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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ  
WIELKOŚCI FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK MIAR

Ra  –  średnie odchylenie profilu od linii średniej, µm
Rz –  średnia odległość pięciu najwyżej i najniżej położonych punktów profilu, µm
Rmax –  największa wysokość mikronierówności, µm
Rq –  średnie kwadratowe odchylenie profilu, µm
FL(Y) –  pole profilu nad linią równoległą do linii średniej i oddaloną od niej o Y 

(parametr funkcyjny), µm2

Sm –  średnia odległość mikronierówności, µm
n(0) –  liczba punktów przecięć profilu z linią średnią
NL(Y) –  udział nośny liniowy profilu (parametr funkcyjny)
E –  moduł Younga, MPa
G –  moduł sprężystości postaciowej, MPa 
ν –  współczynnik Poissona
b –  wektor Burgersa
Wz –  zbiór cech opisujących własności wyrobu
Wi –  zbiór cech opisujących własności systemu trybologicznego
Yi –  zbiór cech opisujących warunki pracy systemu trybologicznego
µ –  współczynnik tarcia
σij –  składowe tensora naprężenia Cauchy’ego, MPa
Sij –  składowe dewiatora naprężenia, MPa
σp –  naprężenie uplastyczniające, MPa
τ, σnt –  naprężenie styczne na powierzchni kontaktowej, MPa
σnn –  naprężenie normalne na powierzchni kontaktowej, MPa
m –  czynnik tarcia
η	 –  współczynnik lepkości dynamicznej, kg/(m s)
vt –  prędkość względna na powierzchni kontaktowej, m/s
α –  współczynnik rozszerzalności liniowej, 1/°K
T –  temperatura, °K 
εij  –  składowe tensora prędkości odkształceń, s–1

ε  –  odkształcenie zastępcze,
ε  –  zastępcza prędkość odkształcenia, s–1 

vi –  składowe wektora prędkości płynięcia, m/s
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Nf –  liczba cykli obciążeń cieplno-mechanicznych do zniszczenia
εf –  odkształcenie zastępcze do zniszczenia
ρ –  gęstość, kg/m3

c –  ciepło właściwe, J/(°K kg)
k –  współczynnik przewodzenia ciepła, W/(m°K)
Q  –  moc właściwa odkształcenia plastycznego, N/(m2s)

Wt –  moc tarcia, W/m2

R –  stała gazowa, J/(°K mol)
αk –  współczynnik wymiany ciepła, W/(m2 °K)



1. WSTĘP

Zagadnienia zużycia elementów maszyn i narzędzi kuźniczych będące skutkiem ze-
społu procesów trybologicznych stanowią ważną i bardzo aktualną problematykę 
w nauce, technice i gospodarce. Bodźcem do rozwoju badań w tej dziedzinie jest 
postęp techniczny charakteryzujący się dążeniem do budowania trwałych i nieza-
wodnych maszyn i urządzeń pracujących przy podwyższonych wartościach takich 
parametrów jak: prędkość, ciśnienie, temperatura, obciążenia itp. Elementy maszyn, 
które pracują w zróżnicowanych warunkach przy dużych obciążeniach mechanicz-
nych i cieplnych, względnie w oddziałujących chemicznie ośrodkach, powinny od-
znaczać się wysoką trwałością, co stanowi warunek niezawodności i trwałości całej 
maszyny lub urządzenia. Wysokie wymagania stawiane nowoczesnym urządzeniom 
i maszynom spowodowały intensyfikację badań procesów zużycia elementów ma-
szyn. Istotne jest zwłaszcza określenie wpływu:

 – kształtu stereometrycznego, 
 – prędkości względnej powierzchni roboczych,
 – naprężeń kontaktowych, 
 – warunków smarowania i chłodzenia na odporność na zużycie tych elementów.

Bardzo ważną rolę odgrywają przy tym cechy rozwiązań konstrukcyjnych ca-
łych maszyn lub urządzeń oraz możliwości wprowadzania nowoczesnych technik 
wytwarzania i procesów technologicznych. Badania nad kształtowaniem struktury 
i własności metalowych materiałów inżynierskich oraz stanu ich powierzchni zwykle 
sprowadzają się do analizy wpływu warunków procesów technologicznych. 

Przyjmując za Griffithem, że charakterystyczną cechą budowy rzeczywistych ciał 
stałych, a w tym interesujących nas metali technicznych, jest ,,zbiór przerw ciągłości 
struktury makro- i mikroskopowej, składający się ze szczelin i porowatości o cha-
rakterze warstwowym, względnie mozaikowym lub spowodowanym inkluzją obcych 
ciał” [253] oraz że wady i nieregularności struktury bądź rozpoczynają się od po-
wierzchni, bądź też występują w bliskim jej sąsiedztwie – należy docenić rolę po-
wierzchni w procesie technologicznym kształtowania właściwości materiałów i pod-
czas eksploatacyjnego wykorzystywania wytworzonych wyrobów.

Warstwa materiału bezpośrednio przylegająca do powierzchni odznacza się od-
mienną od rdzenia strukturą i właściwościami. Różnica ta jest spowodowana przede 
wszystkim:
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 – odrębnym stanem energetycznym: występuje stan podwyższonej energii po-
wierzchniowej i zwiększonej aktywności adsorpcji,

 – oddziaływaniem fizycznym (np. mechanicznym, cieplnym i elektromagne-
tycznym) oraz chemicznym na powierzchnię przedmiotu podczas obróbki 
kształtującej,

 – oddziaływaniem fizycznym i chemicznym (także o działaniu cyklicznym) 
ośrodka otaczającego przedmiot na jego powierzchnię w czasie eksploatacji.

O zdolności do wykonywania zadań przez urządzenia lub maszyny w wystarcza-
jąco długim okresie decyduje wytrzymałość objętościowa i powierzchniowa elemen-
tów składowych (są to podstawowe zagadnienia zużycia elementów maszyn). Stan 
warstwy wierzchniej ma istotny, często decydujący wpływ na proces zużycia, a tym 
samym na trwałość i niezawodność części maszyn i urządzeń.

Współczesne wysokie wymagania stawiane wyrobom, zwłaszcza dotyczące wyżej 
wymienionych cech użytkowych – trwałości i niezawodności – decydują o koniecz-
ności kompleksowego działania w zakresie rozwiązywania problemów konstrukcyj-
nych i technologicznych oraz wpływają na rozwój technik szeroko pojętej kultury 
wytwarzania. 

W celu wykazania znaczenia warstwy wierzchniej w technologii maszyn i urzą-
dzeń należy uwzględnić ważne zjawisko potwierdzone w warunkach produkcyjnych 
i badawczych. Każdy proces produkcyjny (technologiczny), w wyniku którego po-
wstaje wyrób o wymaganym kształcie, powoduje jednocześnie utworzenie warstwy 
wierzchniej o określonych cechach charakteryzujących strukturę stereometryczną 
powierzchni i własności fizykochemiczne stref materiału leżących pod powierzchnią, 
które to cechy zależą od warunków realizacji tego procesu. Powyższe stwierdzenie 
jest oczywiste w przypadku struktury stereometrycznej powierzchni. Każda metoda 
obróbki (toczenie, frezowanie, wiercenie, szlifowanie, wykrawanie, kucie itp.) kształ-
tuje pewną strukturę stereometryczną obrabianej powierzchni, a zwłaszcza jej chro-
powatość. Proces technologiczny wytwarzania wyrobu ma istotny wpływ także na 
własności fizykochemiczne stref materiału przylegającego do powierzchni. Można 
tu wymienić mikrostrukturę tych stref, ich mikrotwardość oraz naprężenia własne. 
Wszystkie te własności mogą się znacznie różnić od odpowiednich własności rdze-
nia materiału i to przy grubości warstwy wierzchniej rzędu nawet kilkudziesięciu 
mikrometrów.

Na podstawie powyższej analizy można stwierdzić, że w wielu przypadkach war-
stwa wierzchnia w decydującym stopniu wpływa na zużycie wyrobu. Procesy tech-
nologiczne powinny być tak projektowane i realizowane, aby nie tylko zapewniały 
uzyskanie wymaganej dokładności wymiarowo-kształtowej, lecz jednocześnie po-
wodowały powstanie warstwy wierzchniej o cechach optymalnych ze względu na 
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własności użytkowe wyrobów. Przykładowo, w przypadku narzędzi kuźniczych cho-
dzi o zapewnienie odpowiednio wysokiej odporności na zużycie ścierne i zmęczenio-
we (cieplno-mechaniczne), na odkształcenia plastyczne itp. 

W rozważaniach o procesach wytwarzania należy podkreślić duże znaczenie kry-
stalizacji metali i stopów, mechanizmów odkształcania plastycznego w różnorodnych 
warunkach termodynamicznych (np. na zimno lub na gorąco), procesów aktywowa-
nych cieplnie następujących po odkształceniu plastycznym oraz przemian fazowych 
podczas obróbki cieplnej i cieplno-plastycznej. 

Ponieważ niniejsza praca dotyczy w znacznej części rozwiązań konstrukcyjnych 
i technologicznych w zakresie budowy matryc kuźniczych, a zwłaszcza matryc, 
w których zastosowano warstwy napawane na powierzchniach wykrojów, w dalszym 
ciągu przedstawiono kilka wstępnych uwag na ten temat. 

Jednym z czynników, ograniczającym w dużym stopniu rozwój procesów kucia 
matrycowego, jest niska trwałość narzędzi kuźniczych podczas ich eksploatacji, li-
mitowana osiąganymi w praktyce przemysłowej własnościami wytrzymałościowymi 
(także w podwyższonych temperaturach), cechami mikrostruktury i własnościami 
warstwy wierzchniej materiału narzędziowego [3, 4, 13, 19, 23, 24, 26, 47, 54, 58, 56, 
60, 61, 81÷85, 92, 93, 112÷115, 161, 209, 210, 269÷275].               

W procesach przeróbki plastycznej, poza nadawaniem wymiarów i kształtu ob-
rabianemu elementowi, należy zdecydowanie dążyć do uzyskania wymaganych wła-
sności jego warstwy wierzchniej, zwłaszcza w tych przypadkach, gdy przeróbka pla-
styczna jest obróbką ostateczną wyrobu (m.in. w procesach tzw. dokładnej przeróbki 
plastycznej). 

Podczas kształtowania plastycznego duża część powierzchni obrabianego przed-
miotu kontaktuje się z roboczą powierzchnią narzędzia i bierze udział w procesie tar-
cia tylko jeden raz, natomiast powierzchnia narzędzia bierze udział w tym procesie 
wiele razy. Inny jest również charakter odkształceń narzędzia i przedmiotu. Warstwa 
wierzchnia przedmiotu (jak również część lub całość jego objętości) doznaje skoń-
czonych odkształceń plastycznych, podczas gdy narzędzie zbudowane z materiału 
o dużej twardości i wysokiej granicy plastyczności powinno doznawać w zasadzie 
wyłącznie odkształceń sprężystych.

W wyniku działania tarcia i innych czynników występuje zużycie narzędzi kuź-
niczych, przy czym mechanizmy i intensywność zużycia zależą głównie od nacisków 
jednostkowych, temperatury i rodzaju występującego tarcia. Zespół procesów trybo-
logicznych, cieplnych i chemicznych zachodzących na powierzchni kontaktu wyrobu 
z matrycą i w warstwach materiału kształtowanego bezpośrednio przylegających do 
tej powierzchni determinuje stan warstwy wierzchniej odkuwki, jak również wywo-
łuje zmiany stanu warstwy wierzchniej pracującego narzędzia.
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Narzędzia kuźnicze do pracy na gorąco wykonywane są za pomocą obróbki ero-
zyjnej (kształt roboczy wykroju) lub (najczęściej) za pomocą obróbki skrawaniem, 
a następnie są poddawane obróbce cieplnej oraz wykańczającej (ściernej) i niekiedy 
obróbce cieplno-chemicznej (np. azotowaniu). 

Dane do projektowania wyrobów kuźniczych obejmują: własności mechaniczne 
materiału obrabianego oraz wymiary, tolerancje i pozostałe wymagania techniczne 
gotowych odkuwek. Przy założeniu, że odkuwki i narzędzia, a także technologia ku-
cia zaprojektowane są prawidłowo – istotnym problemem jest zwiększenie trwałości 
matryc do takiego poziomu, aby proces kuźniczy był efektywny ekonomicznie. 

Można wyróżnić trzy grupy środków stosowanych w celu ograniczenia zużywania 
się narzędzi kuźniczych podczas eksploatacji [84, 274, 275]:

1. Środki konstrukcyjne, które obejmują między innymi:
 – dobór składu chemicznego materiału narzędziowego, umożliwiający uzy-

skanie w procesie wytwarzania odpowiedniej mikrostruktury oraz własności 
w całej objętości i w obrębie warstwy wierzchniej wytwarzanego narzędzia, 

 – właściwe projektowanie odkuwek, 
 – właściwy dobór liczby i rodzaju wykrojów matryc oraz poprawne zaprojek-

towanie ich kształtu stereometrycznego i wymiarów oraz charakterystyki 
chropowatości powierzchni.

