.
2. Wartość siły nacisku w procesie kucia i dziurowania
jest podobna we wszystkich analizowanych procesach. Występują dwa charakterystyczne etapy wzrostu siły w procesie kucia. W pierwszym etapie (ok.
80% założonej drogi przemieszczenia stempla) następuje nieznaczny wzrost wartości siły kucia. W drugim etapie obserwuje się względnie szybki przyrost
siły kucia. Siła kucia w przypadku stempla płaskiego, przy zachowaniu takich samych innych warunków, jest znacznie wyższa (rys. 11).
3. Zastosowanie stempli o zakończeniu kulistym, niezależnie od ich średnicy, wpływa korzystnie na
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zmniejszenie nierównomierności odkształcenia w obszarze pod stemplem i w jego otoczeniu, co sprzyja
przemieszczaniu obszaru przykrawędziowego wsadu
w kierunku środka odkuwki.
4. Poprzez zastosowanie procesu spęczania przerywanego i następnie kontynuowanego z równoczesnym
wgłębianiem stempla, uzyskuje się mniejszą nierównomierność odkształcania w środkowych obszarach
wsadu, zarówno w kierunkach osiowym i promieniowym.
5. Nie stwierdzono skłonności do tworzenia zakuć
i zmarszczek materiału. Przy powierzchniach czołowych i zewnętrznych wsadu zaobserwowano równomierne przemieszczanie się kutego materiału.
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