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2   AUTOBUSY 

Celem pracy jest zbudowanie poprawnego modelu numerycznego wielooperacyjnego 
procesu kucia na ciep�o przegubu homokinetycznego oraz modelu fizycznego, co pozwoli na 
analiz� sposobu p�yni�cia materia�u kutego oraz optymalizacji przemys�owego procesu kucia.  

Osi�gni�cie za�o�onego celu wymaga�o realizacji nast�puj�cych zada�: 
– bada� plastometrycznych – wyznaczono charakterystyki materia�owe niezb�dne do mo-

delowania matematycznego oraz doboru materia�u modelowego w modelowaniu fizycz-
nym; 

– modelowania fizycznego – wykonane zosta�y modele fizyczne, dodatkowo w celu lepszej 
analizy p�yni�cia  materia�u zastosowane dwa kszta�ty narz�dzi: �ukowy i sto�kowy; jako 
materia� modelowy zastosowano syntetyczny wosk filia; 

– modelowania numerycznego – zbudowano termomechaniczny model numeryczny pro-
cesu. W analizie wyznaczone zosta�y warto�ci si� kszta�towania, rozk�ady odkszta�ce� i 
temperatur oraz naciski na narz�dziach. 

1. METODYKA BADA� 
Przemys�owy proces kucia korpusu przegubu homokinetcznego sk�ada si� z czterech ope-

racji kucia na ciep�o oraz jednej operacji kucia na zimno. Analizie poddano 4 pierwsze opera-
cje kucia na ciep�o. Na rys. 2 przedstawiono schematycznie kolejne etapy procesu kucia wy-
konane w programie Pro/Engineer.  
 

 
 
Rys. 2. Schemat narz�dzi stosowanych w kolejnych operacjach kucia: 1 – stemple, 2 – wst�p-

niaki, 3 – matryce 

Badania materia�owe 
Krzywe umocnienia dla stali UC1 wyznaczone zosta�y w plastometrycznej próbie skr�ca-

nia na plastometrze w Zak�adzie In�ynierii Procesów Kszta�towania Plastycznego na Poli-
technice Wroc�awskiej dla trzech temperatur: 650, 900 i 1000oC oraz dwóch pr�dko�ci od-
kszta�cania: 0,1 i 10s-1( rys. 3). Warunki te zosta�y ustalone na podstawie rzeczywistego pro-
cesu kucia. 

 
Rys. 3. Przebiegi napr��enia zast�pczego uzyskane w próbach skr�cania 
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�ci materia�ów modelowych oraz wst�pnej analizie MES zdecydowano, �e najbardziej istotn� 
dla przebiegu procesu jest krzywa p�yni�cia materia�u rzeczywistego – UC1, dla 1000oC 
i pr�dko�ci odkszta�cenia wynosz�cej 10 s-1. Ostatecznego doboru dokonano w oparciu o no-
wy opis warunku podobie�stwa plastycznego opracowany przez jednego autorów [5]. Zgod-
nie z tym warunkiem wyznaczono dla wybranych materia�ów modelowych i porównano war-
to�ci wspó�czynników podobie�stwa t oraz wspó�czynnika skali C w odniesieniu do UC1. 
Wspó�czynnik t jest wielko�ci� bezwymiarow�, która pozwala�a w sposób prosty i szybki 
okre�li� stopie� dopasowania krzywej umocnienia materia�u modelowego do rzeczywistego. 
W przypadku teoretycznie idealnego dopasowania obu krzywych wspó�czynnik ten powinien 
by� równy zeru. Sk�ad chemiczny, warto�� wspó�czynnika skali C oraz wspó�czynnika podo-
bie�stwa t dla poszczególnych mieszanin przedstawiono w tabeli 1. Natomiast krzywe umoc-
nienia dla filii oraz stali UC1 przedstawiono na rys. 6 [5]. 
 

 
Rys. 6. Przebiegi napr��enia uplastyczniaj	cego w funkcji odkszta�cenia dla filii oraz stali UC1 

 

Tabela. 1. Warto�ci wspó�czynników, t i C oraz sk�ad chemiczny materia�ów modelowych zasto-
sowanych do modelowania kucia materia�u UC1 (T=10000 C, �� =10s-1) 

Sk�ad chemiczny t C 
filia + 5% parafiny + 5% lanoliny 0,06 269,3 
filia + 10% parafiny + 10% lanoliny 0,09 307 
filia + 5%  parafiny 0,024 285 
filia + 5% wazeliny + 5% lanoliny 0,035 344,6 
filia 0,023 366,7 

Na podstawie warto�ci wspó�czynników podobie�stwa t zawartych w tabeli 1 mo�na 
stwierdzi�, �e krzywa umocnienia filii jest najlepiej dopasowana do krzywej p�yni�cia UC1. 