2. Środki technologiczne, do których można zaliczyć zastosowanie zaawanso-
wanych metod obróbki kształtującej, wykańczającej i powierzchniowej, jak 
np. przeróbki plastycznej, obróbki metodą ścierną i elektrochemiczną (elektro-
polerowania), obróbki nagniataniem (dla nadania wysokiej gładkości i wpro-
wadzenia do warstwy wierzchniej ściskających naprężeń ostatecznych), obrób-
ki cieplnej i cieplno-chemicznej, umacniania elektroiskrowego.

3.	 Środki	eksploatacyjne,	które	obejmują	między	innymi	zastosowanie	dociera-
nia	oraz	właściwych	ośrodków	do	smarowania	i	chłodzenia,	a	także	dbałość	
o	odpowiedni	 stan	 techniczny	maszyn	 i	 urządzeń	kuźniczych1,	 przestrzega-
nie	terminów	okresowych	przeglądów	i	innych	zaleceń	producentów	sprzętu	
i	materiałów	wykorzystywanych	w	procesie	produkcyjnym.

W szczególności celowe jest:
 – stosowanie wysokostopowych, odpornych na zużycie i zmęczenie cieplno-me-

chaniczne stali narzędziowych,
 – konstruowanie matryc składanych z elementami roboczymi z materiałów 

o wysokich własnościach mechanicznych,
 – wykorzystanie wzmacniającej obróbki powierzchniowej, np. nagniatania,

1 Szkodliwe jest zwłaszcza występowanie okresowych uderzeń i drgań w maszynach kuźniczych.
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 – stosowanie obróbki cieplnej lub cieplno-chemicznej (hartowania powierzch-
niowego, nawęglania, azotowania jonowego lub gazowego, węgloazotowania), 

 – stosowanie natryskiwania plazmowego, natryskiwania pistoletem gazowym, 
przetapiania laserem lub wiązką elektronów, zwłaszcza w obszarach wykrojów 
podlegających silnemu zużyciu, 

 – napawanie, którego celem jest wytworzenie na powierzchniach wykrojów 
warstw o odpowiednich własnościach.

Zwraca się uwagę, że powyższe działania dotyczą w znacznej części konstytuowa-
nia pożądanych własności warstwy wierzchniej. 

Od materiałów przeznaczonych na elementy o dużej masie, jakimi są zwykle ma-
tryce kuźnicze, wymaga się odpowiedniej wytrzymałości, zdolności do kształtowania 
w procesach przeróbki plastycznej, dobrej skrawalności i spawalności oraz odporno-
ści na pękanie. Dobór obróbki powierzchniowej wyrobu zależy w dużym stopniu od 
jego wymiarów, masy i kształtu. Kształt, rozmiary i rozmieszczenie wzniesień oraz 
wgłębień, będących śladami obróbki (zwykle wiórowej, ściernej lub plastycznej ob-
róbki powierzchniowej) – określają strukturę stereometryczną powierzchni wypro-
dukowanych wyrobów, a w tym i narzędzi do przeróbki plastycznej.

Wymagania dotyczące warstwy wierzchniej tych narzędzi różnią się na ogół od 
wymagań stawianych innym elementom. Warstwa wierzchnia matryc kuźniczych 
powinna cechować się odpowiednią strukturą stereometryczną, a zwłaszcza małą 
chropowatością i niskim współczynnikiem tarcia (tylko w niektórych zastosowa-
niach korzystny jest duży współczynnik tarcia), dużą odpornością na zużycie ścierne 
i zmęczeniowe oraz dobrą odpornością na utlenianie i korozję. 





2. GENEZA, CEL I ZAKRES PRACY 

Autor był zatrudniony w Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych ,,Glinik” 
w Gorlicach. Od 1981 r. kontynuował pracę w Zakładzie Metalurgicznym ,,Glinik”, 
który powstał jako Nowy Zakład w Fabryce Maszyn Wiertniczych ,,Glinik”. Pracował 
na różnych stanowiskach związanych z uruchamianiem maszyn i urządzeń kuźni-
czych oraz obrabiarek do produkcji i wytwarzania matryc kuźniczych. 

W 1993 r. jako samodzielny podmiot powstała Kuźnia ,,Glinik” i była to jed-
na z trzech produkcyjnych ,,spółek córek” w ramach Grupy Kapitałowej „Glinik”. 
Głównym przedmiotem jej działalności była produkcja odkuwek swobodnie kutych 
i matrycowych oraz oprzyrządowania kuźniczego. Przekształcenie w Spółkę Prawa 
Handlowego nastąpiło w okresie głębokiej recesji gospodarczej, gdy była bardzo 
prawdopodobna upadłość zakładu. Kuźnia przetrwała ten trudny okres tylko dzięki 
dużej determinacji załogi i wykorzystaniu swej uniwersalności, polegającej na umie-
jętności wykonywania zarówno odkuwek matrycowych, jak i swobodnie kutych oraz 
na zdobywaniu nowych rynków zbytu. 

Odkuwki produkowane przez Kuźnię ,,Glinik” były dostarczane klientom zgod-
nie z ich wymaganiami, najczęściej w stanie obrabianym cieplnie i mechanicznie 
wraz z wynikami badań: metalograficznych, własności mechanicznych oraz badań 
nieniszczących – ultradźwiękowych wykrywających wady wewnętrzne i powierzch-
niowe. Przykłady odkuwek matrycowych oraz swobodnie kutych w Kuźni ,,Glinik’’ 
pokazano na rysunkach 2.1–2.6.

Rys. 2.1. Odkuwki matrycowe (Kuźnia „Glinik”) Rys. 2.2. Odkuwki matrycowe (Kuźnia „Glinik”)
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Rys. 2.3. Odkuwki matrycowe (Kuźnia „Glinik”) Rys. 2.4. Odkuwki matrycowe (Kuźnia „Glinik”)

Rys. 2.5. Odkuwka kuta swobodnie  
(Kuźnia „Glinik”)

Rys. 2.6. Odkuwki kute swobodnie  
(Kuźnia „Glinik”)

W dalszym ciągu na rysunkach 2.7a, 2.7b, 2.7c, 2.7d, 2.7e i 2.7f przedstawiono 
przykład kucia matrycowego odkuwki zgrzebła. Proces ten jest realizowany na mło-
cie MPM – 16000.

Rys. 2.7a. Kucie matrycowe zgrzebła:  
etap wypełnienia – wykrój podkuwający

Rys. 2.7b. Kucie matrycowe zgrzebła:  
etap wypełnienia – wykrój podkuwający
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Rys. 2.7c. Kucie matrycowe zgrzebła:  
etap wypełnienia – wykrój matrycujący

Rys. 2.7d. Kucie matrycowe zgrzebła:  
etap wypełnienia – wykrój matrycujący

Rys. 2.7e. Kucie matrycowe zgrzebła:  
etap wypełnienia – wykrój matrycujący

Rys. 2.7f. Kucie matrycowe zgrzebła:  
gotowa odkuwka

Realizacja powierzanych autorowi obowiązków powodowała konieczność roz-
wiązywania wielu problemów technicznych, konstrukcyjnych, technologicznych 
i ekonomicznych związanych z eksploatacją narzędzi kuźniczych oraz ich trwałością. 
Wdrażano nowe technologie wykonania oprzyrządowania kuźniczego, mimo to ciągle 
istniał problem istotnej poprawy trwałości matryc kuźniczych. Wielokrotny, cyklicz-
ny i długotrwały czas pracy narzędzi do pracy na gorąco powoduje z upływem czasu 
istotne zmiany w ich strukturze i warstwie wierzchniej [19, 47, 54, 56÷61, 79, 81, 82, 
84, 85, 91, 112÷115, 209, 210, 233, 239, 269÷272, 274 i 275]. Jest to zwykle degradacja 
własności: niekorzystne zmiany mikrostruktury, obniżenie mikrotwardości, korozja, 
powstawanie mikropęknięć i innych wad powierzchniowych – co może doprowadzić 
do przedwczesnego zużycia lub nawet do całkowitego zniszczenia narzędzia. 

Stopniowo wprowadzano nowoczesne sposoby poprawy własności warstwy wierzch-
niej matryc kuźniczych oraz stosowano właściwe materiały narzędziowe i odpowiednie 
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warunki eksploatacji. Zamierzony cel tych działań – znacząca poprawa trwałości narzę-
dzi i obniżenie kosztów produkcji – nie zawsze był jednak osiągany.

Nawiązano współpracę z ośrodkami badawczymi i naukowymi, takimi jak: 
Politechnika Śląska, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Akademia Górniczo- 
-Hutnicza w Krakowie oraz Politechnika Krakowska. Dzięki tej współpracy i bada-
niom prowadzonym przez autora, zwłaszcza w Instytucie Inżynierii Materiałowej 
Politechniki Krakowskiej, osiągnięto zamierzony cel. 

Autor opracował i wykorzystał własną, oryginalną koncepcję zastąpienia pod-
stawowych materiałów, z których wytwarza się kostki matrycowe – tradycyjnych 
stali narzędziowych do pracy na gorąco – stalą konstrukcyjną stopową 42CrMo4. 
Materiał ten, przy zastosowaniu odpowiedniej obróbki cieplnej, posiada wytrzyma-
łość wystarczającą do przeniesienia obciążeń cieplno-mechanicznych występujących 
podczas kucia szerokiego asortymentu odkuwek, zwłaszcza na prasach. Oczywiste 
jest, że do uzyskania wysokiej trwałości niezbędna jest odpowiednia modyfikacja 
własności warstwy wierzchniej powierzchni roboczych matryc: zastosowano w tym 
celu uszlachetnianie powierzchni wykrojów w drodze napawania z wykorzystaniem 
drutów wykonanych z materiałów o odpowiednio dobranym składzie chemicznym.

Procesy napawania zapewniają bowiem możliwość poprawy właściwości użyt-
kowych narzędzi kuźniczych przez wytworzenie, na ich powierzchniach roboczych, 
warstw odpornych na ścieranie, zmęczenie cieplne, odkształcenie plastyczne, adhe-
zję, korozję i erozję. 

Stosując napawanie wykrojów matryc kuźniczych różnymi materiałami w wa-
runkach produkcyjnych (w Kuźni ,,Glinik” w Gorlicach) dla matryc nowych i rege-
nerowanych, uzyskano wiele pozytywnych efektów, a zwłaszcza radykalną poprawę 
trwałości matryc. 

W szczególności warstwy napawane o odpowiednio dobranej grubości miały bar-
dzo dobrą przyczepność do podłoża oraz – w zależności od zastosowanego składu 
chemicznego materiału do napawania – wysoką udarność i odporność na zmęczenie 
cieplno-mechaniczne lub dobrą odporność na zużycie ścierne i odkształcenia pla-
styczne odpowiednich fragmentów wykrojów [5, 23, 54, 58, 60÷62, 85, 112, 114, 115, 
166, 209, 210, 270, 271, 274 i 275]. Ponadto uniknięto trudności przy obróbce ciepl-
nej kostek matrycowych z tradycyjnych materiałów i uzyskano możliwość wielokrot-
nej regeneracji zużytych wykrojów. 

Można stwierdzić, że genezą powstania niniejszego opracowania były potrzeby 
praktyki przemysłowej. Okazało się bowiem, że rozwiązywanie złożonych proble-
mów związanych z budową i eksploatacją matryc kuźniczych zdecydowanie wyma-
gało poszerzenia bazy teoretycznej i doświadczalnej: autor zatem postanowił konty-
nuować rozpoczęte badania naukowe i poszerzyć ich zakres. 
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Główne cele niniejszej pracy wyznaczające równocześnie jej zakres są następujące:
 – przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z szeroką problematy-

ką warstwy wierzchniej i zjawisk zużycia w systemach trybologicznych,
 – omówienie podstawowych mechanizmów zużycia narzędzi kuźniczych i me-

tod poprawy ich trwałości,
 – przedstawienie roli warstw napawanych na wykrojach matryc kuźniczych 

i omówienie głównych zasad doboru ich składu chemicznego i technologii 
wykonania,

 – zaprezentowanie i analiza najważniejszych rezultatów badań własnych,
 – sformułowanie wniosków poznawczych i zaleceń praktycznych. 





3. ANALIZA ZAGADNIEŃ NA PODSTAWIE LITERATURY

3.1.WARSTWA WIERZCHNIA

3.1.1. Znaczenie i właściwości warstwy wierzchniej

Warstwa wierzchnia (WW) to część materiału ograniczona zewnętrzną (rzeczywi-
stą) powierzchnią przedmiotu (wyrobu) zawierająca tę powierzchnię oraz część ma-
teriału w głąb, wykazująca zmienione właściwości fizyczne, a niekiedy i chemiczne 
w stosunku do pozostałego materiału (rdzenia) [90]. Powierzchnia rzeczywista jest to 
powierzchnia ograniczająca przedmiot (bryłę przedmiotu) i oddzielająca go od oto-
czenia. Natomiast powierzchnia zaobserwowana (zmierzona) to przybliżony obraz 
powierzchni rzeczywistej uzyskany w wyniku obserwacji, np. przy użyciu mikrosko-
pu optycznego lub elektronowego (rys. 3.1) [43].

