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Analiza trwałości narzędzi kuźniczych dla różnych warunków eksploatacji z wykorzystaniem systemu 

wspomagania decyzji opartego o sztuczne sieci neuronowe 

 
W pracy przedstawiono wyniki badań, dotyczące, procentowego udziału mechanizmów niszczących dla dwóch typowych 

wariantów eksploatacji narzędzi kuźniczych: smarowanych i chłodzonych oraz bez smarowania. Prezentowane wyniki pochodzą z 

opracowanego przez autorów systemu wspomagania decyzji (SEPEK-2) działającego w oparciu  o sztuczną sieć neuronową.  

Wiedza o analizowanym zagadnieniu trwałości narzędzi kuźniczych, potrzebna do procesu uczenia sztucznej sieci neuronowej 

zawarta była w zestawie danych uczących, pochodzących z kompleksowych badań, zrealizowanych w warunkach przemysłowych. 

Zestaw danych uczących obejmował zbiór 450 rekordów wiedzy. W pracy przestawiono  proces pozyskiwania wiedzy, przyjętą 

architekturę sieci neuronowej oraz  parametry opracowanej sieci.  

Przeprowadzona globalna analiza wyników generowanych przez opracowany system, dla trwałości traktowanej jako zwiększająca 

się liczba odkuwek (od 0 do 25000 sztuk), wykazała że dla narzędzi smarowanych i chłodzonych dominującym mechanizmem jest 

zmęczenie cieplno-mechaniczne, a nie zużycie ścierne, które rzeczywiście dominuje w procesach kucia dla narzędzi niechłodzonych 

i niesmarowanych. Należy podkreślić, że zdecydowana większość opracowań z tego obszaru przypisuje, że to zużycie ścierne jest 

dominujące, a jak wykazały wyniki badań i analiz dla wybranych reprezentatywnych procesów kucia,  przy wykorzystaniu systemu 

wspomagania decyzji opartego o SNN, to zmęczenie cieplno-mechaniczne jest dominujące w tych procesach. Jednakże ze względu 

na łatwą mierzalność oraz popularnie stosowane modele zużycia ściernego, bazujące na modelu Archarda, to właśnie zużyciu 

ściernemu przypisuję się największy udział, choć w rzeczywistości dla narzędzi smarowanych i chłodzonych zmęczenie cieplno-

mechaniczne wzmaga ów efekt przypisywany zużyciu ściernemu. Natomiast ogólnie przyjęty pogląd jest słuszny, w przypadku 

narzędzi niesmarowanych. co potwierdziły także analizy przy wykorzystaniu SNN. 

 
Słowa kluczowe: sztuczna sieć neuronowa; system wspomagania decyzji; kucie matrycowe; trwałość narzędzi kuźniczych; 

zużycie i mechanizmy niszczące; 

 

1 Wprowadzenie 

Narzędzia kuźnicze, szczególnie te stosowane w procesach kucia matrycowego na gorąco, 

cechują się niestabilną i stosunkowo niską trwałością, co z kolei w sposób znaczący wpływa na 

jakość i koszt wykonania odkuwek. Niska trwałość narzędzi kuźniczych spowodowana jest 

ekstremalnymi warunkami eksploatacyjnymi panującymi w przemysłowych procesach kucia na 

gorąco, wynikającymi z jednoczesnego występowania wielu złożonych zjawisk i mechanizmów 

destrukcyjnych. Stanowi ona trudny i nierozwiązany problem, zarówno pod względem naukowym, 

jak i ekonomicznym. Zużycie i zniszczenie narzędzi podczas kucia na gorąco stanowi znaczący 

udział w kosztach produkcji [8, 9]. Obecnie szacuje się że koszty narzędzi mogą stanowić nawet 8-

15% całkowitych kosztów produkcji, a w skrajnych przypadkach, przy małych seriach 

produkcyjnych nawet 30%. W rzeczywistości uwzględniając czas potrzebny na wymianę 

wyeksploatowanego oprzyrządowania lub w przypadku nieoczekiwanego zniszczenia narzędzi 

koszty te mogą wzrosnąć nawet do 40%. Ponadto zużycie narzędzi w istotny sposób wpływa na 

obniżenie jakości wytwarzanych odkuwek. Najczęstszymi wadami odkuwek spowodowanymi 

zużywaniem się narzędzi, są błędy w wypełnieniu wykroju matrycy, czyli: niedokucia, zakucia, 

zadzior, skrzywienia, rysy, rozwarstwienia, mikro i makro pęknięcia, itp. to z kolei wpływa na 

funkcjonalność wyrobu finalnego uzyskanego z odkuwki [11].  

W literaturze można znaleźć informacje, że statystycznie 70% matryc kuźniczych zostaje 

wycofanych z produkcji z powodu utraty wymiarów – wskutek zużycia ściernego [16]  

i odkształcenia plastycznego, a 25% w wyniku pęknięć zmęczeniowych i jedynie 5% z innych 

powodów (nieprzestrzeganie technologii, wady konstrukcyjne, materiałowe lub wady obróbki 

cieplnej i cieplno-chemicznej, itp.) [13]. Ponadto ciągła konkurencja na rynku wymusza od 

producentów wyrobów kutych stałe obniżanie kosztów oraz wytwarzanie odkuwek o wysokiej 
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jakości, co powoduje duże zainteresowanie problemem zwiększenia trwałości [7,12]. Coraz częściej 

zarówno producenci oprzyrządowania kuźniczego, jak i ośrodki naukowe oraz badawczo rozwojowe 

wykorzystują szereg narzędzi informatycznych i zaawansowanych badań oraz rozwijają nowoczesne 

metody pozwalające zarówno na analizę, jak i zwiększenie trwałości narzędzi kuźniczych. Badanie 

mechanizmów niszczących i innych zjawisk temu towarzyszących oraz prognozowanie trwałości 

narzędzi w procesach kucia jest bardzo trudnym i złożonym zagadnieniem, a dodatkowo stosowane 

powszechnie modele zniszczenia nie są opisane zadowalająco w sposób analityczny [1,4,15,19,23].  

Prognozowanie trwałości narzędzi kuźniczych, stosowanych w procesie kucia matrycowego, 

wskazywanie dominujących mechanizmów niszczących oraz ich wpływu na „czas życia” narzędzia 

jest bardzo istotne i stanowi nadal nie do końca rozwiązany problem. Rozwijanie metod, które 

pozwalają na określenie zużycia (zniszczenia) narzędzi oraz prognozowanie ich trwałości jest 

uzasadnione wieloma czynnikami, m.in.: ciągłym doskonaleniem technologii kucia, obniżaniem 

kosztów związanych z wykonaniem samych narzędzi, czy też kosztami jednostkowymi wytworzenia 

odkuwki, a także aspektami ekologicznymi [7, 11]. Współczesne technologie informatyczne cały 

czas dostarczają nowych metod i narzędzi umożliwiających częściowe zastąpienie kosztownych i 

czasochłonnych eksperymentów materiałowych eksperymentem wirtualnym. Tworzone i rozwijane 

są również coraz to nowsze formalizmy reprezentacji wiedzy w systemach komputerowych, m.in. 

teoria grafów, logika rozmyta, sztuczne sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, dając tym samym 

możliwość budowy systemów ekspertowych wspomagających różne obszary ludzkiej działalności 

[2,3,5,14,18,19,21,24,29]. 

W pracy podjęto próbę opracowania oryginalnego systemu wspomagania decyzji, którego 

podstawowym zadaniem jest prognozowanie trwałości narzędzi do kucia stosowanych w procesach 

kucia matrycowego na gorąco, a także w celu określenia podstawowych mechanizmów niszczących. 

W ciągu wielu lat badań dotyczących analizy wpływu poszczególnych mechanizmów 

destrukcyjnych na trwałość oprzyrządowania kuźniczego, została zebrana bardzo duża ilość danych 

eksperymentalnych oraz informacji z przemysłowych procesów kucia. Materiały te są doskonałym 

źródłem danych szkoleniowych dla sztucznych sieci neuronowych. Dzięki opracowanemu 

systemowi wspomagania decyzji opartemu na sieciach neuronowych uzyskano interesujące wyniki 

badań, dotyczących rzeczywistego udziału głównych mechanizmów niszczących dla narzędzi 

kuźniczych smarowanych i chłodzonych oraz dla narzędzi niesmarowanych. 