2.2. Wyniki bada� przy u�yciu materia�ów modelowych 
Na rys. 7 przedstawiono odkszta�cone odkuwki wraz z liniami p�yni�cia kute w matry-

cach: a) �ukowych i b) sto�kowych. Na podstawie analizy makroskopowej zaobserwowano 
ró�nice w sposobie p�yni�cia materia�u w poszczególnych narz�dziach. W przypadku zasto-
sowania narz�dzi �ukowych i przedkuwek o mniejszej �rednicy sposób p�yni�cia materia�u 
jest bardziej równomierny w przekroju poprzecznym próbki ni� dla narz�dzi sto�kowych, 
o czym �wiadczy sta�e wygi�cie linii w kierunku p�yni�cia materia�u. W przypadku narz�dzi 
sto�kowych i przedkuwek o wi�kszej �rednicy odkszta�cenie lokalizuje si� g�ównie w obsza-
rach le��cych blisko matrycy. Promie� krzywizny linii w cz��ci �rodkowej odkuwki uzyska-
nej z matrycy �ukowej (R	1) jest wi�kszy od promienia odkuwki uzyskanej z narz�dzi sto�-
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kowych (RS1). Natomiast w przypadku promieni krzywizny linii przy �ciankach zewn�trznych 
próbki sytuacja jest odwrotna (RS2 > R	2). 

 

 
Rys. 7. Porównanie sposobu p�yni�cia materia�u  modelowego: a) w narz�dziach �ukowych, 

b) w narz�dziach sto�kowych 

Aby lepiej zobrazowa� p�yni�cie materia�u za pomoc� zmian linii p�yni�cia na rys. 8 
przedstawiono kolejne etapy kszta�towania przedkuwki o �rednicy d = 55 i wysoko�ci 
h = 76,45 dla narz�dzi sto�kowych. 
 

 
Rys. 8. Kolejne etapy kszta�towania odkuwki z syntetycznego wosku filia 

Na rys. 8f przedstawiono gotow� odkuwk� po drugiej operacji. Wida� tutaj, �e odkszta�-
cona zosta�a niespe�na po�owa materia�u (na 15 linii kszta�t zmieni�o 7). 	agodne zako�czenie 
pierwszej linii od czo�a odkuwki �wiadczy o dobrych warunkach smarnych, przy czym mate-
ria� mi�dzy liniami 1 i 2 jest najmniej odkszta�cony w osi próbki. Linie 1 i 2 si�gaj� przy 
brzegach matrycy po�owy stopnia II. Najmniej odkszta�cona pozostaje cz��� od strony stem-
pla.  

Ponadto w trakcie eksperymentów dla narz�dzi �ukowych i smuklejszej przedkuwki zaob-
serwowano, �e na 10 prób 3 próbki uleg�y wyboczeniu (nale�y zaznaczy�, �e wosk posiada 
mniejsz� sztywno��, ni� materia� rzeczywisty – UC1. W procesach rzeczywistych nie powin-
no dochodzi� do takiego wyboczenia). Na rys. 8a przedstawiono odkuwk� wykut� w matrycy 
�ukowej dla mniejszej �rednicy wst�pniaka, która uleg�a wyboczeniu. Pomimo wybaczania si� 
materia�u uzyskano poprawny kszta�t odkuwki, jednak�e nierównomierny sposób p�yni�cia 
materia�u mo�e mie� wp�yw na trwa�o�� wyrobu ko�cowego. Na rys. 8b przedstawiono zdj�-
cie przedkuwki zrobione od strony stempla w pocz�tkowej fazie wyciskania, na którym wi-
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redukcji nogi tulipa dochodzi do ponad 4. Analizuj�c pr�dko�� odkszta�cania okaza�o si�, �e 
lokalnie dochodzi ona nawet do 30 s -1, jednak�e w wi�kszo�ci obszarów mie�ci si� w prze-
dziale od 0 do 10 s -1 (rys. 12). 
 

a) b) 

 
c) d) 