Rys. 3.1. Obrazy powierzchni zaobserwowanej: a) powłoka chromowo-aluminiowa na stali  
1H18N9T x 300, b) powierzchnia spieku Discalloy x 1000, c) powłoka fosforanowa napylona 

złotem x 2000, d) powierzchnia warstwy tlenoazotowanej metodą ONS x 1000 [43]

a) b)

c) d)
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Metrologia warstwy wierzchniej jest ściśle związana z technologią maszyn i me-
trologią techniczną. Podkreślanie znaczenia WW jest równoznaczne z uznaniem 
znaczenia i roli metrologii warstwy wierzchniej jako czynnika warunkującego wszel-
ki rozwój dalszych badań i zastosowań przemysłowych. Z inżynierskiego punktu 
widzenia jedną z najważniejszych cech wytwarzanego wyrobu jest stan jego WW. 
Odpowiada on za długość i jakość pracy eksploatowanego wyrobu – zwłaszcza w wa-
runkach współpracy z innymi elementami. W charakterystyce WW istotny jest – 
oprócz jej struktury oraz rozkładu mikrotwardości – stan naprężeń własnych pozo-
stałych po obróbkach wykańczających.

Warstwa wierzchnia występuje we wszystkich elementach urządzeń technicznych 
i wyrobach przemysłowych, narzędziach itp. Na przykładzie tulei ze stali narzędzio-
wej do pracy na zimno NC6 (1.2063/145CR6) (rys. 3.2) można zauważyć, że [90]:

– warstwa wierzchnia różni się znacznie od rdzenia materiału, np. na rysunku 
widoczne są zmiany mikrostruktury stref WW w stosunku do rdzenia (R),

– właściwości WW zależne są od warunków procesu technologicznego stoso-
wanego do wytwarzania wyrobu, np. są widoczne zmiany grubości tzw. strefy 
białej (A i B) o szczególnie dużej twardości, wynikające ze zmian warunków 
obróbki.

Rys. 3.2. Warstwa wierzchnia (WW) i rdzeń (R) wyrobu (tuleja, stal NC6) [90]
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Przedstawiony przykład jest istotny, gdyż może stanowić wprowadzenie do roz-
ległej problematyki badań WW. W badaniach przyjmuje się, że warstwa materiału 
wyrobu w pobliżu jego powierzchni i łącznie z tą powierzchnią ma odmienne cechy 
fizykochemiczne niż głębsze warstwy stanowiące rdzeń. 

Na rysunku 3.3 zamieszczono schemat przekroju materiału (metalu) z zaznaczo-
ną warstwą adsorbowanych gazów.

Rys. 3.3. Schemat poglądowy przekroju materiału metalowego [48]

Odmienność budowy i własności pewnego obszaru materiału zaległego pod po-
wierzchnią przedmiotu w stosunku do obszarów leżących głębiej (tj. rdzenia mate-
riału) są charakterystyczne dla wszystkich przypadków, gdy w procesie wytwarzania 
lub podczas eksploatacji występują odmienne co do charakteru lub wartości oddzia-
ływania fizykochemiczne na różne obszary tego materiału i gdy odmienność ta jest 
wystarczająca do powodowania rozróżnialnych trwałych zmian w tych obszarach. 
Warstwa wierzchnia tworzy się więc w procesach technologicznych wykonywania 
wyrobu oraz może się zmieniać podczas eksploatacji. Mogą wtedy zachodzić nisz-
czące zmiany, przez co należy rozumieć, że powodują one pogorszenie różnorodnych 
istotnych własności, aż do całkowitej utraty zdolności wyrobu do spełniania użytecz-
nych funkcji. Jeśli zmiany w WW nie mają charakteru niszczącego, lecz polepszają 
własności użytkowe wyrobu, to proces je powodujący należy do procesów technolo-
gicznych obróbki powierzchniowej.

W procesach zużycia mogą zachodzić bardzo różnorodne zmiany stanu WW 
wyrobów. Zmiany stanu powierzchni polegają głównie na wzroście chropowatości 
i powstawaniu uszkodzeń, chociaż niektóre procesy zużycia powodują zmniejsze-
nie chropowatości. Zmiany masy w obrębie WW polegają na ubytkach, przyrostach 
lub przemieszczeniach materiału. Zmiany składu chemicznego są wynikiem od-
działywania ośrodka: adsorpcji i dyfuzji atomów oraz reakcji chemicznych między 
materiałem i ośrodkiem. Zatem właściwości WW nie są stałe w czasie, gdyż [43] 
mogą zmieniać się samoczynnie bez udziału czynników zewnętrznych, np. w wyniku 
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naturalnego starzenia, relaksacji naprężeń itp. lub pod wpływem czynników (wymu-
szeń) zewnętrznych.

 Każdy wyrób powstały w rezultacie zastosowania określonych technik wytwarza-
nia, stanowiący część urządzenia technicznego, zostaje po pewnym czasie (zgodnie 
z założeniem) wycofany z dalszej eksploatacji lub użytkowania. Przyczyny powodu-
jące to wycofanie mogą być bardzo różne, przy czym do najważniejszych należy za-
liczyć: zużycie ścierne i zmęczenie (mechaniczne i cieplno-mechaniczne), a w dalszej 
kolejności inne rodzaje zużycia, jak np. pęknięcia powstałe na skutek przekroczenia 
wytrzymałości doraźnej (w warunkach obciążeń dynamicznych lub quasi-statycznych) 
czy zużycie spowodowane oddziaływaniem środowiska (poprzez korozję i erozję). 
Zużycie zmęczeniowe uzależnione jest w znacznym stopniu od stanu WW. Wynika to 
z tego, że maksymalna wartość naprężeń w podstawowych przypadkach wytrzymało-
ściowych (zginanie, skręcanie oraz ich kombinacje) występuje właśnie w strefach WW. 
Ponadto istnieje zależność między strukturą stereometryczną a wytrzymałościową – 
w miejscach podcięć i zmian przekrojów występuje koncentracja naprężeń (rys. 3.4). 
Prowadzi to do stwierdzenia, że stan WW ma istotny i nierzadko decydujący wpływ na 
procesy zużycia, a przez to na trwałość i niezawodność części maszyn i urządzeń.

Rys. 3.4. Rozkłady naprężeń w zakresie sprężystym: a) rozciąganie próbki z karbem, b) zginanie,  
c) skręcanie; g – grubość WW [90] 

a) b)

c)

3.1.2. Budowa warstwy wierzchniej

Budowa WW, nazywana [43] strukturą WW, stanowiąca „układ elementów po-
wierzchni rzeczywistej przedmiotu i budowy wewnętrznej jego warstwy wierzchniej”, 
a więc układ elementów stereometrycznych powierzchni i cech fizycznych materiału 
WW, np. wielkości ziaren – w sposób oczywisty zależy od rodzaju obróbki przedmio-
tu. W normie [9] przedstawiono strefową budowę WW, będącą pochodną rodzaju 
obróbki przedmiotu, definiując pojęcie strefy WW, jej granicę wewnętrzną oraz gru-
bość. Strefa warstwy wierzchniej jest to część WW, której objętość jest wyznaczona 
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istnieniem określonej cechy. Poszczególne strefy mogą się przenikać, przechodząc 
jedna w drugą lub zajmować wspólnie tę samą część przestrzeni. Granica wewnętrz-
na WW jest to teoretyczna powierzchnia wyznaczona przez punkty, w których wy-
stępują wartości graniczne tej spośród cech WW, dla której grubość WW określona 
w ten sposób jest największa (rys. 3.5) [43].

Wyznaczanie wewnętrznej granicy WW jest bardzo trudne i najczęściej ma cha-
rakter przybliżony i umowny, ponieważ granica wewnętrzna, jako powierzchnia 
dwuwymiarowa, praktycznie nie istnieje [43]. Dlatego za granicę wewnętrzną WW 
przyjmuje się określoną umownie głębokość zalegania zmian jednej lub kilku cech 
o wartościach zwanych granicznymi (umownymi). Cechami warstwy wierzchniej są 
wielkości opisujące stan WW; mogą to być np.: mikrotwardość, naprężenia własne, 
rodzaj struktury itp. Wartość graniczna danej cechy jest to wartość różniąca się od 
wartości cechy w rdzeniu materiału co najwyżej o umowną wartość d (rys. 3.5). Ta 
umowna wartość może być różna dla różnych cech.

Stan WW zależy od rodzaju materiału, który ją tworzy. W warstwie wierzchniej 
stali mogą występować różne strefy budowy w zależności od struktury wyjściowej. 
Rozróżnia się tu kilka przypadków2:

2 Pojęcia poszczególnych stref WW (strefa rozluźnienia, strefa budowy ukierunkowanej, strefa od-
kształcona nieukierunkowana, strefa naprężeń i inne) omówiono w dalszej części tekstu i przed-
stawiono schematycznie na rys. 3.9. Patrz też rys. 3.7, 3.12 i 3.13.

Rys. 3.5. Sposób określenia granicy wewnętrznej WW [43]



28 Struktura i właściwości warstw napawanych na wykrojach matryc kuźniczych

a) dla struktur ferrytycznych, ferrytyczno-perlitycznych, perlitycznych, sorbi-
tycznych i składających się z perlitu lub sorbitu z cementytem kulkowym wy-
raźnie wyróżnia się strefa budowy ukierunkowanej, strefa odkształcona nie-
ukierunkowana i strefa naprężeń,

b) dla struktur ferrytyczno-węglikowych występuje słabo zarysowana strefa ukie-
runkowana i strefa odkształcona nieukierunkowana, obie o małej głębokości 
oraz strefa naprężeń,

c) dla struktur perlityczno-cementytowych (cementyt siatkowy) występuje strefa 
odkształcona nieukierunkowana i strefa naprężeń,

d) dla struktur martenzytycznych i martenzytyczno-węglikowych występuje stre-
fa rozluźnienia i strefa naprężeń, obie o małej głębokości,

e) dla struktury austenitycznej występuje strefa budowy ukierunkowanej, strefa 
odkształcona nieukierunkowana o małej grubości i strefa naprężeń,

f) dla struktur ledeburtycznych warstwa wierzchnia nie wyodrębnia się.
Podstawowe elementy budowy WW – powierzchnia warstwy wierzchniej (WP) 

i strefy WW (WS) – leżące w głębi materiału pod powierzchnią rzeczywistą są przed-
stawione na rysunku 3.6 [90]. Budowa strukturalna warstwy wierzchniej obejmu-
je strukturę stereometryczną powierzchni (SGP) i strukturę fizykochemiczną stref 
warstw wierzchniej (SFS).

WW

SSP SFS

Warstwa wierzchnia

Struktura stereometryczna
powierzchni

Struktura fizykochemiczna
stref

Powierzchnia warstwy
wierzchniej

Strefy warstwy
wierzchniej

WP WS

Rys. 3.6. Podstawowe elementy warstwy wierzchniej; pogrubioną czcionką znaczono elementy,  
które są badane (opracowanie własne na podstawie [90])

Warstwy wierzchnie współpracujących elementów maszyn są w większości kształ-
towane przez obróbkę skrawaniem oraz ścierną. W wyniku dużych odkształceń pla-
stycznych powstających podczas obróbki materiał w pobliżu powierzchni jest często 
znacznie twardszy niż w rdzeniu. Na odkształconej powierzchni metalu tworzy się 
warstewka tlenków, na której adsorbują cząsteczki tlenu lub pary wodnej. Typowe 
grubości różnych warstw przypowierzchniowych są w przybliżeniu następujące [37]:
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– silne odkształcenia przypowierzchniowe: 5000 nm,
– odkształcenia powierzchniowe: 1000 nm,
– warstwa utworzona w procesie polerowania: 100 nm,
– warstwa tlenków: 20 nm,
– warstwa zaadsorbowanych gazów: 1 nm,
– falistość powierzchni: 50 nm.
Schemat ułożenia poszczególnych warstw przedstawiono na rysunku 3.7. Można 

zauważyć, że powierzchnia nie jest gładka, a poszczególne warstwy nie są jednorod-
ne. Jeżeli dwie takie powierzchnie zetkniemy ze sobą (rys. 3.8), to stwierdzimy, że 
rozmiary poszczególnych obszarów styku są znacznie większe od grubości warstewki 
tlenków. Wielkość odkształceń w strefie styku jest określona przez objętościowe wła-
sności metalu. Należy podkreślić fakt, że powierzchnia styku przenosząca obciążenia 
zewnętrzne jest zdeterminowana przez uśrednione własności wytrzymałościowe ma-
teriału znajdującego się w pobliżu tej powierzchni.

Rys. 3.7. Przekrój przez powierzchnię szlifowaną i polerowaną przy dostępie powietrza [37]

Rys. 3.8. Schemat styku dwóch powierzchni z rys. 3.7: rozmiary poszczególnych obszarów styku  
są znacznie większe od grubości warstewek tlenków [37]

W typowym przypadku części maszyn podlegające tarciu i zużyciu są obrabiane 
skrawaniem. W takiej sytuacji, jeśli wpływ poprzednich procesów technologicznych 
pominiemy, budowę warstwy wierzchniej można przedstawić schematycznie jak na 
rysunku 3.9. W warstwie takiej wyróżniamy cztery strefy [129]:

– strefa 1, przypowierzchniowa, charakteryzuje się ziarnami zniszczonymi przez 
obróbkę skrawaniem; zbudowana jest z nieuporządkowanych cząstek meta-
lu i ciał obcych (np. mogą to być cząstki materiału narzędzia skrawającego, 
odłamki ziaren ściernych, cząstki ośrodka chłodząco-smarującego, brudu itp.),
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– strefa 2, ukierunkowana, składająca się z ziaren odkształconych na ogół o wy-
raźnym ukierunkowaniu mikrostruktury spowodowanym obróbką skrawa-
niem, o orientacji uzależnionej od kierunku tej obróbki; grubość tej strefy sięga 
kilku dziesiątych milimetra, a stopień jej ukierunkowania zależy od własności 
plastycznych składników strukturalnych danego materiału, sił działających na 
WW oraz od temperatury wytworzonej podczas obróbki skrawaniem, 

– strefa 3, odkształcona, występuje tylko w materiałach plastycznych; odzna-
cza się ona obecnością odkształceń plastycznych powstałych podczas obróbki 
skrawaniem w ziarnach, jednak w strefie tej ukierunkowanie mikrostruktury 
nie uwidacznia się,

– strefa 4, której nie daje się wyodrębnić za pomocą badań metalograficznych; 
w strefie tej nie występują już odkształcenia plastyczne, lecz jedynie odkształ-
cenia sprężyste i naprężenia własne, przy czym strefa ta obserwowana pod mi-
kroskopem nie różni się od rdzenia i jest trudna do zidentyfikowania, również 
wyznaczenie naprężeń własnych w niej panujących metodami nieniszczącymi 
jest bardzo utrudnione ze względu na położenie strefy wewnątrz materiału.