 

2.  Systemy eksperckie w zastosowaniach przemysłowych 

Systemy ekspertowe znajdują bardzo szerokie zastosowanie głównie jako systemy doradcze dla 

zadań identyfikacji, klasyfikacji, sterowania, symulacji, diagnostyki. Najszerszy zakres zastosowań 

systemy ekspertowe znajdują w technice, m.in.: w diagnostyce stanu urządzeń i awarii, analizie 

danych eksperymentalnych, projektowaniu sterowania urządzeniami, konstrukcji i technologii. W 

literaturze spotkać można liczne próby opracowania systemów ekspertowych, w tym do 

optymalizacji procesów kucia. Niniejsze systemy stawiają sobie różne cele oraz wykorzystują różne 

metody formalne do systemowej reprezentacji wiedzy.  Katayama i współpracownicy opracowali 

system ekspertowy do projektowania procesu kucia na zimno. Logika rozmyta była wykorzystana 

do zapisu reguł do bazy wiedzy tego systemu  [14]. Logika rozmyta została również wykorzystana 

do opracowania systemu ekspertowego dla prognozowania wyników analizy metodą elementów 

skończonych (MES) podczas rozwiązywania problemu kompresji cylindrów gumowych [24]. 

Gangopadhyay i współpracownicy opracowali system ekspertowy dla prognozowania obciążeń i 

naprężeń osiowych podczas kucia [3]. W pracy [2] zaprezentowano wykorzystanie metody 

elementów skończonych oraz  technik inteligentnego systemu do prognozowania rzeczywistej siły 

nacisku podczas procesu kucia promieniowego. Sztuczna sieć neuronowa została zastosowana do 

wyznaczenia zależności pomiędzy właściwościami mechanicznymi a odkształceniem oraz 

parametrów technologicznych stopu tytanu TC11, z zastosowaniem danych z testu izotermicznego 

ściskania oraz konwencjonalnej próby rozciągania kutego stopu tytanu TC11 w temperaturze 

pokojowej [18]. Z kolei w pozycji [25] na podstawie danych pomiarowych opracowano optymalny 

model parametrów procesu formowania na gorąco stopu Ti-6Al-4V, dzięki wykorzystaniu 

kombinacji sztucznych sieci neuronowych i algorytmów genetycznych. 

 

2.1. Sztuczne sieci neuronowe 

Sztuczne sieci neuronowe (SSN) postrzegane są jako samodzielna dziedzina wiedzy, oferująca 

narzędzia sterujące i decyzyjne,  które realizują nie tylko zadania aproksymacji, klasyfikacji  

i rozpoznawania wzorców, ale również predykcji, sterowania oraz asocjacji [20]. SSN 



wykorzystywane są jako zaawansowane narzędzia analityczne, przydatne głównie w przypadku, gdy 

zachodzi konieczność modelowania zjawisk o silnie nieliniowym charakterze, wielowymiarowych 

zależności funkcyjnych [29]. Ich zaletą jest zdolność do samodzielnego odkrywania zależności między 

zmiennymi czy to przez wielokrotne prezentowanie sieci przypadków uczących, czy na podstawie 

podobieństwa między przypadkami.  

Sieć neuronowa składa się z połączeń wielu neuronów ułożonych w warstwy. Warstwa pierwsza to 

warstwa wejściowa, która nie wykonuje żadnych obliczeń, a jej zadanie ogranicza się do podawania 

sygnału wejściowego na kolejne warstwy. Są warstwy pośrednie (tzw. ukryte). Ilość warstw ukrytych 

zależy od stopnia złożoności modelowanej funkcji. Większość istniejących rozwiązań wykorzystuje 

jedną warstwę ukrytą. Zazwyczaj każdy neuron warstwy poprzedniej połączony jest ze wszystkimi 

neuronami warstwy następnej.  Neurony w ramach jednej warstwy nie są ze sobą połączone. Warstwa 

wyjściowa to warstwa zwracająca wynik działania sieci dla analizowanych parametrów wyjściowych. 

Przesyłanie sygnałów w sieci, najczęściej odbywa się w kierunku od wejścia do wyjścia - bez sprzężeń 

zwrotnych. Istnieje wiele typów i rodzajów sieci neuronowych, różniących się między sobą strukturą i 

zasadami działania [27, 28],  najpopularniejszą jest architektura sieciowa związana z koncepcją 

wielowarstwowego perceptronu (MLP – Multi Layer Perceptron) [20].  

Metody uczenia sieci neuronowych, szeroko opisane w literaturze [20,27,26], polegają na cyklicznej 

aktualizacji wag sieci na podstawie informacji o gradiencie funkcji celu i wyznaczanym w każdym kroku 

kierunku minimalizacji. Istnieje wiele algorytmów uczenia sieci MLP, należą do nich m.in.: algorytm 

wstecznej propagacji błędów, algorytm największego spadku, algorytm zmiennej metryki, algorytm 

Levenberga-Marquardta, algorytm Gaussa-Newtona (nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów), 

algorytm gradientów sprzężonych. Za najbardziej efektywne uznaje się metody oparte na algorytmie 

Newtona, znane pod nazwą metod zmiennej metryki lub metod quasi-Newtonowskich. Do metod tych 

należą: metoda BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno, wykorzystana w sieci opracowanej przez 

autorów, oraz metoda DFP (Davidon-Fletcher-Powell).  

Odpowiednio zaprojektowane sieci neuronowe potrafią samodzielnie sformułować zależności 

występujące pomiędzy parametrami zjawiska podczas procesu uczenia. Proces uczenia jest procesem 

iteracyjnym, powtarzanym wielokrotnie, krok po kroku, którego zasadniczym celem jest optymalizacja 

parametrów sieci, tj. współczynników wagowych. Celem uczenia sieci neuronowej jest taki dobór jej 

topologii i parametrów, który zapewni minimalizację błędu w wyznaczaniu wartości wyjściowej.  

 

3. Metodyka badań 

W artykule skoncentrowano się na analizie wyników jakie zwraca opracowany przez Autorów 

system analizy trwałości narzędzi kuźniczych. Do opracowania systemu wykorzystano wyniki 

kompleksowych, wieloletnich  badań eksperymentalnych, prowadzonych w warunkach 

przemysłowych, dotyczących trzech wybranych procesów kucia matrycowego na gorąco.  

Analiza danych źródłowych pozwoliła, do reprezentacji wiedzy w opracowanym systemie, jako 

narzędzie formalne, przyjąć sztuczne sieci neuronowe. SNN wykorzystywane są jako zaawansowane 

narzędzia analityczne, przydatne głównie w przypadku, gdy zachodzi konieczność modelowania 

zjawisk o silnie nieliniowym charakterze, wielowymiarowych zależności funkcyjnych, tak jak to ma 

miejsce w analizowanych procesach. Kolejną zaletą sieci neuronowych jest ich zdolność do 

samodzielnego odkrywania zależności między zmiennymi czy to przez wielokrotne prezentowanie 

sieci przypadków uczących. Schemat zrealizowanych prac przedstawiono na rys. 1. 
 

 
Rys. 1 Schemat metodologii badań 

 

Pierwsza, opracowana przez autorów wersja systemu (nazwana SEPEK-1), wykorzystuje logikę rozmytą w 

postaci reprezentacji wiedzy [5]. Wybór logiki rozmytej był zdeterminowany charakterem danych 

źródłowych, którymi są wyniki pomiarów i obserwacji, a także wyniki symulacji komputerowych. Są to 

głównie niekompletne dane (reprezentujące jedynie szczególne przypadki dla konkretnej liczby odkuwek 

w danych warunkach). Takie dane są także niepewne i obarczone błędami pomiarów oraz obserwacji. 



Logika rozmyta jest formalizmem, który znajduje zastosowanie w przetwarzaniu tego rodzaju wiedzy. 

Wnioski wyciągnięte przez system zostały pozytywnie zweryfikowane przez ekspertów i uznane za 

prawidłowe i prawdziwe. Opracowany system (SEPEK-1), z wykorzystaniem rozmytej bazy wiedzy, 

pracuje z błędem na poziomie 10%, lecz zebrane dane nie w pełni pokrywają wszystkie analizowane 

obszary. W takich przypadkach, system generował odpowiedź, że nie było żadnej wiedzy (zasady), na 

podstawie której decyzja może być wykonana.  