 
Rys.11. Rozk�ad odkszta�ce� plastycznych dla odkuwki a) po I operacji kszta�towania na ciep�o, 

b) po II operacji, c) po III operacji, d) po IV operacji kucia 

 
Rys. 12. Rozk�ad pr�dko�ci odkszta�cania dla odkuwki w IV operacji kucia 

Na rys. 13 porównano si�y kucia uzyskane w modelowaniu numerycznym w z wybranych 
operacji z przebiegami si� uzyskanymi z systemu pomiarowego.  
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a) b) 

 

Rys. 13. Porównanie si� uzyskanych z systemu pomiarowego oraz MES dla: a) dla I operacji 
kucia, b) dla IV operacji kucia 

Na przedstawionych wykresach si� dla poszczególnych operacji mo�na zauwa�y� du�e 
podobie�stwo kszta�tu krzywych, zw�aszcza charakterystyczne punkty odpowiadaj�ce kolej-
nym stopniom redukcji. Pewne ró�nice mog� wynika� z niedostrojenia w pe�ni modelu nume-
rycznego wynikaj�cego z ró�nych warunków trybologicznych (w modelu MES przyj�to sta�e 
warto�ci wspó�czynników tarcia, w procesie przemys�owym si�y tarcia ulegaj� zmianom. 
Tak�e niedostateczne wyskalowanie czujników pomiarowych zw�aszcza dla 1 operacji (si�y 
nie narastaj� od warto�ci zerowej) mo�e by� przyczyn� rozbie�no�ci. Obecnie prowadzone s� 
prace w celu zoptymalizowania modelu numerycznego do rzeczywistego procesu przemys�o-
wego, m.in. poprzez wyznaczenie dok�adniejszych warto�ci wspó�czynników tarcia zmien-
nych w czasie procesu. 

WNIOSKI 
Zaprezentowane wyniki bada� pokazuj�, �e analizowany proces kucia stanowi trudny 

i nie do ko�ca rozwi�zany problem, gdy� wyroby uzyskiwane w tym procesie – odkuwki kor-
pusu przegubów homokinetycznych mog� stanowi� o bezpiecze�stwie podczas jazdy.  
1. Modelowanie fizyczne przy u�yciu mi�kkich materia�ów modelowych na bazie wosku 

i plasteliny pozwoli�o na okre�lenie poprawno�ci p�yni�cia materia�u i wype�nienia wykro-
ju matryc oraz jego optymalizacji kszta�tu (wykazano, �e stosowanie matryc �ukowych 
jest korzystniejsze). 

2. Przeprowadzone modelowanie numeryczne procesu kucia dostarczy�o wiele istotnych 
informacji dotycz�cych m.in.: rozk�adu odkszta�ce� plastycznych i napr��e� zast�pczych, 
pr�dko�ci odkszta�cania, przebiegu si� kucia, sposobu p�yni�cia materia�u. 

3. Uzyskane wyniki z obu metod modelowania maj� pos�u�y� do optymalizacji wielu para-
metrów procesu przemys�owego oraz kszta�tu narz�dzi ze wzgl�du na jako�� odkuwki 
oraz trwa�o�� narz�dzi, co obecnie jest realizowane w praktyce. 

4. Dzi�ki specjalnemu systemowi pomiarowo-archiwizuj�cemu zbudowanemu przez auto-
rów przeprowadzono weryfikacj� si� kucia, potwierdzaj�c tym samym s�uszno�� przyj�-
tych za�o�e� modelowania numerycznego. Obecnie system jest rozbudowywany o mo�li-
wo�� rejestracji temperatury poprzez pirometry i termopary. W przysz�o�ci planuje si� 
wykorzystanie czujników do emisji akustycznej w celu rejestracji i analizy sygna�ów po-
zwalaj�cych na prognozowanie p�kania narz�dzi. 
W pracy wykorzystano licencje programów MARC oraz Pro/Engineer Wroc�awskiego 

Centrum Sieciowo-Superkomputerowego. 
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PHISICAL AND NUMERICAL MODELING OF 
FORGING PROCESS OF CONSTANT VELOCITY 

JOINT BODY 

Abstract 
In the paper was introduced the results from physical modeling by using soft materials relating 

to real the as well as flow of material the selection of model material. The article concerns numeric 
modeling of the multi operating process of forging the CVJB, too. The thermo-mechanical model 
was built with deformable tools (3D) of process by the commercial program sfFormingSFM.8.1. 
The first 4 operations of worm forging were analyze. In numerical modeling the schedules of plastic 
deformations and stress, plastic strain rate was obtained. Additionally, in aim of verification the 
courses of forging forces from MES were compared with forging forces in real process thanks to 
special measure-archives system built by authors. 
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