Rys. 3.9. Schemat budowy warstwy wierzchniej powstałej po obróbce powierzchni skrawaniem [129]

Na rysunku 3.10 przedstawiono [129] wyniki badań dotyczące własności WW 
stali węglowej (0,72% C) po szlifowaniu płaskim z prędkością skrawania 32 m/s, 
prędkością posuwu 50 m/min i głębokością skrawania 0,005 mm, przy chłodze-
niu z wydajnością cieczy chłodzącej 7,5 l/min. Przy niektórych rodzajach obróbki 
i warunkach skrawania odmienność budowy WW od rdzenia przedmiotu nie wy-
nika wyłącznie z odkształceń plastycznych wywołujących wzmocnienie, zmiany 
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mikrostruktury i teksturę materiału (zjawisko zgniotu), ale może być również spo-
wodowana przemianami fazowymi, które zachodzą pod wpływem pól temperatury 
i działających naprężeń. 

Wyróżnić można trzy podstawowe typy budowy WW utworzonej podczas proce-
su tarcia i zużycia [129]: 

– budowę ukonstytuowaną przez oddziaływania mechaniczne,
– budowę ukonstytuowaną przez oddziaływania cieplno-mechaniczne,
– budowę ukonstytuowaną przez oddziaływania cieplno-mechaniczno-chemiczne.

Rys. 3.10. Charakterystyka WW po szlifowaniu [129]

Umocnienie materiału warstwy wierzchniej charakteryzuje się zazwyczaj dwo-
ma wskaźnikami: intensywnością umocnienia eu i głębokością umocnienia hu. 
Intensywność umocnienia wyznacza się z zależności:

 e
H H

Hu �
�max 0

0

100%  (3.1)

gdzie: 
Hmax  –  maksymalna mikrotwardość WW, 
H0  –  mikrotwardość rdzenia. 

Pomiary mikrotwardości przeprowadza się na zgładach poprzecznych lub sko-
śnych względem powierzchni obrabianej. W przypadku stopów wielofazowych 
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mierzy się mikrotwardość fazy, która ulega najsilniejszemu umocnieniu (w stalach 
może to być np. ferryt). Głębokość umocnienia hu określa się umownie na podsta-
wie przebiegu wyznaczonej doświadczalnie funkcji H = f(h) (h jest odległością od 
powierzchni obrabianej) z warunku f(hu) = H0 + d, gdzie d jest umowną odchyłką od 
twardości rdzenia (jak na rys. 3.5). 

Ogólny schemat stanu WW utworzonej wskutek działania mechanicznego na po-
wierzchnię stali (wywołującego odkształcenia plastyczne i zjawiska dekohezji) po-
kazano na rysunku 3.11. Na podstawie badań [241] przeprowadzonych na stalach 
podeutektoidalnych w stanie wyżarzonym w tak utworzonej WW występują trzy 
strefy charakterystycznych zmian budowy oraz twardości i stanu naprężenia. Strefom 
tym nadano (umowne) nazwy: strefy rozdrobnienia R, strefy odkształcenia O i stre-
fy naprężeń N. Strefa rozdrobnienia charakteryzuje się zmianami budowy materiału 
polegającymi na rozdrobnieniu i zniekształceniu ziaren. W zależności od własności 
materiału oraz warunków tarcia utworzona WW nie musi zawierać wszystkich wyżej 
wymienionych stref. Na przykład w materiałach o dużej plastyczności strefa R nie jest 
na ogół wykrywalna, a w materiałach mało plastycznych pod strefą R stopień stek-
sturowania materiału może być bardzo niski. W przypadku małych naprężeń kontak-
towych powstająca WW nawet w plastycznych materiałach ma nieznaczną grubość 
(kilku mikrometrów). Tylko precyzyjne badania, zwłaszcza metodami mikroskopii 
optycznej i elektronowej, pozwalają wykryć spłaszczenia, wydłużenia i fragmentację 
ziaren oraz mikropęknięcia i pasma poślizgów, przy czym zmiany te nie występują 
wyraźnie w regularnie równoległych strefach, lecz raczej są rozmieszczone w sposób 
chaotyczny w tej cienkiej warstewce. Przy obserwacjach na mikroskopie optycznym 
strefa ta wyodrębnia się jako cienka kilkumikrometrowa warstwa o bardzo drobnej 
i trudnej do zidentyfikowania mikrostrukturze. Obserwacje z wykorzystaniem me-
tod mikroskopii elektronowej [241] wykazały, że ma ona dużo większą zawartość 
składnika twardszego, tj. perlitu, niż strefy bardziej odległe od powierzchni, przy 
czym składnik ten jest w stanie silnego rozdrobnienia (rys. 3.12a), względnie ma 
zniekształconą budowę płytkową i zawiera liczne mikropęknięcia. Mikrotwardość tej 
strefy jest mniejsza od mikrotwardości strefy sąsiedniej. W mechanizmie tworzenia 
się tej strefy podczas odkształcenia plastycznego występują widoczne przemieszcze-
nia twardych ziaren w bardziej miękkiej osnowie i wyciskanie miękkiej fazy z obsza-
rów leżących pomiędzy twardymi składnikami mikrostruktury oraz zjawiska krusze-
nia i pękania podczas wzajemnego oddziaływania twardych ziaren doprowadzonych 
podczas odkształcenia do zetknięcia.

Strefa odkształceń plastycznych składa się z części odkształconej z ukierunko-
waniem mikrostruktury (zgodnie z kierunkiem największego odkształcenia głów-
nego) Oo i części odkształconej bez ukierunkowania Oe oraz odznacza się znacznymi 
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naprężeniami ściskającymi. Ukierunkowanie granic ziaren w podstrefie Oo jest wi-
doczne pod mikroskopem optycznym na głębokości kilkunastu do kilkudziesięciu 
mikrometrów, w zależności od warunków tarcia. Obszar ukierunkowanej mikro-
struktury odznacza się większym stopniem dyspersji i wymieszania składników 
strukturalnych (rys. 3.12b), co niewątpliwie jest niezależne od innych zjawisk (przede 
wszystkim wzmocnienia) i nadaje materiałowi tego obszaru nowe właściwości me-
chaniczne. Obserwacje mikroskopowe wykazują odkształcenia plastyczne głównie 
w strukturze ferrytu (pasma i linie poślizgów, dyslokacje) na głębokości dwu-/trzy-
krotnie większej niż głębokość ukierunkowana mikrostruktury.

Na poszczególnych głębokościach WW występują różne efekty wynikające ze 
sposobów jej tworzenia. Efekty te pojawiają się nierównomiernie w mniejszych lub 
większych obszarach WW także podczas eksploatacji, np. wskutek występujące-
go tarcia, lub są spowodowane zjawiskami fizykochemicznymi. W efekcie WW ma 
inną strukturę niż w stanie wyjściowym, np. jest twardsza, bardziej krucha, może 
wykazywać osłabioną spójność, mniejszą wytrzymałość na obciążenia zmienne 
lub cykliczne itp. Ukształtowana WW ma zawsze budowę i właściwości zależne od 
składu chemicznego i właściwości fizykochemicznych rdzenia, a także od rodzaju 
i warunków zastosowanych obróbek. 

Rys. 3.11. Rozkład twardości WW utworzonej w stali na skutek działań mechanicznych – schemat [241]

Podczas eksploatacji technologiczna WW jest poddawana podobnym działaniom 
jak przy kształtowaniu. Występują one lokalnie w pewnych obszarach lub w całej 
warstwie. W ich wyniku właściwości wyjściowe WW ulegają zmianie, zwykle (lecz 
nie zawsze) w kierunku pogoszenia. Przemiany zachodzące w warstwie wierzchniej 
stopu metalu podczas eksploatacji powstałe w wyniku procesu tarcia pokazano sche-
matycznie na rysunku 3.13 [116].                
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Rys. 3.12. Obraz strefy rozdrobnienia: a) stal 0,4%C, 1,8% Mn, pow. 13300x, b) struktura warstwy 
wierzchniej stali 0,24% C, 0,98% Mn, pow. 1200x [241]

a) b)

Rys. 3.13. Schemat podstawowych przemian w warstwie wierzchniej zachodzących  
w wyniku procesu tarcia [116]

3.1.3. Struktura stereometryczna powierzchni i jej znaczenie

Wszystkie powierzchnie rzeczywiste ciał stałych wykazują odstępstwa od idealnej 
gładkości – są mniej lub bardziej chropowate. Zespół odstępstw od powierzchni 
idealnie gładkiej określa struktura stereometryczna powierzchni stanowiąca w sen-
sie normatywnym przestrzenny uklad elementów stereometrycznych powierzchni 
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rzeczywistej. Nierówności powierzchni o określonym kształcie, rozmiarach i roz-
mieszczeniu są zwykle wynikiem obróbki (np. kucia, skrawania, odlewania, walco-
wania) lub procesów zużycia. Struktura stereometryczna może być anizotropowa 
o wyraźnie ukierunkowanym usytuowaniu wzniesień i wgłębień lub izotropowa, nie-
wykazująca takiego ukierunkowania [42, 43]. Zależność struktury stereometrycznej 
powierzchni od operacji obróbkowej lub warunków eksploatacji jest oczywista, gdyż 
powstaje w wyniku odwzorowania kinematyczno-stereometrycznego:

– w procesie technologicznym wytwarzania: ruchu narzędzia względem obra-
bianej powierzchni i jego stereometrii (np. w obróbce skrawaniem lub w po-
wierzchniowej przeróbce plastycznej), 

– w procesie eksploatacji: ruchu i nierówności powierzchni współpracującej.
Ślady tego odwzorowania stanowią podstawowe elementy struktury stereome-

trycznej powierzchni i mogą ulegać zmianom wskutek różnorodnych zjawisk wystę-
pujących podczas operacji obróbkowych lub w czasie eksploatacji. Schemat struktury 
stereometrycznej powierzchni przedstawiono na rysunku 3.14. 

Rys. 3.14. Schemat struktury stereometrycznej powierzchni: a) zarys nierówności powierzchni:  
H – wysokość nierowności, L – odstęp nierównosci, F – falistość, C – chropowatość, P – przyleganie,  

K – kierunkowość nierówności, Sn  – skażenia nierówności, 1 – złuszczenie, 2 – sfałdowanie,  
3 – rysa, 4 – zadzior, 5 – wżer, b) elementy struktury i wypadkowa struktura nierówności powierzchni 

rzeczywistej: 1 – błąd kształtu, 2 – falistość, 3 – chropowatość, 4 – submikronierówność,  
5 – wypadkowa struktura powierzchni rzeczywistej [43] 

a)

b)
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Cztery podstawowe rodzaje nieregularności struktury stereometrycznej po-
wierzchni pokazano na rysunku 3.15. Są to [7]:

a) zarys kształtu i położenia (nieregularność I klasy),
b) falistość (nieregularność II klasy),
c) chropowatość powierzchni (nieregularność III klasy), 
d) nanochropowatość (nieregularność IV klasy).
Każdy z wyżej wymienionych rodzajów nieregularności powstaje z różnych przy-

czyn, charakteryzuje go inny kształt i przebieg, inna częstotliwość i amplituda. 

Rys. 3.15. Podstawowe rodzaje nieregularności powierzchni [7]
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Chropowatość powierzchni (PN-73/M-04251) stanowi zbiór nierówności po-
wierzchni rzeczywistej, umownie określanych jako odchylenia profilu zmierzonego od 
linii odniesienia w granicach odcinka, na którym nie uwzględnia się błędów kształtu 
i falistości (tzw. odcinka elementarnego) [9(N), 43]. Schemat zmierzonego profilu nie-
równości pokazano na rysunku 3.16. Linia średnia m dzieli ten profil w ten sposób, że 
suma kwadratów odchyleń profilu od linii średniej jest minimalna; linia ta przebiega 
zgodnie z kierunkiem, w którym jest mierzony i rejestrowany przebieg profilu.
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Struktura stereometryczna powierzchni może być opisana za pomocą wielu para-
metrów, liczbowych bądź funkcyjnych. Oto przykłady:

– Ra  –  średnie odchylenie profilu od linii średniej,
– Rz  –  średnia odległość pięciu najwyżej i najniżej położonych 

punktów profilu,
– Rmax  –  największa wysokość nierówności, 
–	 Θ		 –  średni kąt nachylenia wierzchołków,
– r  –  średni promień zaokrąglenia wierzchołków,
– FL =FL(Y)  –  pole profilu nad linią równoległą do linii średniej i oddaloną 

od niej o Y (parametr funkcyjny),
– Sm  –  średnia odległość nierówności,
– S  –  średnia odległość wierzchołków profilu,
– m  –  liczba wierzchołków,
– n(0)  –  liczba punktów przecięć profilu z linią średnią,
– Rq  –  średnie kwadratowe odchylenie profilu,
– NL = NL(Y)  –  udział nośny liniowy profilu (parametr funkcyjny).