 Dlatego autorzy zdecydowali się szukać innych form reprezentacji wiedzy, która na podstawie 

zgromadzonych i opracowanych danych doświadczalnych, umożliwi skonstruowanie modelu 

charakteryzującego się jeszcze niższym błędem oraz pokryciem wszystkich analizowanych obszarów - stąd 

zdecydowano się użyć sztucznych sieci neuronowych i opracować system wspomagania decyzji SEPEK-2. 

 

3.1. Opis danych eksperymentalnych użytych do budowy modelu systemu  

Do budowy modułu wiedzy w systemie ekspertowym wyselekcjonowano trzy typy przemysłowych 

procesów kucia, tak aby w procesach tych występowały różne warunki decydujące o trwałości matryc. 

Doświadczenie autorów wskazuje, że takie zróżnicowanie warunków kucia (ze względu na 

temperaturę i naciski, drogę tarcia, warunki tribologiczne, inne) można uzyskać wybierając: 

I) kucie na gorąco w matrycach otwartych (rys.2), 

II) kucie precyzyjne w matrycach zamkniętych (rys. 3), 

III) kucie matrycowe z miejscowym odkształcaniem w narzędziach niesmarowanych (rys.4). 

 

I. Przemysłowy proces kucia koła czołowego realizowany jest na prasie korbowej o nacisku 25 MN 

(rys.2a). Początkowa temperatura narzędzi wynosi około 250 °C. Narzędzia nagrzewa się do 

pożądanej temperatury za pomocą gorącego materiału odpadowego o początkowej temperaturze około 

1100°C. Narzędzia wykonane są ze stali WCLV. Po obróbce cieplnej narzędzia do operacji drugiej i 

trzeciej poddawane są azotowaniu na twardość 1100-1200 HV, grubość warstwy azotowanej wynosi 

około 0,2 mm. Materiałem odkuwki jest stal QS1920S0, która jest odpowiednikiem stali 20HG. Na 

rys. 2b przedstawiono wstępniak i odkuwki uzyskiwane w poszczególnych operacjach. Z kolei na rys. 

2c widać zużyte dolne wkładki matrycowe. Dane pozyskane ze szczegółowej analizy dolnych wkładek 

matrycowych z pierwszej, drugiej i trzeciej operacji kucia zostały wprowadzone do bazy danych 

systemu wspomagania decyzji. 

 
Rys. 2. a) Widok główny kucia matrycowego koła czołowego, b) wstępniak i odkuwki w poszczególnych operacjach,  

c) dolne wkładki matrycowe z operacji:  I - spęczanie,  II – kucie wstępne,  III – kucie wykańczające 

 

II. Wielooperacyjny proces kucia precyzyjnego na półgorąco obudowy przegubu homokinetycznego  

składa się z 5 operacji kucia na ciepło (4 operacje kształtujące, ostatnia cechowanie) na prasie o 

nacisku 20 MN oraz jednej operacji kucia na zimno (kalibrowanie). Zdjęcie prasy do kucia na ciepło 

oraz poszczególnych operacji przedstawiono na rys. 4.4. Temperatura kutego materiału wynosi 920 
o
C, a narzędzi około 250-300 

o
C; zastosowany środek smarny to mieszanina wody z grafitem. 

Materiałem odkuwki jest stal XC45. Matryce i stemple, wykonane są z ze stali narzędziowej do pracy 

na gorąco Unimax (odpowiednik stali 1.2367). Po obróbce cieplnej charakteryzują się twardością na 

48-52 HRC. Narzędzia nie są azotowane oraz nie są podgrzewane przed procesem, są wcześniej 

pokrywane specjalnym środkiem spawalniczym (Aerodag Ceramishield), w celu zmniejszenia 

niebezpieczeństwa ich pękania w wyniku szoku termicznego spowodowanego kontaktem z gorącą 

przedkuwką na początku procesu. Dodatkowo stempel z czwartej operacji jest podgrzewany w 

specjalnym urządzeniu i 2 krotnie zanurzany w mieszaninie grafitu z wodą (na prasę montowany jest 

nienagrzany). Narzędzia po odkuciu kilku sztuk odkuwek osiągają temperaturę roboczą (250-300 ºC). 



 
Rys. 3. Wielooperacyjny proces kucia obudowy CVJB na ciepło:  a) prasa korbowa, b) schemat poszczególnych operacji,  

c) odkuwki po kolejnych operacjach 

 

III. Kucie zaczepu (do przenoszenia płyt betonowych na budowie) na gorąco ze stali 18G2 (S355J2), w 

matrycach zamkniętych bez chłodzenia i smarowania narzędzi kształtujących. Na rys. 4 przedstawiono 

schemat procesu kucia zaczepu typu Putanker 1,3T metodą TR. Temperatura wstępniaków wynosi 

około 1000 oC, materiał wyjściowy w postaci pręta grzany jest indukcyjnie tylko w części 

kształtowanej plastycznie (rys. 4a i b). Proces kształtowania zaczepu (rys. 4d) przeprowadza się w 

przyrządach typu TR (rys. 4c) na  prasie mimośrodowej PMS-160 (rys. 4e). 

 
Rys. 4. Schemat procesu kucia zaczepu metodą TR: a) stanowisko do grzania indukcyjnego, b) materiał wyjściowy grzany 

indukcyjnie tylko w części kształtowanej plastycznie, c) widok przyrządu do kucia metodą TR, d) materiał kształtowany w drugiej 

operacji, e) widok prasy mimośrodowej 

 

Narzędzia kształtujące w procesie kucia nie są chłodzone i smarowane. Wkładki matrycowe wykonane są 

ze stali Orvar Supreme (odpowiednik stali WCLV), których twardość po obróbce cieplnej wynosiła 58 HRC. 

Dodatkowo w drugiej i trzeciej operacji stosowane są stemple (w pierwszej operacji spęczanie odbywa się 

poprzez dwie matryce, bez stempla), wykonane również ze stali WCLV o tej samej twardości. Narzędzia nie 

są azotowane oraz wstępnie podgrzewane. Średnie trwałości dla wkładek matrycowych wynoszą: dla 

pierwszej operacji 12000, dla drugiej operacji około 8000 odkuwek, dla trzeciej operacji około 10000 

odkuwek. 

Po dokonaniu wyboru reprezentatywnych procesów, określone zostały najważniejsze ich parametry 

takie jak: temperatura wsadu i narzędzi, siła kształtowania, prędkości, warunki trybologiczne, geometria 

przedkuwki i wyrobu finalnego oraz kształt narzędzi. Parametry te określone zostały na podstawie kart 

technologicznych. Natomiast pozostałe trudne lub niemożliwe do określenia istotne parametry 

technologiczne (naciski, droga tarcia, temperatury w kontakcie, itp.) wyznaczono za pomocą 

modelowania numerycznego zweryfikowanego poprzez system pomiarowo-monitorujący [10]. Ubytek 

geometryczny (zużycie) wykrojów matryc wyznaczono w oparciu o porównanie nałożonych obrazów ze 

skanowania skanerem laserowym nowych i wyeksploatowanych narzędzi (po ustalonej ilości odkuwek) 

[6].  

W wyniku analizy wybranych procesów kucia matrycowego wyspecyfikowano trzy grupy 

parametrów, mających istotny wpływ na zużywanie narzędzi, są to:  

 parametry procesu kucia (liczba odkuwek, ilość operacji, a dla każdej operacji również: 

temperatura wsadu; naciski; smarowanie; intensywność chłodzenia, itp.)  

 parametry charakteryzujące narzędzie (matrycę), na rys 5 przedstawiono przyjęty schemat 

podziału przekroju poprzecznego przykładowych narzędzi z każdego z trzech 

reprezentatywnych procesów, z podziałem na elementarne obszary (1-9) opisane 

symbolami reprezentującymi elementarne kształty (A-F). 

 parametry charakteryzujące materiał wsadowy -  



 
Rys. 5. Przekrój poprzeczny przykładowych narzędzi z podziałem na obszary oraz elementarne kształty: a) kucie koła czołowego w 

matrycach otwartych  b) kucie precyzyjne obudowy CVJB na półgorąco w matrycach zamkniętych, c) kucie zaczepu w matrycach  

 

Przyjęte założenia i zadania systemu (prognozowanie trwałości narzędzi kuźniczych, stosowanych 

w procesie kucia matrycowego na gorąco, jak również identyfikacja krytycznych punktów  

i mechanizmów zużycia), doprowadziły do zdefiniowania  parametrów  przekazujących informacje o 

zużywaniu narzędzia, są to:  

− mechanizm  zniszczenia (uwzględniono 4 mechanizmy zużycia: zmęczenie cieplno-

mechaniczne, zmęczenie mechaniczne, zużycie ścierne oraz odkształcenie plastyczne) oraz  

udział mechanizmu w zniszczeniu danego obszaru;  

− ubytek geometryczny (zużycie [mm]).  