Zbiór wartości wybranych parametrów charakteryzujących profil nazywamy cha-
rakterystyką chropowatości powierzchni. Są one wyznaczane na długości odcinka 
elementarnego L (rys. 316). W dalszym ciągu opisano wybrane parametry chropo-
watości powierzchni zgodne z PN-73/M-04251. 

Parametr Ra jest zdefiniowany jako średnie odchylenie profilu nierówności od li-
nii średniej (rys. 3.16a):
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gdzie: |Yi| – wartości bezwzględne odległości n punktów profilu od linii średniej na 
długości L odcinka pomiarowego.

Rmax jest największą wysokością nierówności, czyli największą odległością między 
dwiema liniami równoległymi do linii odniesienia, z których jedna przechodzi przez 
wierzchołek najwyższego wzniesienia, a druga przez najniższy punkt wgłębienia pro-
filu w granicach elementarnego odcinka L. 

Wysokość nierówności Rz jest średnią odległością pięciu najwyżej położonych 
wierzchołków nierówności od pięciu najniżej położonych punktów wgłębień na dłu-
gości L elementarnego odcinka (rys. 3.16b):
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Wzory określające parametry NL i FL są następujące:

 N Y
L

b YL i
i

( ) ( )� �1  (3.4)

 F Y F YL Li
i

( ) ( )��  (3.5)

Są to ważne parametry, decydujące m.in. o sztywności stykowej rzeczywistych po-
wierzchni kontaktowych i szybkości zużycia ściernego. 

Rys. 3.16. Schematy pomocnicze do określenia wielkości: a) Ra, b) Rz zgodnie z PN-73/M-042

a)

b)

Jeżeli przyjmie się założenie, że profil chropowatości powierzchni może być utoż-
samiany z realizacją pewnego procesu stochastycznego, stacjonarnego i ergodyczne-
go o normalnym rozkładzie rzędnych, to znajomość wartości L, Ra, n(0) i m pozwala 
na określenie szeregu innych parametrów. Przykładowe wzory podano w tabeli 3.1.  

Istniejące przyrządy pomiarowe umożliwiają pomiar tylko niektórych parame-
trów. Grupa przyrządów, tzw. profilografometrów, mierzy zmiany przebiegu napięcia 
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wywołane pionowym przemieszczaniem się końcówki roboczej, przesuwanej wzdłuż 
odcinka pomiarowego. Całkowanie powyższego przebiegu zgodnie z wzorem (3.2) 
daje parametr Ra. Liczba zmian znaku napięcia względem napięcia odniesienia odpo-
wiadającego położeniu linii średniej określa wartość parametru n(0).

Struktura sterometryczna WW wpływa w znacznym stopniu na takie właściwości 
eksploatacyjne jak: odporność na zużycie przez tarcie, sztywność połączeń styko-
wych, wytrzymałość zmęczeniowa, przewodność cieplna, emisyjność, szczelność, 
opory przepływu itp. Jedną z podstawowych przyczyn powstawania drgań i szumów 
podczas współpracy części maszyn są błędy wykonania powierzchni czynnych, w za-
kres których wchodzą odchyłki kształtu oraz nierówności powierzchni. Struktura 
stereometryczna WW części maszyn jest z jednej strony efektem końcowym procesu 
technologicznego, a z drugiej czynnikiem warunkującym prawidłową eksploatację 
gotowego wyrobu [7].

Tabela 3.1. Wartości oczekiwane wybranych parametrów charakterystyki chropowatości powierzchni [90]

Parametr Wartość oczekiwana Parametr Wartość oczekiwana

Rmax 2 0
2

R n L
a π ln ( ) r

Ra Ra
π
2

S
1
m

Sm

2
0n( ) Θ

π
1000

0R na ( )

Jednostki: Ra [μm], L [mm], n(0) [mm–1], m [mm–1], r [μm]

3.2. PROCESY ZUŻYCIA 

3.2.1. Klasyfikacja procesów zużycia, miary i krzywe zużycia

W literaturze naukowej spotyka się wiele klasyfikacji rodzajów zużycia. Są one zróż-
nicowane i zwykle niepełne [168]. 

Kislik [140] podzielił zużycie na:
– mechaniczne niszczenie zaczepiających się o siebie nierówności,
– zużycie zmęczeniowe,
– zużycie wskutek utwardzenia,
– zużycie poprzez oddzielanie powstających warstewek tlenków,
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– niszczenie mechaniczne zachodzące w wyniku molekularnego sczepiania,
– niszczenie mechaniczne spowodowane podwyższeniem temperatury w strefie 

tarcia.
Kostecki [145] dzieli zużycie na:
– dopuszczalne:

•	 mechaniczno-chemiczne	przez	utlenianie,
•	 mechaniczno-chemiczne	innego	pochodzenia,

– niedopuszczalne:
•	 szczepianie	I	rodzaju,
•	 szczepianie	II	rodzaju,
•	 fretting,
•	 skrawanie,
•	 zmęczenie	przy	toczeniu,
•	 inne	rodzaje	(korozja,	kawitacja,	erozja,	zgniot).

Burwell i Strang [44] w swojej klasyfikacji wyróżniają:
– adhezję,
– oddziaływanie ścierne lub skrawanie,
– korozję, zmęczenie powierzchniowe,
– inne, rzadko spotykane rodzaje zużycia.
Klasyfikacja niemiecka [52] jako czynnik klasyfikacyjny przyjmuje warunki pracy 

elementów. Klasyfikacja ta obejmuje 11 różnych warunków pracy.
Ogólnej klasyfikacji procesów zużycia można dokonać, przyjmując jeszcze inne 

kryteria. Według Solskiego [240] wyróżnia się następujące procesy zużycia:
– mechaniczne, powodowane przez pierwotne czynniki wyłącznie mechaniczne,
– cieplne, powodowane przez pierwotne czynniki wyłącznie cieplne,
– chemiczne, powodowane przez pierwotne czynniki wyłącznie chemiczne,
– złożone, powodowane przez pierwotne czynniki mechaniczne, chemiczne 

i cieplne w dowolnej kombinacji.
Podane określenia mają charakter umowny, spełniają rolę porządkującą, charak-

ter czynników pierwotnych wywołujących proces zużycia nie określa charakteru zja-
wisk występujących podczas tego procesu.

Mechaniczne procesy zużycia spowodowane tarciem mogą mieć następujące 
różniące się od siebie mechanizmy: ścierny, adhezyjny, zmęczeniowy, odkształce-
niowy, utlenienia lub natleniania. Proste procesy zużycia [240] odpowiadające tym 
mechanizmom nazywane są odpowiednio: ścieraniem, sczepieniem, wykruszaniem, 
łuszczeniem, pittingiem, odkształceniem powierzchniowym, utlenianiem i nadtapia-
niem. Klasyfikacja ta oparta jest na odmienności mechanizmów zużycia, a nie na 
rodzajach współpracujących elementów.
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W literaturze amerykańskiej [111] wyróżnia się następujące procesy zużycia:
– ścierne (abrasion),
– adhezyjne (galling, scuffing, seizing),
– zmęczeniowe (pitting, spalling),
– mikrowykruszenia, czyli tzw. korozję tarciową (fretting corrosion),
– utlenianie (oxidation).
Proces trybologiczny i zużycia jest uwarunkowany własnościami oddziałujących 

ciał stałych i ośrodka, w którym odbywa się tarcie oraz warunkami tarcia. Z własności 
ciał na proces tarcia i zużycia wpływają własności fizykochemiczne oraz stan WW. 
Znaczenie poszczególnych własności fizykochemicznych stykających się ciał dla pro-
cesu tarcia jest różnorodne i uzależnione od pozostałych czynników. Największe zna-
czenie mają własności wymienione w dalszym ciągu.

1. Własności sprężysto-plastyczne, warunkujące charakter rzeczywistej po-
wierzchni styku kontaktujących się ciał w zależności od naprężeń kontakto-
wych. Własności te można scharakteryzować przez podanie granicy plastycz-
ności względnie twardości i modułu sprężystości, jednak miarodajność tych 
makroskopowych parametrów dla oceny rzeczywistego przebiegu procesów 
trybologicznych jest mała dla materiałów wielofazowych.

2. Zespół cech struktury atomowej, warunkującej siły adhezji i skłonność do two-
rzenia się połączeń tarciowych. Z własności mechanicznych makroskopowych 
– duży wpływ na skłonność do tworzenia się takich połączeń ma plastyczność 
metali tworzących parę trącą. 

3. Zespół cech fizykochemicznych warunkujący intensywność oddziaływania 
materiału warstwy wierzchniej z ośrodkiem na drodze adsorpcji, dyfuzji, re-
akcji chemicznych lub korozji. Występowanie tych zjawisk zmienia zasadniczo 
własności powierzchni i warstwy wierzchniej wymienione w punktach 1 i 2, 
a tym samym wpływa na przebieg procesów trybologicznych. Intensywność 
oddziaływania materiału z otoczeniem rośnie ze wzrostem temperatury, przy 
czym jest to zauważalne po przekroczeniu określonych temperatur.

4. Własności cieplne metali, głównie przewodnictwo cieplne, ciepło właściwe, 
rozszerzalność cieplna i temperatura topnienia.

Stan elementu (detalu) jest to stan fizykalny, który określają czynniki stereome-
tryczne oraz fizykochemiczne. Do czynników stereometrycznych zalicza się: 

– kształt i wymiary elementu, 
– chropowatość i falistość powierzchni,
– kierunkowość śladów obróbki, 
– wady powierzchniowe takie jak: wyżłobienia, wgniecenia, wżery i wykruszenia,
– pęknięcia i inne uszkodzenia. 
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Do czynników fizykochemicznych należy zaliczyć: 
– skład chemiczny, 
– strukturę (w ujęciu makro-, mikro- i submikroskopowym), 
– przestrzenne rozkłady naprężeń, 
– twardość i mikrotwardość, 
– charakterystykę struktury dyslokacyjnej (chodzi głównie o rozkład gęstości 

dyslokacji), 
– parametry pochodne, którymi są własności mechaniczne, a wśród nich m.in. 

stopień umocnienia. 
Przy obecnym stanie wiedzy wyżej wymienione czynniki powinny być brane pod 

uwagę w badaniach zużycia. Pozostaje natomiast sprawą otwartą, czy są to wszystkie 
konieczne do uwzględnienia czynniki. Jednoznaczne rozstrzygnięcie tego dylematu 
jest niezmiernie trudne. Z praktycznego punktu widzenia zwykle wystarcza śledzenie 
zmian tylko tych czynników, które decydują o możliwości spełniania przez element 
określonej funkcji użytkowej.

Charakterystyka stereometryczna powierzchni determinuje dla materiałów two-
rzących parę trącą oraz pozostałych warunków trybologicznych wartość rzeczywi-
stego pola powierzchni styku (przylegania) oraz jego strukturę, która jest określona 
przez liczbę, rozkład przestrzenny, kształt i powierzchnie poszczególnych pól styku. 
Wartość całkowitego pola rzeczywistej powierzchni styku określa dla danego obcią-
żenia normalnego średnią wartość nacisku jednostkowego. Wszystkie teorie zakła-
dają fakt, że stykające się powierzchnie nie są idealnie gładkie i rzeczywisty kontakt 
występuje na części tych powierzchni. Na wartość siły tarcia wpływa rzeczywista (A), 
a nie nominalna, określona wymiarami ciała powierzchnia A0 = a b (rys. 3.17):
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Rys. 3.17. Nominalna i rzeczywista powierzchnia kontaktu: A0 = a b – nominalna powierzchnia 

kontaktu, A Ar
i

i

n

�
�
�

1
– rzeczywista powierzchnia kontaktu, Ar

i – powierzchnia pojedynczego pola 
styku, n – całkowita liczba pól styku [48]

A a b A Ar r
i

i

n

0
1

� � �
�
�



Analiza zagadnień na podstawie literatury 43

Struktura rzeczywista powierzchni styku stanowi o rozkładzie przenoszonego ob-
ciążenia, tj. o wartościach naprężeń na poszczególnych jej elementach i o udziale stref 
sprężystego i plastycznego kontaktu w całkowitej powierzchni styku. Decyduje ona 
także o istnieniu różnorodnych stereometrycznych typów styku (wgłębienia, zaha-
czenia). Wymienione czynniki mają istotny wpływ na rodzaj elementarnych zjawisk 
oraz przebieg procesów trybologicznych. Stan powierzchni wchodzącego w skład 
pary trącej elementu – poza jej charakterystyką stereometryczną – jest określony 
przez stopień czystości i ciągłości. Obecność ciał obcych oraz występowanie niecią-
głości (np. pęknięć, wtrąceń, porów itp.) w istotny sposób zmienia warunki i przebieg 
zużycia. Wpływ obecności ciał obcych zależy od ich rodzaju, ciągłości, szczelności 
przylegania, spójności z podłożem itp. Nieciągłości powierzchni intensyfikują pro-
cesy zużycia. 

Zużyciem trybologicznym ciała stałego nazywamy rodzaj zużycia spowodowany 
tarciem. Jest to proces niszczenia i usuwania materiału z powierzchni. Następuje wte-
dy zmiana masy oraz wymiarów i kształtu, a także struktury i własności kontaktu-
jących się elementów. Na rysunku 3.18 przedstawiono ogólną klasyfikację procesów 
zużywania się ze względu na ich przyczyny, przebieg i skutki. 

Rys. 3.18. Ogólna klasyfikacja procesów zużywania się według kryterium: a – przyczyn, b – przebiegu, 
c – skutków [200]

Przyczyny zużycia są bardzo zróżnicowane. Zużycie trybologiczne można sklasyfiko-
wać, stosując różne kryteria. Jest to proces złożony i zależny od dużej liczby czynników. 

Istnieje kilka odmian zużycia trybologicznego. Na rysunku 3.19 przedstawio-
no podstawowe rodzaje zużycia występujące podczas pracy w elementach maszyn 
i w narzędziach obróbkowych.

W warunkach rzeczywistych nie występuje jeden rodzaj zużycia; towarzyszą mu za-
wsze w mniejszym lub większym stopniu inne, ale jeden z nich jest zwykle wiodący i to 
on decyduje o rodzaju i wielkości zużycia. Intensywność zużycia przedstawia rysunek 
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3.20 [145] (za Kosteckim), natomiast dane w tabeli 3.2 charakteryzują głębokość i pręd-
kość niszczenia WW przy różnych mechanizmach zużycia i współczynnikach tarcia 
[145]. Na rysunku 3.21 przedstawiono wzajemne oddziaływanie wybranych mechani-
zmów zużycia ze względu na makrootoczenie i uwarunkowania wewnętrzne.

Rys. 3.19. Rodzaje zużycia [45]

Tabela 3.2. Charakterystyka poszczególnych rodzajów zużycia [145]

Rodzaje zużycia

Współczynnik 
tarcia (stosunek 
siły stycznej do 

normalnej)

Głębokość niszczenia 
WW mm

Prędkość niszczenia 
WW μm/godz.

Utleniające 0,01÷0,1 0,001÷0,01 0,05÷0,10

Ścierne mechaniczno-chemiczne 0,05÷0,3 do 0,1 –

Ścierno-korozyjne 0,10÷1,0 do 0,5 do 0,5

Cieplne 0,5÷4,0 do 3÷4 do 0,5

Adhezyjne 0,1÷1,0 do 1 10÷15

Ścierne – do 0,5 0,5÷50

Zmęczeniowe stykowe (pitting) – do 5 –



Analiza zagadnień na podstawie literatury 45

Rys. 3.20. Intensywność zużycia metalowych części maszyn wywołana różnymi rodzajami zużycia:  
a – utlenianie, b – ścieranie mechaniczno-chemiczne, c – zużycie ścierno-korozyjne (fretting),  

d – zużycie cieplne, e – zużycie adhezyjne, f – zużycie ścierne (mechaniczne) [145] 

Procesy zużycia trybologicznego, które są przyczyną niesprawności i niezdatno-
ści do użytku maszyn oraz urządzeń, związane ze zużyciem mechanicznym można 
podzielić na [58]:

– zużycie ścierne,
– zużycie przez abrazję,
– zużycie zmęczeniowe,
– zużycie adhezyjne, 
– zużycie ścierno-adhezyjne,
– zużycie z udziałem utleniania,  
– zużycie wodorowe.
Do podstawowych rodzajów zużycia nietrybologicznego zalicza się:
– korozję,
– zużycie erozyjne,
– ablację,
– zużycie kawitacyjne,
– zużycie dyfuzyjne,
– zużycie cieplne,
– zużycie odkształceniowe.
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Rys. 3.21. Analiza wzajemnych zależności wybranych mechanizmów zużycia materiałów inżynierskich 
ze względu na makrootoczenie i warunki wewnętrzne [58]

Na rysunku 3.21. poszczególne cyfry oznaczają następujące mechanizmy zużycia:
1) zużycie ścierne,
2) spalling (zużycie przez łuszczenie),
3) pitting (zużycie gruzełkowe),
4) fretting,
5) scuffing,
6) zużycie odkształceniowe,
7) zużycie związane z efektem Rebindera (napięcie powierzchniowe),
8) zużycie adhezyjne,
9) tryboutleniane,

10) zużycie abrazyjne,
11) zużycie wodorowe,
12) zużycie cieplne,
13) zużycie korozyjne, 
14)  zużycie erozyjne,
15)  zużycie przez ablację (erozja gazowa),
16)  zużycie kawitacyjne (erozja kawitacyjna),
17)  zużycie dyfuzyjne,
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18)  zużycie cieplne,
19)  starzenie (działanie światła).
Inne zestawienie mechanizmów zużycia pokazano na rysunku 3.22.

Rys. 3.22. Najważniejsze mechanizmy zużycia materiałów inżynierskich [58]

Zużycie, jako proces zmian zachodzących w WW i w większych obszarach ma-
teriału, może mieć charakter powierzchniowy, objętościowy lub masowy [58]. 
Wytrzymałość objętościowa obejmuje na ogół problematykę makroskopowych 
zmian i stanów krytycznych, powstających w całych przekrojach rozpatrywanych 
elementów pod działaniem naprężeń (mechanicznych, ewentualnie cieplnych) prze-
noszonych w całości przez te elementy. Wytrzymałość powierzchniowa jest związana 
z powoli narastającymi procesami zmian stanu powierzchni maszyn, które powsta-
ją pod działaniem powierzchniowych obciążeń mechanicznych, cieplnych lub che-
micznych, względnie ich kombinacji. 

Jak już wspomniano wyżej, zużycie można klasyfikować w różny sposób w zależ-
ności od przyjętych czynników klasyfikacyjnych. Dobór tych czynników zależy od 
celu, jakiemu ma służyć klasyfikacja. W dalszym ciągu przytoczono klasyfikację zu-
życia ze względu na tzw. wiodące (dominujące) procesy zużycia [164], obserwowane 
w warunkach rzeczywistych (tab. 3.3).
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Tabela 3.3. Wiodące procesy zużycia i przyporządkowane im odpowiednie rodzaje  
i odmiany zużycia [164]

Lp. Proces wiodący Rodzaj zużycia Odmiany zużycia

1

Mikroskrawanie ścierne – bez tzw. warstwy ściernej,
– z warstwą ścierną, 
– w ośrodku sypkim,
– strumieniowo-ścierne.

2 Lokalne zgrzewanie adhezyjne – bez tzw. głębokiego wyrywania,
– z głębokim wyrywaniem.

3

Lokalna dekohezja wywoła-
na naprężeniami zmiennymi

zmęczeniowe – klasyczne zużycie zmęczeniowe,
– typu pitting,
– typu spalling,
– typu fretting,
– termiczne.

4 Deformacja plasyczna plastyczne – w całej masie,
– w warstwie wierzchniej.

5 Oddziaływanie chemiczne korozyjne – metali,
– niemetali.

6
Drążenie ciała stałego przez 
gaz, ciecz lub wyładowania 
elektryczne

erozyjne – hydroerozja,
– erozja gazowa,
– elektroerozja.

7
Drążenie ciała stałego przez 
ciecz uwarunkowane zjawi-
skiem kawitacji

kawitacyjne – kawitacja hydrodynamiczna 
(przepływowa),

– kawitacja drganiowa.

8 Destrukcyjne oddziaływanie 
ciepła tarcia

cieplne – metali,
– niemetali.

9 Inne procesy wiodące inne rodzaje zużycia – inne odmiany.

Zużycie mierzy się miarami bezwzględnymi albo względnymi. Według 
Lawrowskiego [157] bezwzględną miarą zużycia może być objętość V, masa m lub 
grubość h oddzielonego materiału. Miary te uzupełnia się informacją o warunkach 
prowadzonych badań, głównie o drodze lub czasie tarcia. Najczęściej stosowaną 
miarą względną jest intensywność zużycia I, będącą odniesieniem ubytku obję-
tościowego, masowego lub liniowego do jednostki czasu, drogi lub pracy tarcia. 
Odwrotność zużycia lub odwrotność intensywności zużycia nazywa się odporno-
ścią na zużycie [157]. Odporność na zużycie można również zinterpretować ener-
getycznie jako pracę właściwą zużycia, czyli stosunek pracy tarcia do objętości 
usuniętego materiału [157]. Porównanie zużycia danego materiału ze zużyciem 
materiału wzorcowego (w  tych samych warunkach tarcia) daje wielkość bezwy-
miarową, nazywaną zużyciem względnym.
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Według równania Archarda intensywność zużycia I jest wprost proporcjonalna 
do normalnej składowej obciążenia N i odwrotnie proporcjonalna do twardości H 
bardziej miękkiego materiału w parze trącej:

 I
k N
H

=  (3.7)

gdzie: k jest współczynnikiem zużycia (k < 1).
Podczas zużywania się współpracujących części maszyn występują zwykle trzy 

okresy rozwoju procesu zużycia [240].
1. Krótkotrwały okres wstępnego zużycia (okres I, rys. 3.23), nazywany okresem 

docierania, charakteryzujący się znaczną, lecz stopniowo malejącą (stabilizu-
jącą się) intensywnością zużycia. W okresie tym następuje stabilizacja chropo-
watości powierzchni i stanu WW.

2. Okres zużycia ustalonego (okres II, rys. 3.23), charakteryzujący się w przybli-
żeniu stałą intensywnością zużycia. Jest to okres właściwej współpracy części 
i trwa tak długo, jak długo nie ulegną zasadniczym zmianom pierwotne wa-
runki współdziałania danej części z częścią współpracującą i ośrodkiem. 

3. Okres przyspieszonego zużycia (okres III, rys. 3.23), charakteryzujący się gwał-
townie wzrastającą intensywnością zużycia. Rozpoczyna się on w chwili, gdy 
wskutek stanu zużycia danej części (lub części współpracujących) następuje 
zdecydowana zmiana pierwotnych warunków współdziałania. Okres ten wy-
stępuje po przekroczeniu dopuszczalnych konstrukcyjnie i przewidzianych dla 
danej pary współpracujących części maszyn granicznych warunków jej prawi-
dłowego współdziałania. 

Rys. 3.23. Krzywa zużycia obrazująca przebieg zużycia współpracujących części maszyn [240]
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Jak już wspomniano, niekorzystne zmiany stanu elementu mogą zachodzić nie 
tylko w warstwie wierzchniej, lecz także w głębszych warstwach materiału. W prak-
tyce przebieg zużycia w czasie rejestruje się w postaci krzywych zużycia. Wybranym 
parametrem charakteryzującym zużycie jest czynnik decydujący o możliwości speł-
nienia przez element lub zespół elementów określonej funkcji użytkowej, np. luz 
łożyskowy w przypadku łożysk ślizgowych lub strzałka ugięcia określonego resoru 
(tzw. osiadanie resoru) itp. 

Oczywiście w tych przykładowo podanych przypadkach, wszystkie inne nieko-
rzystne zmiany stanu elementu mogą być małe, a zatem pomijalne lub nie. Jeżeli 
nie można ich pominąć, należy uwzględnić kilka krzywych zużycia lub też uzu-
pełniać je dodatkowymi spostrzeżeniami. Do takiego postawienia sprawy, tzn. do 
badania tylko wybranych parametrów charakteryzujących stan elementu jesteśmy 
w praktyce zmuszeni, ponieważ obserwacja wszystkich parametrów z reguły jest 
bądź niemożliwa, bądź nieopłacalna ekonomicznie. Należy jednak pamiętać, że 
dla dokładnego określenia zużycia elementów jest konieczne śledzenie całokształtu 
zmian ich stanu. 

Rozróżnia się trzy zasadniczo odmienne typy krzywych zużycia (rys. 3.24). 

Rys. 3.24. Krzywe zużycia (opracowanie własne na podstawie [196])

Pierwszy typ (krzywa 1) to powszechnie znana krzywa, w której można wydzielić 
trzy okresy: 
I – docieranie, 
II – właściwa eksploatacja, 
III – przyspieszone zużycie.
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Poszczególne odcinki tej krzywej można aproksymować następującymi równa-
niami:

– w pierwszym okresie (docierania): 

 Z = f1(t) = c tn (3.8)

gdzie: n < 1;
– w drugim okresie (właściwej eksploatacji):

 Z = f2(t) = a (t – tI) + b (3.9)

– w trzecim okresie (przyspieszonego zużycia):

 Z = f3(t) = a1 (t – tII + s)m + d (3.10)

gdzie: m > 1.
Intensywność zużywania się w poszczególnych okresach odpowiednio: maleje, 

pozostaje stała i wzrasta z upływem czasu. W praktyce zainteresowani jesteśmy tym, 
aby intensywność zużywania się w okresie drugim była możliwie mała i aby okres ten 
trwał możliwie długo. Innymi słowy chodzi o to, aby prosta opisująca okres właściwej 
eksploatacji miała jak najmniejszy kąt nachylenia do osi czasu i aby przebiegała w jak 
najdłuższym czasie. Zwraca się uwagę, że nie wszystkie współczynniki regresji a, a1, 
b, …, d występujące w (3.8)–(3.10) są niezależne. Jeżeli wymagana jest ciągłość krzy-
wej zużycia i ciągłość pochodnych funkcji f1, f2 i f3 dla czasów tI i tII, to obowiązują 
związki:
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Drugi typ (prosta 2 na rys. 3.24) dotyczy przypadku, w którym zużycie jest wprost 
proporcjonalne do czasu: 

 Z = c1 t (3.12)
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i dotyczy głównie zużycia ściernego. Takiemu zużyciu mogą ulegać np. klocki hamul-
cowe pojazdów szynowych w określonych warunkach pracy i w pewnym ograniczo-
nym przedziale czasu. Jeżeli musimy aprobować taki rodzaj zużycia, wtedy zasadni-
czą rzeczą jest, aby kąt nachylenia charakterystyki do osi czasu był możliwie mały. 