Szczegółowe informacje na temat procesu pozyskiwania danych pierwotnych dla określonych 

parametrów opisujących wybrany proces zostały dokładnie omówione w pracy [5]. Tabela 1 

prezentuje fragment opracowanego zbioru danych.  
 

Tabela 1  Fragment globalnej tabeli z danymi 

 

Liczba 

odkuwek
Kształt

Temperatura 

[C]

Azotowanie 

[tak/nie]

Czas 

odkształcania 

[s]

Czas 

całkowity 

[s]

Nacisk 

[MPa]
Droga tarcia

Smarowanie 

[1/0]
z-cm z-s o-p z-m

ubytek 

geometryczny 

[mm]

550 A 1200 nie 0,162 1,663 160 średnia 0 0,50 0,50 0,00 0,00 -0,26

550 B 1200 nie 0,071 0,657 100 średnia 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0

… .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. .. ..

1850 E 1200 tak 0,038 0,558 500 bardzo duża 1 0,33 0,33 0,33 0,00 -0,4

1850 A 1200 tak 0,058 1,068 960 bardzo duża 1 0,60 0,20 0,20 0,00 -0,2

1900 A 1200 nie 0,165 0,165 140 bardzo duża 0 0,30 0,30 0,40 0,00 -0,26

1900 A 1100 nie 0,165 0,165 140 bardzo duża 0 0,30 0,40 0,30 0,00 -0,2

… .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. .. ..

2200 E 1100 nie 0,038 2,476 384 bardzo duża 0 0,00 0,50 0,00 0,50 -0,1

2200 E 1100 nie 0,038 2,476 384 bardzo duża 0 0,00 0,50 0,00 0,50 -0,07

… .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. .. ..

2500 A 1150 tak 0,088 0,088 1074 bardzo duża 1 0,35 0,35 0,30 0,00 -0,568

2500 E 1150 tak 0,087 0,087 1300 bardzo duża 1 0,33 0,33 0,33 0,00 -0,189

… .. .. .. .. .. .. bardzo duża .. .. .. .. .. ..

4000 E 1100 nie 0,111 0,631 480 bardzo duża 1 0,25 0,25 0,30 0,20 -0,6

4000 C 1100 nie 0,117 0,717 560 bardzo duża 1 0,33 0,33 0,33 0,00 -0,3

… .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. .. ..

4300 E 1200 tak 0,038 0,558 500 bardzo duża 1 0,40 0,40 0,20 0,00 -1,6

4300 A 1200 tak 0,058 1,068 960 bardzo duża 1 0,40 0,30 0,30 0,00 -1,5

… .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. .. ..

6000 A 1150 tak 0,088 0,088 1074 bardzo duża 1 0,35 0,35 0,30 0,00 -0,786

6000 E 1150 tak 0,087 0,087 1300 bardzo duża 1 0,33 0,33 0,33 0,00 -0,396

… .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. .. ..

6500 A 1100 nie 0,021 1,134 320 bardzo duża 0 0,50 0,50 0,00 0,00 -0,19

… .. .. .. .. .. .. bardzo duża .. .. .. .. .. ..

6900 E 1200 tak 0,038 0,558 500 bardzo duża 1 0,40 0,40 0,20 0,00 -2,1

6900 A 1100 tak 0,044 1,068 650 bardzo duża 1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,02

… .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. .. ..

7044 C 920 nie 0,117 0,717 560 bardzo duża 1 0,80 0,20 0,00 0,00 -0,01

7044 A 920 nie 0,097 0,717 650 bardzo duża 1 0,85 0,10 0,00 0,05 0

… .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. .. ..

8000 E 1100 nie 0,111 0,631 480 bardzo duża 1 0,25 0,25 0,30 0,20 -1,5

8731 A 920 nie 0,084 0,604 210 bardzo duża 1 0,60 0,10 0,00 0,30 0

… .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. .. ..

9000 A 1200 nie 0,162 1,663 160 bardzo duża 0 0,30 0,30 0,40 0,00 -2,6

9500 A 1200 tak 0,058 1,068 960 bardzo duża 1 0,33 0,33 0,33 0,00 -2,5

9600 F 950 nie 0,000 1,113 400 bardzo duża 0 0,00 0,00 0,00 1,00 0

… .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. .. ..

12000 C 1100 nie 0,117 0,717 560 bardzo duża 1 0,33 0,33 0,33 0,00 -2,4

12000 E 1100 nie 0,111 0,631 480 bardzo duża 1 0,25 0,25 0,30 0,20 -2,4

… .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. .. ..

12750 D 1150 tak 0,087 0,087 941 bardzo duża 1 0,45 0,45 0,10 0,00 -1,285

12750 A 1150 tak 0,072 0,072 620 bardzo duża 1 0,80 0,10 0,10 0,00 -0,161

… .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. .. ..

15500 A 1200 nie 0,162 1,663 160 bardzo duża 0 0,30 0,30 0,40 0,00 -2,6

15500 A 1100 nie 0,162 1,663 160 bardzo duża 0 0,30 0,40 0,30 0,00 -2,1

… .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. .. ..

16000 A 1100 tak 0,084 0,604 210 bardzo duża 1 0,33 0,33 0,33 0,00 -0,8

… .. .. .. .. .. .. bardzo duża .. .. .. .. .. ..

17054 A 920 nie 0,097 0,717 650 bardzo duża 1 0,60 0,25 0,00 0,15 -0,05

17054 C 920 nie 0,117 0,717 560 bardzo duża 1 0,60 0,25 0,00 0,15 -0,04

… .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. .. ..

22320 A 920 nie 0,097 0,717 650 bardzo duża 1 0,70 0,15 0,00 0,15 -0,04

22320 A 920 nie 0,084 0,604 210 bardzo duża 1 0,65 0,15 0,00 0,20 -0,01

… .. .. … .. .. .. … .. .. .. .. .. ..

25000 B 1100 tak 0,005 1,444 30 bardzo duża 1 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,7

25000 E 1200 tak 0,034 1,444 800 bardzo duża 1 0,40 0,30 0,30 0,00 -0,22

25000 E 1100 tak 0,034 1,444 800 bardzo duża 1 0,80 0,20 0,00 0,00 -0,17

25000 D 1200 tak 0,018 1,444 600 bardzo duża 1 0,70 0,20 0,10 0,00 -0,13



Globalna tabela zawiera 450 wektorów wiedzy. W pracy analizowano trwałości narzędzi w zakresie 

od 0 do 25000 odkuwek. 
 

4. Projekt sieci neuronowej  

Na proces budowy modelu sieci neuronowej składają się następujące etapy: określenie zmiennych 

objaśniających i zmiennych objaśnianych; wybór typu i określenie struktury sieci neuronowej; uczenie 

sieci neuronowej oraz  ocena modelu sieci. 

 

4.1. Określenie zmiennych objaśniających i zmiennych objaśnianych 

Sieć neuronowa ma wskazywać wpływ poszczególnych czynników na zniszczenie matrycy 

podczas kucia matrycowego. Zadaniem sieci jest obliczenie udziału poszczególnych mechanizmów, tj. 

zmęczenie cieplno-mechaniczne, zmęczenie ścierne, odkształcenie plastyczne, zużycie mechaniczne w 

procesie zniszczenia. Obliczane jest również samo zużycie narzędzia we wskazanym obszarze. W 

tabel 2  zaprezentowano zmienne objaśniane -  parametry procesu, które są wyznaczane jako wyjście z 

sieci.   Jako zmienne objaśniające, mające wpływ na przedstawione zmienne wyjściowe, z globalnego 

zbioru danych wybrano:  liczbę odkuwek, temperaturę, twardość, czas odkształcania, czas całkowity, 

nacisk, drogę tarcia, smarowanie, kształt. W tabeli 3 przedstawiono wybrane do analizy zmienne 

objaśniające (wejścia do sieci neuronowej).  
Tabela 2 Zmienne objaśniane 

L.P. Zmienne WYJŚCIOWE Zakres 

1 zmęczenie cieplno-mechaniczne  (z-cm) 0-1 

2 zużycie ścierne  (z-s) 0-1 

3 odkształcenie plastyczne  (o-p) 0-1 

4 zmęczenie mechaniczne  (z-m) 0-1 

5 zużycie [mm] -3 ÷ 0,05 
 

Tabela 3. Zmienne objaśniające 

L.P. Zmienne WEJŚCIOWE Zakres 

1 liczba odkuwek [szt.] 0-25000 

2 Temperatura [°C] 900-1200 

3 azotowanie tak/nie 

4 czas odkształcania [s] 0-0,185 

5 czas całkowity [s] 0-2,5 

6 Nacisk [MPa] 0-1300 

7 droga tarcia mała, średnia, duża, bardzo-duża 

8 smarowanie tak/nie 

9 kształt A, B, C, D, E, F 
 

4.2. Struktura i parametry sieci neuronowej 

 Zbiór danych, opisujących modelowane zjawisko (450 wektorów wiedzy), został podzielony na 

zbiór uczący (70%), walidacyjny (15%) i testowy (15%).  Na etapie uczenia sieci wykorzystywany 

jest zbiór uczący. Zbiór walidacyjny wykorzystywany jest aby kontrolować przebieg uczenia poprzez 

sprawdzanie stopnia wytrenowania neuronów. W praktyce uczenie obejmowało dwie fazy: dobór wag 

dla zbioru uczącego i testowanie wag na próbkach ze zbioru walidacyjnego. Modyfikacja wartości 

wag trwała do momentu osiągnięcia minimum błędu aproksymacji lub gdy błąd w zbiorze 

walidacyjnym zaczynał rosnąć. 

Do określenia  szczegółowej, a zarazem optymalnej architektury sieci, wykorzystano program 

STATISTICA i jego moduł Automatyczne Sieci Neuronowe.  Przetestowano kilkadziesiąt architektur o 

różnej liczbie neuronów ukrytych  i o różnych funkcjach aktywacji w warstwie ukrytej i wyjściowej 

(liniową, sigmoidalną (logistyczną), tangesoidalną i wykładniczą). Spośród wszystkich 

wygenerowanych przez program sieci, ostatecznie wybrano sieć, która charakteryzowała się 

najmniejszym błędem walidacji, który jest na poziomie 12%.   Dodatkowym miernikiem jakości 

modelu, był współczynnik liniowej korelacji Pearsona (R), obliczany w poszczególnych typach 

zbiorów (uczącym, walidacyjnym i testowym), dla odpowiedzi sieci i wartości zadanych. 

Współczynnik korelacji dla próby uczącej osiągnął wartość 0,937, dla próby walidacyjnej 0,828, 

testowej 0,842. Przyjęta funkcja błędu jest sumą kwadratów odchyleń (SOS) między wartością zadaną 

a wyjściem sieci obliczoną dla każdego zbiorów. Wartość błędu dla zbioru uczącego jest na poziomie 

3%, dla zbioru walidacyjnego 12%, testowy osiągnął wartość 9%. Biorąc pod uwagę stopień 

skomplikowania problemu, ilość danych wejściowych i przyjęte wyjścia, można stwierdzić, że 



parametry sieci są na wystarczająco dobrym poziomie. Jako funkcje aktywacji w ukrytej warstwie 

neuronów przyjęto tangens hiperboliczny (Tanah) natomiast  dla warstwy neuronów wyjściowych 

przyjęto logistyczną (sigmoidalną) funkcję aktywacji. Tabela 4 prezentuje podstawowe parametry 

opracowanej sieci. 
Tabela 4 Parametry sieci neuronowej MLP 19-25-5 

Nazwa sieci MLP 19-25-5 

Błąd (uczenie) 0,039309 

Błąd (walidacja) 0,127667 

Błąd (testowanie) 0,090174 

Jakość (uczenie) 0,937455 

Jakość (walidacja) 0,828000 

Jakość (testowanie) 0,842213 

Algorytm uczenia BFGS 56 

Funkcja błędu SOS 

Aktywacja (ukryte) Tanh 

Aktywacja (wyjściowe) Logistyczna 

 

W przypadku wybranej sieci MLP 19-25-5, nie udało się osiągnąć założonego minimalnego błędu 

aproksymacji, zakończenie procesu uczenia zostało przerwane w 56 epoce, kiedy to błąd walidacyjny 

zaczynał rosnąć.  W niniejszej sieci, do uczenia, została wykorzystana metoda BFGS (Broyden-

Fletcher-Goldfarb-Shanno). Na rys. 6 przedstawiono proces zmiany wielkości błędów (uczącego i 

walidacyjnego) podczas uczenia. 

 

 

Rys. 6.  Zmiany błędów (uczącego i walidacyjnego) w zależności od numeru epoki dla sieci MLP 19-25-5 

 

Schemat struktury wybranej sieci  został przedstawiony na rys. 7. Sieć jest siecią typu MLP 

składającą się z jednej warstwy wejściowej (9 neuronów), jednej warstwy ukrytej (25 neuronów)  

i warstwy wyjściowej (5 neuronów).   

 



 

Rys. 7. Schemat opracowanej sieci MLP 19-25-5 

 

4.3. Analiza błędów  

W tabeli  5 przedstawiono podstawowe parametry jakości dla opracowanej sieci. Podane błędy 

(uczący, walidacyjny i testowy) dotyczą całkowitego błędu sieci obliczonego jako średnia kwadratów 

reszt dla wszystkich, pięciu  zmiennych wyjściowych.  

Szczegółową analizę błędów sieci MLP18-25-5, dla poszczególnych zmiennych wyjściowych, tj. 

zużycie (wear), zmęczenie cieplno-mechaniczne (z-cm), zużycie ścierne (z-s), odkształcenie 

plastyczne (o-p), zmęczenie mechaniczne (z-m), w rozbiciu na poszczególne zbiory: uczący, 

walidacyjny i testowy, zestawiono  tabelach 5-9. Tabele zawierają następujące charakterystyki: średnia 

kwadratów reszt,  średni błąd bezwzględny, współczynnik korelacji.  
 

Tabela 5 Podsumowanie jakości dopasowania sieci do obserwowanej zmiennej wear 

wear 

Średnia 

kwadratów 

reszt 

Średni błąd 

bezwzględny 

Współczynnik 

korelacji 

Uczenie 0,0306 0,1175 0,9577 

Walidacja 0,1161 0,1833 0,8147 

Testowanie 0,0573 0,1579 0,9200 

 

Tabela 6 Podsumowanie dobroci dopasowania sieci do obserwowanej zmiennej z-m 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 Podsumowanie dobroci dopasowania sieci do obserwowanej zmiennej o-p 

o-p 

Średnia 

kwadratów 

reszt 

Średni błąd 

bezwzględny 

Współczynnik 

korelacji 

Uczenie 0,0018 0,0221 0,9425 

Walidacja 0,0043 0,0366 0,8992 

Testowanie 0,0061 0,0490 0,8077 

z-m 

Średnia 

kwadratów 

reszt 

Średni błąd 

bezwzględny 

Współczynnik 

korelacji 

Uczenie 0,0044 0,0196 0,9664 

Walidacja 0,0039 0,0179 0,9759 

Testowanie 0,0009 0,0114 0,9954 



 

Tabela 8 Podsumowanie dobroci dopasowania sieci do obserwowanej zmiennej z-s 

z-s 

Średnia 

kwadratów 

reszt 

Średni błąd 

bezwzględny 

Współczynnik 

korelacji 

Uczenie 0,0114 0,0659 0,9263 

Walidacja 0,0359 0,1051 0,7711 

Testowanie 0,0356 0,1122 0,7656 

 

Tabela 9 Podsumowanie dobroci dopasowania sieci do obserwowanej zmiennej z-cm 

z-cm 

Średnia 

kwadratów 

reszt 

Średni błąd 

bezwzględny 

Współczynnik 

korelacji 

Uczenie 0,0303 0,1064 0,8943 

Walidacja 0,0949 0,1772 0,6790 

Testowanie 0,0802 0,1722 0,7222 

 

Analizując dane przedstawione w tabelach  5-9 można zauważyć, że opracowana sieć będzie dawać 

najlepsze wyniki dla zmiennej wyjściowej zmęczenie-mechaniczne (z-m). Współczynnik korelacji dla 

zbioru testowego jest na poziomie 0,99, czyli bardzo mocne dopasowanie liniowe, a średni błąd 

bezwzględny wynosi 0,01. Wyniki, te zaprezentowane zostały w tabeli 6.  Średnim błędem 

bezwzględnym, na poziomie 0,04, dla zbioru testowego, charakteryzuje się zmienna wyjściowa 

odkształcenie plastyczne (o-p), zaprezentowana w tabeli 7, tu współczynnik korelacji  dla zbioru 

testowego wynosi 0,8.  Najgorsze dopasowanie i największego błędu spodziewać się można dla 

zmiennej wyjściowej zmęczenie cieplno-mechaniczne (z-cm).  Współczynnik korelacji dla zbioru 

testowego jest na poziomie 0,72,  a średni  błąd bezwzględny wynosi 0,17 (tabela 9).  