Trzeci typ (krzywa 3 na rys. 3.24) dotyczy przypadku, w którym intensywność 
zużycia gwałtownie rośnie, a czas pracy obiektu jest stosunkowo krótki:

 Z = c2 t
k (3.13)

przy czym: k > 1. Akceptacja takiego rodzaju zużycia może nastąpić w specjalnych 
przypadkach, gdy dotyczy np. obiektów jednorazowego użycia o specjalnym prze-
znaczeniu, eksploatowanych przez wojsko. W innych przypadkach taki rodzaj cha-
rakterystyki zużycia jest niedopuszczalny. 

Należy dodać, że całą krzywą zużycia pokazaną na rysunku 3.24 można aproksy-
mować jednym równaniem opisującym poprawnie jej przebieg. Nadają się do tego 
wielomiany algebraiczne 3–6 stopnia, wielomiany Czebyszewa, niektóre funkcje wy-
mierne, sumy funkcji potęgowych i wykładniczych, sumy funkcji potęgowych o wy-
kładnikach ułamkowych, np.:

 Z = b0 + b1 t
2,5 + b2 t

0,5 (3.14)

 Z = (d1 + d2 t
0,5)/(1 + d3 t

0,5)

i wiele innych. W konkretnym przypadku wyboru funkcji dokonuje się na podstawie 
wybranych kryteriów statystycznych, takich jak np. maksymalna wartość współczyn-
nika korelacji, minimalny błąd standardowy itp. 

Możliwe jest także badanie wielowymiarowych powierzchni zużycia, które opisy-
wane są zależnościami funkcyjnymi typu:

 Z = g (t, xi) (3.15)

gdzie: xi (i = 1, 2, 3, …) – parametry trybologiczne, czyli zmienne niezależne wpły-
wające na zużycie (oprócz czasu t).

We wzorach (3.8)–(3.15) wprowadzono oznaczenia:
Z  –  miara zużycia w odpowiednich jednostkach, 
t  –  czas jako zmienna niezależna, 
a, a1, b, b0, b1, b2, d, d1, d2, d3, m, n, tI, tII, s, c, c1, c2, k – stałe (współczynniki regresji) 
wyznaczane doświadczalnie dla konkretnego przypadku.
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Wyznaczając doświadczalnie krzywe zużycia konkretnych elementów, stosujemy 
metody statystyki matematycznej. Zaleca się metodę analizy regresji. Nieodzowne 
jest obliczenie współczynnika korelacji krzywej oraz standardowego błędu oceny. 
Jeżeli wystąpi konieczność porównywania krzywych, a nie są znane ich standardo-
we błędy oceny, nie można stwierdzić, czy różnią się one w sposób istotny. Jeżeli na 
wielkość charakteryzującą zużycie ma wpływ cały szereg parametrów i wobec tego 
trzeba określić, które z nich mają istotny wpływ na mierzoną wielkość, a które można 
pominąć, zaleca się stosowanie analizy wariancyjnej. 

3.2.2. Zużycie ścierne 

Zużycie ścierne jest charakterystyczne dla wszystkich części maszyn współpracują-
cych ze sobą w skojarzeniu ruchowym i podlegających obciążeniom powierzchnio-
wym. Zjawisko zużycia ściernego występuje również w procesach przeróbki plastycz-
nej i dotyczy różnego rodzaju narzędzi (m.in. matryc kuźniczych, stempli tłoczników, 
walców itp.). Jest ono zależne przede wszystkim od właściwości ich WW. 

Zwykle wyróżnia się: 
– zużycie ścierne bez tzw. warstwy ściernej,
– zużycie ścierne z warstwą ścierną,
– zużycie ścierne w ośrodku sypkim, 
– zużycie strumieniowo-ścierne.
Na proces ścierania składają się wymienione w dalszym ciągu następujące główne 

zjawiska.
Mikroskrawanie (rys. 3.25a) jest zjawiskiem tworzenia w ścieranym materiale 

nierówności (bruzdy) przez element ciała współpracującego (występ nierówności, 
ziarno ścierne). Zjawisko polega na wgłębieniu się tego elementu podczas ruchu 
względnego w materiał, odcinaniu materiału przez ostre krawędzie elementu, spię-
trzaniu odciętego materiału przed elementem i okresowym odrywaniu spiętrzonego 
materiału od podłoża.

Ścinanie nierówności (rys. 3.25b) zachodzi wówczas, gdy wartość siły niezbędnej 
do ścięcia przekroju występu na granicy zahaczenia lub wgłębienia jest mniejsza od 
wartości oporu odkształcenia (odgięcia) współdziałającego występu (przy zahaczeniu) 
lub od wartości oporu jego przemieszczenia się w przeciwciele (przy wgłębianiu).

Odrywanie nierówności (rys. 3.25c) następuje najczęściej podczas zahacze-
nia o siebie par występów, które mają inne własności niż warstwy głębiej położone. 
Odmienność własności mechanicznych materiału występów w stosunku do głębiej 
położonych obszarów materiału może wynikać z tego, że ciało ma budowę wielo-
fazową lub może powstać w procesie tarcia wskutek zgniotu i innych zachodzących 
zjawisk. W takich przypadkach najsłabszy może być przekrój na granicy zahaczenia 
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lub przekrój leżący głębiej – np. na granicy materiału umocnionego i nieumocnione-
go. Oderwanie następuje wskutek działania momentu gnącego.

Rys. 3.25. Schematy elementarnych zjawisk ścierania: a) mikroskrawanie, b) ścięcie nierówności,  
c) oderwanie nierówności, d) bruzdowanie [240]

Bruzdowanie (rys. 3.25d) jest mechanizmem o największym znaczeniu spośród 
omawianych. Polega on na wgłębieniu elementu przeciwciała w ścierany materiał 
i plastycznym wyciśnięciu bruzdy podczas ruchu względnego. Wyciśnięty z bruzdy 
materiał zostaje spiętrzony wzdłuż jego bocznych ścianek. Warunkiem zajścia tego 
typu zużycia jest uplastycznienie materiału podlegającego bruzdowaniu, przy czym 
występ przeciwciała powodujący bruzdowanie jest na tyle wytrzymały, że nie ulega 
dużym odkształceniom i nie zostaje ścięty. 

Mikroskrawaniu sprzyja twardość skrawającego elementu znacznie wyższa od 
twardości ścieranego materiału, ostry kąt wierzchołkowy i ostre krawędzie na po-
wierzchniach bocznych oraz sztywne związanie tego elementu z podłożem. 

Dla modelu pokazanego na rysunku 3.26 [149], rozważając jedynie część kulistą 
ziarna ściernego, można podać następujący warunek mikroskrawania:
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 (3.16)

gdzie:
h  –  wartość wgłębienia,
R  –  promień wgłębienia,
τa  –  naprężenia styczne w strefie styku,
σp  –  naprężenie uplastyczniające materiału ulegającego mikroskrawaniu.

Zjawiskom oddzielania materiału podczas ścierania towarzyszą inne zjawiska 
niepowodujące ubytku materiału, tj. odkształcenia sprężyste i plastyczne.

a) b)

c)
d)
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Rys. 3.26. Modele ziaren ściernych: a) stożek o kulistym wierzchołku, b) czworościan [152]

a)

Odporność na ścieranie stanowi jedną z ważniejszych własności materiałów 
w budowie maszyn, urządzeń i narzędzi. Istnieje korelacja między odpornością na 
ścieranie a miernikami własności mechanicznych (twardością, modułem sprężysto-
ści) dla metali czystych oraz dla pewnej grupy ich stopów, głównie jednofazowych 
(roztworów stałych), względnie dwufazowych, ale odpowiadających warunkom rów-
nowagi termodynamicznej (w stanie wyżarzonym).

3.2.3. Zużycie adhezyjne

Zużycie adhezyjne [243] jest procesem zużycia spowodowanym powstawaniem po-
łączeń pomiędzy kontaktującymi się powierzchniami i ich niszczeniem przy ruchu 
względnym powierzchni. Powstanie tych połączeń, nazywanych połączeniami tar-
ciowymi, jest spowodowane oddziaływaniem pól sił atomów, jonów lub cząsteczek 
na kontaktujących się powierzchniach. Oddziaływanie to stanowi przyczynę adhezji 
lub trwałych połączeń, które mają charakter sczepień. Procesem wiodącym dla tego 
rodzaju zużycia jest lokalne zgrzewanie. Rozumie się przez to tworzenie miejscowych 
zgrzein jako tzw. mostków tarciowych. Procesowi towarzyszy plastyczna deforma-
cja mikronierówności przy wysokich wartościach lokalnych naprężeń kontaktowych 
i temperatur. Powstały mostek może być rozerwany w różny sposób w zależności od 
gradientu własności mechanicznych, a mianowicie: 

– na granicy styku elementów, jeżeli:

 d
dh
�
� 0  (3.17)   

– wewnątrz materiału mostka, jeżeli:

 d
dh
�
� 0  (3.18)

gdzie: 
τ  –  wytrzymałość na ścinanie, 
h  –  głębokość (idąc od granicy styku elementów w głąb materiału).

b)
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W przypadku pierwszym ma miejsce zużycie adhezyjne bez tzw. głębokiego wyrywa-
nia (rys. 3.27), natomiast w przypadku drugim – zużycie adhezyjne z głębokim wyrywa-
niem (rys. 3.28). Druga z tych odmian prowadzi już bezpośrednio do zatarcia elementów 
współpracujących, jeżeli tylko ruch względny nie zostanie natychmiast przerwany.

Rys. 3.27. Powierzchnia elementu ulegającego zużyciu adhezyjnemu bez głębokiego wyrywania – 
wałek łożyska tocznego osi wagonu, bieżnia główna, pow. 4x [196]

Warunkiem adhezji między kontaktującymi się powierzchniami jest ich zbliżenie 
na odległość mniejszą od zakresu działania atomowych sił przyciągania. Zużycie ad-
hezyjne ma miejsce przy każdej współpracy elementów w procesie tarcia: elementów 
maszyn, urządzeń i narzędzi, z wyjątkiem przypadków, gdy są one oddzielone war-
stwą smarującą. Występuje ono:

– w czasie rozruchu maszyn i urządzeń,
– podczas pracy narzędzi obróbkowych,
– w przypadku zakłóceń smarowania (przerw w dostarczaniu oleju),
– przy zastosowaniu ośrodka smarującego o niedostatecznej lepkości,
– przy nadmiernych obciążeniach i prędkościach poślizgu,
– w warunkach tarcia suchego. 

Rys. 3.28. Powierzchnia elementu ulegającego zużyciu adhezyjnemu z głębokim wyrywaniem – 
cienkościenna panewka brązowa korbowodu silnika spalinowego lokomotywy, pow. 5x [196]
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3.2.4. Zużycie zmęczeniowe 

Zużycie zmęczeniowe [240] jest to proces spowodowany działaniem na WW cia-
ła powtarzających się wielokrotnie działań obciążających. Na skutek tych działań 
w materiale powstają i rozwijają się zmiany trwałe, które doprowadzają do płytkich 
pęknięć w warstwie wierzchniej, a następnie do oddzielania części materiału. Można 
wyróżnić zasadnicze odmiany tego rodzaju zużycia: 

– klasyczne zużycie zmęczeniowe, 
– zużycie typu pitting, 
– zużycie typu spalling, 
– zużycie typu fretting,
– zużycie zmęczeniowe-termiczne. 
Klasyczne zużycie zmęczeniowe – znane powszechnie pod terminem zmęcze-

nia materiału – obejmuje swym zasięgiem nie tylko WW elementu, ale zwykle 
sięga głębiej, prowadząc do tzw. złomów zmęczeniowych [196]. Elementy przeno-
szące wielokrotne obciążenia okresowo zmienne, obciążone są zwykle złożonym 
stanem naprężenia. W badaniach wytrzymałościowych zagadnienie upraszcza 
się i wytrzymałość zmęczeniową materiałów bada się na próbkach obciążonych 
w sposób możliwie prosty. Najczęściej badamy wytrzymałość zmęczeniową przy 
obciążeniu próbki zmiennym momentem gnącym lub skręcającym albo zmien-
ną siłą osiową. Charakterystykę obciążenia ograniczamy zwykle do podanej na 
rysunku 3.29. Przykład zużycia zmęczeniowego przekładni zębatej lokomotywy 
pokazano na rysunku 3.30.