Prowadzone badania w obszarze trwałości (materiałowe i inne [11,12]), dotyczące pozostałych 

zmiennych wejściowych i ich kolejność, są prawidłowe, a uzyskana hierarchia ważności jest 

podyktowana przede wszystkim ilością danych i ich typem.  Jedynie pozycja dla zmiennej nacisk, dla 

opracowanej sieci, jest nieco zastanawiająca, bowiem w przypadku zużycia ściernego, opisywanego 

modelem Archarda, objętość zużycia jest proporcjonalna m.in. do nacisku. Z drugiej strony model ten 

sprawdza się głownie dla kontaktów niesmarowalnych. Ponadto, jak wskazano powyżej, zmienne 

wejściowe, z reguły nie są niezależne, co powoduje, że nawet dla doświadczonych badaczy niektóre 

wyniki analizowane oddzielnie budzą wątpliwości.  

 

4.4. Analiza wyników modelowania  

Analiza wyników uzyskanych w procesie wnioskowania, z wykorzystaniem eksperymentu 

wirtualnego w porównaniu z wynikami uzyskanymi empirycznie, pokazuje błąd na poziomie 0-10%. 

Biorąc pod uwagę fakt, że w rzeczywistych procesach przemysłowych takie różnice mogą zakładać 

jeszcze wyższe wartości, dla poszczególnych narzędzi a ustalenie  dominującego mechanizmu zużycia 

nie zawsze jest możliwe, nawet przez doświadczonego operatora, proponowany model wnioskowania 

powinien być traktowany jako wystarczający dla analizowania opisanego procesu. Przykładowe 

wyniki wnioskowania wykonywane z wykorzystaniem opracowanej sieci neuronowej, dla wybranych 

scenariuszy danych wejściowych,  są przedstawione w tabeli 10.  
 

Tabela 10 Wyniki wnioskowania dla wybranego scenariusza wejściowego 

1 2 3 4 5 6 7 

W
E

J
Ś

C
IE

 

liczba odkuwek 550 1850 1850 4000 4300 

temperatura 950 950 1200 1100 950 

czas odkształcania 0,183 0,048 0,048 0,083 0,027 

czas całkowity 1,684 1,068 1,068 0,603 1,444 

nacisk 168 640 640 210 400 

smarowanie 0 1 1 1 1 

kształt A D D A E 



azotowanie  nie tak tak nie tak 

droga tarcia mała mała mała duża średnia 

W
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M
L

P
1

9
-2

5
-5

 zużycie 0,0493 0,0497 0,0342 -0,0182 -0,105 

z-cm 0,000 0,877 0,912 0,403 0,149 

z-s 0,000 0,113 0,028 0,295 0,836 

o-p 0,000 0,000 0,059 0,300 0,013 

z-m 0,000 0,010 0,001 0,000 0,000 

W
Y

J
Ś
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D
a

n
e 

ek
sp

er
y

m
en

ta
ln

e Zużycie 0,000 0,000 -0,040 -0, 020 -0,250 

z-cm 0,000 1,000 1,000 0,333 0,000 

z-s 0,000 0,000 0,000 0,333 1,000 

o-p 0,000 0,000 0,000 0,333 0,000 

z-m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Dane zaprezentowane w tabeli 10 potwierdzają dużą zgodność i właściwą tendencję obliczeń 

pozyskanych z opracowanej sieci w stosunku do wyników badań eksperymentalnych dla zadanych 

wartości parametrów wejściowych. Różnice są na poziomie 10% co potwierdza wyznaczony do oceny 

sieci błąd. Np. dla wartości wejść, zaprezentowanych w kolumnie 6 (liczba odkuwek=4000, 

temperatura=1100, czas odkształcenia=0,083, czas całkowity=0,603, nacisk=210, smarowanie=1, 

kształt=A, azotowanie=nie, droga tarcia=duża), sieć wyznaczyła zużycie na poziomie -0,0182 mm a 

więc jest bardzo bliskie 0, co potwierdzają badania eksperymentalne. Według sieci, mechanizmami 

zużycia dla tego scenariusza wejść, są zmęczenie cieplno-mechaniczne (z-cm) na poziomie  0,403, 

zużycie ścierne (z-s) =0,295 i odkształcenie plastyczne (o-p)= 0,300, udział mechanizmu zmęczenie-

mechaniczne (z-m) sieć wyznaczyła  na poziomie 0. Dane eksperymentalne dla tego przypadku 

potwierdzają poprawność wyników, jaką daje sieć. Dokładnie te trzy mechanizmy z udziałem 0,33 

każdy, były wyznaczone w badaniach eksperymentalnych. Na rys.8 przedstawiono „screen” z 

interfejsu dla nowoopracowanego sytemu SEPEK-2, który pozwolił na testowanie niniejszego modelu.  

 

 

 

Rys. 8. Prezentacja obliczeń za pomocą interface SEPEK-2 

 

Zbudowany interface jest bardzo przyjazny dla użytkownika, bowiem pozwala na intuicyjne  

i sprawne ustalenie wartości zmiennych wejściowych (poprzez przesuwanie suwaka, bądź 

bezpośrednie wpisanie wartości). Ustalenie dowolnych, interesujących wartości zmiennych 

wejściowych (liczby odkuwek, temperatury wsadu, twardości, czasu odkształcania i całkowitego, 

nacisków, drogi tarcia, smarowania oraz reprezentatywnego, elementarnego kształtu narzędzia), 

automatycznie generuje raport z parametrów wyjściowych. Wstępne testy jego użytkowania przez 



pracowników wybranych kuźni matrycowych (m.in.: Kuźnia Jawor, Kuźnia Polska) wykazały dużą 

łatwość w obsłudze oraz wysoką funkcjonalność i praktyczną użyteczność 
 

4.5.  Globalna analiza uzyskanych wyników 

Po pozytywnym zweryfikowaniu działania systemu wspomagania decyzji autorzy przeprowadzili 

globalną analizę  z wykorzystaniem SNN. Na rys. 9a przedstawiono przykładowe wyniki 

procentowego udziału głównych mechanizmów zniszczenia i ubytku geometrycznego materiału dla 

„typowych warunków” panujących w przemysłowych procesach kucia, w przypadku narzędzi ze 

smarowaniem. Natomiast na rys. 9b wyniki dla procesów kucia, w których nie stosowano środka 

chłodząco-smarującego. W tabeli 11 przedstawiono najważniejsze parametry dla dwóch wariantów 

pracy narzędzi: a) ze smarowaniem i chłodzeniem oraz b) bez smarowania i chłodzenia. 

 
Tabela 11. Najważniejsze parametry pracy narzędzi kuźniczych: a) typowe warunki panujące w procesie kucia, dla narzędzi 

ze smarowaniem, b) narzędzia bez smarowania i chłodzenia 

Warunki 

pracy 

Temperatura 

wstępniaka 

[oC] 

Nacisk, na 

powierzchni 

narzędzia 

wyznaczony z 

MES [MPa] 

Czas 

odkształcania 

(kucia) 

[s] 

Całk. czas 

kontaktu 

kształtowanego 

materiału z 

narzędziem 

[s] 

Azotowanie Smarowanie i 

chłodzenie 

Ze 

smarowanie

m 

1100 650 0,097 0,717 tak tak 

Bez 

smarowania 
1100 650 0,097 0,717 nie nie 

 

 
 

 

  
Rys. 9. Porównanie wyników procentowego udziału głównych mechanizmów zniszczenia i ubytku geometrycznego materiału dla 

zwiększającej się liczby odkuwek: a) typowych warunków – narzędzia nagrzewane smarowane i chłodzone, b) „niestandardowych 

warunków” panujących w przemysłowych procesach kucia – brak smarowania 

 

Na podstawie przedstawionych wyników badań stwierdzono, że w przypadku procesów kucia 

matrycowego na gorąco, dla narzędzi nagrzewanych (azotowanych) i chłodzonych dominującym 

mechanizmem niszczącym (do średniej liczby odkuwek wynoszącej około 15000) jest zmęczenie 

cieplno-mechaniczne, a nie zużycie ścierne. Takie wyniki wskazują na nieco inną interpretację 

przyjętego w literaturze powszechnego poglądu dotyczącego faktu, że statystycznie 70% wszystkich 

narzędzi kuźniczych (pracujących w rożnych warunkach smarowania i chłodzenia) zostaje wycofana z 

produkcji z powodu utraty wymiarów – wskutek zużycia ściernego i odkształcenia plastycznego, a 

25% w wyniku pęknięć zmęczeniowych i jedynie 5% z innych powodów. Natomiast, w przypadku, 

gdy narzędzia nie są smarowane i chłodzone udział procentowy zużycia ściernego jest dominujący, 

wzrasta również udział odkształceń plastycznych. Prowadzone badania i analizy dla innych wartości, 

charakteryzujących parametry pracy narzędzi (naciski, czasy kontaktu i odkształcania, temperatura 

a

) 

b

) 
a) b) 



materiału wsadowego, inne), potwierdzają przedstawioną zależność dominacji zmęczenia cieplno-

mechanicznego, w stosunku do „łatwiej mierzalnego” zużycia ściernego. Natomiast zaobserwowano 

również, że w przypadku, kiedy narzędzia są smarowane, lecz nie posiadają warstwy ochronnej, w 

postaci „azotowania”, zmęczenie cieplno-mechaniczne także jest dominujące, przy czym, wraz ze 

wzrostem liczby odkuwek (do średniej liczby, około 7000-8000 odkuwek), znacznie szybciej, 

przeważającym mechanizmem destrukcyjnym jest zużycie ścierne. 

Przedstawione na wykresach wyniki zostały uzyskane w oparciu dane eksperymentalne 

(opracowano 450 rekordów wiedzy), które zostały wykorzystane do budowy systemu wspomagania 

decyzji opartego  SSN do analizy i prognozowaniu trwałości narzędzi kuźniczych. Na tej podstawie 

system wygenerował wyniki dla dwóch odmiennych warunków eksploatacji narzędzi (dla 

przykładowych danych warunków ich pracy, podanych w tabeli 11.).  

W przypadku wykresu b), z rys. 9, w zbiorze zebranych danych eksperymentalnych (wektorów 

wiedzy) były także wartości przyrostu materiału dla małej liczby odkuwek, co ja potwierdziły badania 

było wynikiem adhezji materiału odkuwki i narzędzia-stąd wartości dodatnie.  

Lokalne ekstrema na obu wykresach przy liczbie ponad 15 tys odkuwek są spowodowane tym, że 

w badaniach eksperymentalnych przyjmowano różne narzędzia z tych samych procesów (po różnej 

liczbie odkuwek), dlatego otrzymane wyniki np. pomiarów ubytku materiału dla narzędzia po 12 tys. 

odkuwek oraz kolejnego po 15 tys. odkuwek mogą się nieznacznie różnić.  

Należy pamiętać, że uzyskane wyniki przy użyciu opracowanego systemu dają błąd na poziomie 

błędu do 10%. Ponadto dane eksperymentalne nie obejmowały (pokrywały) wszystkich obszarów tzn, 

od 0 do 25 tys odkuwek. 

Ponadto zaobserwowano, że bez względu na warunki pracy narzędzi przy zbliżonej liczbie 

odkuwek (około 17000, dla obu warunków pracy narzędzi) następował gwałtowny wzrost ubytku 

materiału. Badania makro i mikro wykazały, że odrywały się większe części materiału, np. warstwy 

azotowanej z różnych obszarów lub utlenionej i pękającej siatki zmęczenia cieplno-mechanicznego, 

które intensyfikowały mechanizm zużycia ściernego, bowiem pracowały jak twarde cząstki i 

„ścierały” zabierając jednocześnie ze sobą inne części materiału n narzędzia. Interesującą sprawą jest 

fakt, że w przypadku narzędzi smarowanych i chłodzonych, od niespełna 20 tys. odkuwek wzrasta 

udział zmęczenia cieplnego w stosunku do zużycia ściernego. Nieco inaczej niż dla narzędzi bez 

smarowania i chłodzenia, dla których przy tej samej liczbie odkuwek zaobserwowano spadek zużycia 

ściernego przy jednoczesnym wzroście zmęczenia cieplno-mechanicznego. 

Prowadzone dotychczas przez autorów badania dotyczące analizy trwałości narzędzi kuźniczych 

[8,9,11], wykazały, że: większość mechanizmów niszczących w procesach kucia matrycowego na 

gorąco powoduje i ujawnia się w postaci ubytku materiału lub zmiany kształtu. Intensywność zużycia 

zmienia się wraz ze zmianą parametrów procesu, co jest determinowane głównie czasem kontaktu, 

wartościami nacisków i zmianami temperatury, warunkami tribologicznymi (parametrami wziętymi pod 

uwagę jako zależne i niezależne zmienne wejściowe). Często uważa się, że to zużycie ścierne jest 

dominującym mechanizmem niszczącym, natomiast drugim przeważającym mechanizmem jest 

odkształcenie plastyczne. Stąd bardzo często, co można spotkać w  wielu opracowaniach, zdecydowaną 

większość wszystkich mechanizmów niszczących modeluje, bądź symuluje się, np.: w pakietach 

obliczeniowych modelem zużycia ściernego wg Archarda. Jak wykazały przedstawione przez autorów w 

pracach [6,8] liczne wyniki badań mikrostrukturalnych, wyniki skanowania powierzchni, pomiarów 

mikrotwardości (rys. 10-11), wprowadzone m.in. do bazy danych w systemie wspomagania decyzji, 

najczęściej występującym, a zarazem dominującym mechanizmem dla większości narzędzi jest 

zmęczenie cieplno-mechaniczne, które dodatkowo przyspiesza pozostałe mechanizmy niszczące. Na tej 

podstawie można stwierdzić, że, w procesach kucia matrycowego na gorąco, w przypadku, kiedy 

narzędzia, nie są smarowane i chłodzone, to wówczas można przyjąć, że zużycie ścierne jest faktycznie 

dominującym mechanizmem niszczącym, a zmęczenie cieplno-mechaniczne pełni „drugoplanową rolę”. 

W takich przypadkach wzrasta także udział odkształceń plastycznych, wskutek temperatury, co 

powoduje miejscowe odpuszczanie materiału narzędzia oraz obniżenie twardości. Na rys. 10 

przedstawiono zdjęcia, przykładowych narzędzi, w analizowanych procesach, dla których opisana 

sytuacja ma miejsce. 

 



 
Rys. 10. Analiza dla narzędzi niesmarowanych i niechłodzonych: a) wyniki skanowania dla obszaru kołnierzyka, b) rozkład 

temperatury w najbardziej zużywającym się obszarze, uzyskany z MES, c) widok matryc do kucia zaczepu budowlanego 

stosowanych w pierwszej operacji, d) wyniki pomiarów mikrotwardości, e) odkształcenia plastyczne w analizowanym 

obszarze – mikroskop metalograficzny, e) ślady zużycia ściernego – mikroskop skaningowy 
 

Natomiast dla narzędzi kuźniczych, pracujących w typowych, jak dla procesów kucia matrycowego na 

gorąco i półgorąco, które są smarowane i chłodzone dominuje przede wszystkim mechanizm zmęczenia 

cieplno mechanicznego. W wyniku cyklicznych zmian temperatury podczas procesu kucia dochodzi do 

naprzemiennego rozszerzania i „kurczenia się” warstwy wierzchniej matrycy, co w efekcie prowadzi do 

powstawania siatki pęknięć cieplnych, która dodatkowo wskutek działania cyklicznych obciążeń 

mechanicznych, powoduje wzrost koncentracji naprężeń, rozwija się, tworząc pierwotną, a z czasem 

wtórną siatkę pęknięć. Wykruszanie siatki zmęczenia cieplno-mechanicznego powoduje dalszy rozrost 

pęknięć oraz intensyfikację zużycia ściernego.  Rozrostowi pęknięć sprzyja również obecność zgorzeliny, 

która wypełniając pęknięcie może działać jak „klin”. Odkształcenia plastyczne, dla takich warunków 

procesu, w zasadzie nie występują. Z kolei na rys. 11 przedstawiono przykład procesu, w którym w 

jednej (I operacji) narzędzia są niesmarowane i niechłodzone, natomiast w kolejnych operacjach (II i 

III kucie matrycujące) narzędzi są cyklicznie smarowane i jednocześnie chłodzone.  

 
Rys. 11. Analiza porównawcza stanu narzędzi niesmarowanych z narzędziami smarowanymi i chłodzonymi, stosowanych w 

tym samym procesie kucia: a)  dolna wkładka matrycowa po 9000 odkuwek, b) wyniki skanowania narzędzia, c) zdjęcie 

SEM z wybranego obszaru matrycy – ślady odkształcenia plastycznego, zużycia ściernego i utleniania, d) dolna wkładka 

matrycowa po wykonaniu  1850 odkuwek, e) zdjęcie czoła wkładki z wybranego obszaru po 550 odkuwkach, f) po 4300 

odkuwkach, g) zdjęcie SEM czoła wkładki, z zaznaczonego obszaru z rys. 11d – widoczna pierwotna siatka zmęczenia 

cieplnego, ślady bruzd powstałych wskutek zużycia ściernego twardymi cząstkami 

 

a

) 



Przedstawione na rys. 11 wyniki badań stanu narzędzi (wkładek matrycowych) po eksploatacji, 

stosowanych w przemysłowym procesie kucia koła czołowego, dla odmiennych warunków pracy 

potwierdzają złożoność występowania wielu mechanizmów destrukcyjnych zarówno w różnych 

obszarach narzędzia, a także ich zmianę i postęp zużycia wraz ze wzrostem liczby odkuwek. 

Przedstawione porównanie bardzo dobrze obrazuje, jak złożone i różne mechanizmy występują dla 

narzędzi kuźniczych, stosowanych w tym samym przemysłowym procesie kucia matrycowego, co 

jeszcze bardziej utwierdza w przekonaniu, że analiza trwałości stanowi wciąż aktualne wyzwanie. 

 
5. Podsumowanie 

W pracy przedstawiono możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych (SNN) w 

systemie wspomagania decyzji przy prognozowaniu trwałości narzędzi stosowanych w 

przemysłowych procesach kucia matrycowego na gorąco. 

Oprzyrządowanie kuźnicze (głównie stemple, matryce i wkładki matrycowe), zaprojektowane przez 

konstruktorów i technologów stosowane w procesach kucia zużywają się zwykle dużo wcześniej, niż to 

zostało zaplanowane. Trwałość narzędzi zależy przede wszystkim od: warunków, w jakich przebiega 

proces kucia, zaprojektowania i wykonania narzędzi, ich odpowiedniej obróbki cieplnej adekwatnej do 

wybranego materiału na narzędzia, kształtu wstępniaka i przedkuwki, itp. Dlatego wskazane jest, aby 

rozwijać tego typu systemy, które zapewniają najlepszy wybór warunków roboczych narzędzia, w celu 

zwiększenia jego trwałości. Opracowany system wspomagania decyzji jest doskonałym narzędziem 

sztucznej inteligencji, które mogłyby wspierać prace inżyniera procesu w doborze optymalnych 

warunków pracy kucie narzędzi.  

Przedstawiony w pracy system został opracowany w oparciu o dane eksperymentalne uzyskane dla 

wybranych reprezentatywnych przemysłowych procesów kucia matrycowego, które obejmują 

większość procesów kucia realizowanych w kuźniach matrycowych. Do reprezentacji wiedzy w 

systemie została wykorzystana sztuczna sieć neuronowa. Zbiór danych wykorzystanych do uczenia 

sieci zawierał 450 przypadków uczących pochodzących z prowadzonych badań eksperymentalnych i 

symulacji komputerowych. Wyniki pokazują, że dokonując parametryzacji  istotnych czynników dla 

procesu kucia można stworzyć system oceny procentowego udziału typowych mechanizmów 

zniszczenia (zmęczenie cieplno-mechaniczne, zużycie mechaniczne, zużycie ścierne i odkształcenie 

plastyczne) i obliczania wartości geometrycznego ubytku narzędzi.   

Przewidywanie w jakim stopniu dane narzędzie zostanie zużyte oraz jakie mechanizmy za to 

odpowiadają, przy założonych parametrach jego pracy, jest procesem bardzo złożonym i trudnym do 

zaprojektowania. Zebrane dane źródłowe i opracowana na ich podstawie sieć neuronowa pozwala to 

zrealizować z błędem oszacowania na poziomie 10%, co przy skomplikowaniu problemu, jest 

wynikiem zadowalającym. Poziom błędu globalnego, z jakim model sieci dokonuje obliczeń jest na 

poziomie 10% (błąd testowania = 0,09) i jest porównywalny z wartością błędu jaki został wyznaczony 

dla pierwszej wersji systemu SEPEK, formalizowanej przy pomocy logiki rozmytej (0-10%  dla 

procentowych udziałów mechanizmów zużycia; 0-15% dla parametru wielkość zużycia). Biorąc pod 

uwagę duże różnice obserwowane w zużyciu poszczególnych narzędzi oraz to, że wyznaczenie 

mechanizmu decydującego o zużyciu nie zawsze może być określone jednoznacznie, nawet przez 

doświadczonego eksperta, można przyjąć, że opracowany  system daje wyniki z dopuszczalnym 

błędem. Należy również podkreślić fakt, że otrzymywane przez system wyniki, zostały 

zweryfikowane i pozytywnie ocenione przez ekspertów. 

Ponadto przeprowadzona dzięki systemowi wspomagania decyzji opartemu o ANN globalna 

analiza oraz inne badania trwałości, wykazały, że zmęczenie cieplno-mechaniczne oraz zniszczenie 

wskutek utleniania, bardzo często występują wspólnie z mechanizmem zużycia ściernego, tworząc 

efekt synergii, powodując przyspieszenie, najbardziej widocznych i „łatwo mierzalnych”  procesów 

zużycia ściernego. W dostępnej literaturze przedmiotu słusznie podaje się, że aż 70 % wszystkich 

wycofywanych z dalszej eksploatacji narzędzi kuźniczych jest skutkiem zużycia ściernego. Lecz nie 

informuje się przy tym, że znaczna część tego udziału, wywołana jest wzmacnianiem tego 

mechanizmu destrukcyjnego przede wszystkim wskutek zmęczenia cieplno-mechanicznego. Efekt 

synergii pomiędzy tymi mechanizmami powoduje niecykliczne odrywanie się dużych cząstek 

materiału narzędzia z pierwotnej lub wtórnej siatki pęknięć oraz cykliczne odrywanie się znacznie 

mniejszych cząstek – zgorzeliny, w postaci twardych tlenków.  Wszystkie te  cząstki będące wynikiem 

zmęczenia cieplnego oraz utleniania pracują, jak swoiste ścierniwo znacznie intensyfikując proces 

zniszczenia wskutek zużycia ściernego. To z kolei prowadzi do niekiedy bardzo dużych zmian 

geometrii narzędzi przekładających się bezpośrednio na odkuwki, co z punktu widzenia jakości i 

funkcjonalności takiego wyrobu jest niedopuszczalne.  



Dalsze prace, mające na celu udoskonalenie tego modelu związane będą z procesem optymalizacji 

sieci oraz wprowadzaniem większej liczby danych uczących, pozyskanych z kolejnych danych 

eksperymentalnych.   

Zaprezentowane w pracy wyniki posiadają wyraźnie aplikacyjny charakter, ponieważ w oparciu o 

przedstawione analizy dotyczące rzeczywistego występowania i procentowego udziału typowych 

mechanizmów destrukcyjnych mogą zostać użyte odpowiednie metody lub środki zapobiegawcze, 

które pozwolą na wydłużenie czasu eksploatacji narzędzi kuźniczych.  Odbiorcami tego typu 

systemów wspomagania decyzji są, tak jak wykazały wstępne badania przede wszystkim technolodzy 

i konstruktorzy pracujący w kuźniach matrycowych. 
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