Rys. 3.29. Charakterystyka obciążenia zmiennego: σm – naprężenie średnie, σa – amplituda naprężenia,     
χ – współczynnik stałości obciążenia [196]
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Zużycie zmęczeniowe [196] albo, inaczej, zjawisko zmęczenia powierzchniowego 
części maszyn i narzędzi różni się znacznie od zjawisk zmęczenia objętościowego 
takich elementów zwłaszcza warunkami doprowadzającymi do utworzenia pęknięć 
zmęczeniowych oraz mechanizmem rozwoju tych pęknięć. Różnice te wynikają z od-
miennego charakteru obciążeń, którymi w przypadku zużycia zmęczeniowego po-
wierzchniowego są obciążenia kontaktowe. 

3

P

P

1

2

V1

V2

r 2
r 1

Aby mogło wystąpić zużycie zmęczeniowe typu pitting, muszą zaistnieć następu-
jące podstawowe warunki: 

– występowanie tarcia tocznego z pewnym udziałem poślizgu, 
– elementy mogą współpracować w ośrodku smarnym lub bez smarowania, 
– elementy muszą być dociskane określoną siłą, 
– konieczny jest określony czas współpracy elementów. 
Schematycznie warunki te przedstawia rysunek 3.31.

Rys. 3.30. Przykład zużycia zmęczeniowego przekładni zębatej lokomotywy [196]

Rys. 3.31. Warunki zużycia zmęczeniowego typu pitting: 1 i 2 – elementy współpracujące, 3 – dysza 
podająca ośrodek chłodząco-smarujący (opcjonalnie) [196] 

V1 ≠ V2

Pmin < P < Pmax

t > tmin
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Warunek udziału poślizgu w ujęciu mikro z reguły jest spełniony, ponieważ 
w praktyce współpracują ze sobą zawsze elementy odkształcalne i w strefie chwilo-
wego bezpośredniego styku występują mikropoślizgi. 

Środek smarny odgrywa pomocniczą rolę w przyspieszaniu kształtowania wyrw 
na powierzchni kontaktowej. Praktyka potwierdziła, że pittingowi ulegają przede 
wszystkim elementy łożysk tocznych i koła zębate (rys. 3.32) oraz wieńce kół zesta-
wów kołowych wagonów wyposażonych w hamulce tarczowe. 

Zużycie zmęczeniowe typu spalling może zajść w obecności ośrodka smarnego 
lub bez jego udziału. Przykładem może być zużycie koła na powierzchni tocznej ze-
stawu kołowego wagonu (rys. 3.33) w pewnych warunkach eksploatacji.

Zużycie zmęczeniowe typu fretting, zwane niesłusznie korozją tarciową, może wy-
stąpić w przypadku oddziaływania na elementy dociśnięte wstępnie siłą normalną 
dodatkowym obciążeniem normalnym, stycznym lub złożonym, wielokrotnie okre-
sowo zmiennym. Obciążenie to wywołuje cykliczne poślizgi pomiędzy powierzch-
niami. Są to przemieszczenia względne o wartości 0,01–130 µm. Jeżeli dobierze się 
odpowiednio warunki współdziałania elementów, to można zaobserwować okiem 
nieuzbrojonym na ich powierzchniach styku początkowo barwy nalotowe, a następ-
nie wzrost chropowatości powierzchni (rys. 3.34).

Rys. 3.32. Obraz rozwiniętego zużycia 
typu pitting – przekładnia zębata 

lokomotywy [196]  

Rys. 3.33. Zużycie zmęczeniowe typu 
spalling na powierzchni tocznej koła 

ujawnione podczas regeneracji koła na 
tokarce [196]

Rys. 3.34. Obraz zużycia zmęczeniowego typu fretting [196]
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Charakterystyczną siatkę pęknięć stwierdzono także na powierzchni ciernej kół 
lokomotyw elektrycznych z hamulcami klockowymi eksploatowanych z prędkościa-
mi do 140 km/h [196]. Na rysunku 3.35 przedstawiono widok czopa wału korbowego 
silnika spalinowego lokomotywy z widocznymi pęknięciami świadczącymi o udaro-
wym zużyciu cieplnym. Pęknięcia te usytuowane są równolegle do osi czopa.

Impulsowy charakter obciążenia i jego wielokrotne występowanie, stanowiące 
o zmienności obciążeń na elementarnych powierzchniach styku, mogą być wywo-
łane przyczynami kilku rodzajów. Pierwsza przyczyna występuje praktycznie we 
wszystkich rodzajach tarcia i jest związana z nieuniknioną chropowatością trących 
się powierzchni, w wyniku której przy ruchu względnym nawiązanie styku na ob-
szarach elementarnych ma charakter dynamiczny i nieciągły. Ta przyczyna jest jed-
nak tylko w niektórych zakresach tarcia wystarczająca, aby proces miał charakter 
zmęczeniowy. Wzrost chropowatości nie tylko przyspiesza impulsowy i dynamiczny 
charakter obciążeń elementarnych powierzchni styku, co jest warunkiem zużycia 
zmęczeniowego, ale równocześnie intensyfikuje inne rodzaje zużycia, zwłaszcza ście-
ranie. Odpowiedni przykład (obraz zużycia matrycy kuźniczej pochodzący z Kuźni 
„Glinik”) pokazano na rysunku 3.36.

Rys. 3.35. Widok czopa wału korbowego silnika spalinowego lokomotywy z widocznymi pęknięciami 
świadczącymi o udarowym zużyciu cieplnym [196]

Bardziej jednoznacznie sprzyjają zużyciu zmęczeniowemu zmienność obciążenia 
normalnego i ruch punktu przyłożenia tego obciążenia. Skutki tych dwóch zjawisk 
nakładają się. Oddzielanie (ubytek) materiału przy zużyciu zmęczeniowym następuje 
po przekroczeniu krytycznej liczby cykli obciążenia, której wartość zależy od cha-
rakteru i wartości obciążenia, warunków tarcia oraz od własności materiału. Zużycie 
zmęczeniowe występuje przy tarciu ślizgowym, tarciu tocznym i innych rodzajach 
tarcia. Zużycie zmęczeniowe ma znaczenie, jeśli w zakresie liczby cykli mniejszej od 
krytycznej nie występuje inny proces zużycia o znacznej intensywności ubytku ma-
teriału. W przeciwnym bowiem przypadku ubytek ten nie dopuszcza do kumulacji 
zmian w warstwie wierzchniej, doprowadzającej do dekohezji zmęczeniowej.
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Rys. 3.36. Matryca górna nakrętki: zmęczenie cieplne, zużycie ścierne i adhezyjne, Kuźnia ,,Glinik’’

3.2.5. Zużycie spowodowane utlenieniem 

Zużycie spowodowane utlenianiem jest to proces występujący przy tarciu ślizgowym  
i tocznym w środowisku atmosferycznym (lub w innym środowisku utleniającym), 
spowodowany zjawiskami tworzenia się i usuwania utlenionej warstewki materiału 
pod działaniem naprężeń kontaktowych. Zużycie przez utlenianie polega na absorp-
cji tlenu na powierzchni kontaktu, dyfuzji tlenu do odkształcanych plastycznie i sprę-
żyście mikroobjętości materiału z jednoczesnym tworzeniem się warstewek stałych 
roztworów i związków chemicznych metalu z tlenem, które następnie oddzielają się 
pod działaniem sił tarcia. Zjawiska utleniania mające miejsce w tym procesie są pier-
wotnymi zjawiskami zużycia, natomiast zjawiska wykruszania – wtórnymi. Wyróżnić 
należy dwa rodzaje warstewek występujących na kontaktujących się powierzchniach:

– bardzo cienkie warstewki absorpcyjne, które nazywamy błonkami,
– powierzchniowe warstewki dyfuzyjne.
Dla ciał metalicznych w środowisku atmosferycznym głównym składnikiem 

tych warstewek jest tlen i dlatego są one nazywane błonkami lub warstewkami tlen-
ków. Dyfuzyjne warstewki tlenków powstają wskutek zjawisk towarzyszących tarciu. 
Zjawiska tworzenia się tych warstewek – to utlenianie wtórne. Wymienione rodzaje 
warstewek tlenków różnią się mechanizmami ich powstawania, budową i własnościami.

Przy tarciu tocznym zużyciu spowodowanym utlenianiem towarzyszy zawsze zu-
życie zmęczeniowe, które może dominować przy niewielkiej intensywności odkształ-
ceń. Natomiast przy tarciu ślizgowym zużywanie przez utlenianie jest dominujące, 
szczególnie w przypadkach tarcia granicznego lub płynnego. Zużycie przez utlenia-
nie jest największe, jeśli własności mechaniczne metali tworzących parę trącą różnią 
się zdecydowanie. Ten rodzaj zużycia jest najbardziej charakterystyczny dla stopów 
wieloskładnikowych lub materiałów o osnowie stałych roztworów i dla metali o dużej 
twardości (np. stali hartowanych). 



62 Struktura i właściwości warstw napawanych na wykrojach matryc kuźniczych

Własności błon tlenków na powierzchni stali różnią się od własności materiału 
rdzenia, między innymi kruchością. W związku z tym siły wiązań tych błon nie są 
duże, a błony mogą się odrywać przy niewielkich naprężeniach stycznych. Sprzyja 
temu proces dyfuzji tlenu, plastyczne odkształcanie mikroobjętości metalu oraz gru-
bość błon od kilku mikrometrów do kilku dziesiątych milimetra. 

Utlenienie wywiera silny wpływ na własności eksploatacyjne maszyn. Między po-
wierzchniami nieutlenionymi a pokrytymi tlenkami zachodzą duże różnice w warto-
ściach współczynników tarcia i intensywności zużywania.

Mechanizm zużycia wskutek utleniania podlega ciągłej analizie badawczej. 
W przypadku utlenienia wskutek chemisorpcji, występującej głównie przy niewiel-
kich prędkościach względnych i małych naciskach w warunkach smarowania gra-
nicznego, ubytek materiału jest spowodowany ciągłym procesem tworzenia się słabo 
związanych z podstawowym metalem cienkich błon utlenionego metalu i usuwa-
niem ich ze współpracujących powierzchni [184]. 

Duży wpływ na intensywność zużycia przy utlenianiu ma charakter obciążenia: 
np. obciążenia sinusoidalnie zmienne znacznie wzmagają intensywność zużycia. 
W przypadku części stalowych proszkowe produkty zużycia mają barwę brunatną 
lub czarną. Zewnętrznymi objawami zużycia wskutek utlenienia jest wzrost gładko-
ści powierzchni i występowanie na niej stref błyszczących, a w przypadku stali bia-
łych, brunatnych lub szarych plam tlenków metali (rys. 3.37). 

Rys. 3.37. Powierzchnia robocza pierścienia łożyska tocznego po zużyciu wskutek utleniania [145] 

3.2.6. Zużycie korozyjne

Ze względu na fakt, że istnieje obszerna literatura dotycząca zagadnień korozji w pra-
cy ograniczono się tylko do pewnych spraw zasadniczych dotyczących definicji, kla-
syfikacji, obrazów zmian korozyjnych oraz wskazania na wybrane czynniki, które 
w sposób zasadniczy wzmagają intensywność procesów korozyjnych. 
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Istnieją dwa pojęcia korozji: jedna ujmuje korozję jako proces przemiany, dru-
ga jako proces niszczenia. Biorąc pod uwagę to drugie pojęcie, należy stwierdzić, że 
korozja oznacza proces niszczenia elementów zarówno metalowych, jak i niemetalo-
wych na skutek działania na nie czynników chemicznych.

Zużycie korozyjne można podzielić na dwie grupy: 
I – zużycie korozyjne metali, 
II – zużycie korozyjne niemetali. 

Zużycie korozyjne metali można również podzielić na dwie zasadnicze podgrupy: 
– typu chemicznego, 
– typu elektrochemicznego. 
W pierwszym przypadku zachodzi bezpośrednia reakcja chemiczna metalu z oto-

czeniem – metal nie pokrywa się warstwą zaporową i przenoszenie ładunku elek-
trycznego nie następuje. W drugim przypadku chodzi o oddziaływanie elektroche-
miczne, któremu towarzyszy przejście ładunku elektrycznego przez granicę faz. 

Aby móc rozstrzygnąć, w jakim stopniu oddziaływanie chemiczne jest dla elementu 
szkodliwe, tzn. w jakim stopniu obniża jego trwałość i niezawodność, należy wziąć pod 
uwagę: obraz zmian, naturę produktów korozji, szybkość reakcji, zasięg reakcji. 

Dla określenia obrazu zmian posługujemy się terminami [196]: korozja ogólna, ko-
rozja lokalna, korozja międzykrystaliczna, korozja śródkrystaliczna, korozja selektyw-
na, korozja katastrofalna, korozja warstwowa, korozja kanalikowa, korozja kontaktowa. 

Na rysunkach 3.38–3.40 przedstawiono przykładowe rodzaje zmian korozyjnych.

Rys. 3.38. Korozja ogólna [101] Rys. 3.39. Korozja lokalna [101]

Rys. 3.40. Korozja selektywna [101] 
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3.2.7. Odkształcenie plastyczne

Odkształcenie plastyczne jest to odkształcenie trwałe, nie znikające po usunięciu sił ze-
wnętrznych, które je wywołują. Znane mechanizmy odkształcenia plastycznego metali 
różnią się energią aktywacji i powstają w określonych warunkach termodynamicznych.

Najważniejszym mechanizmem odkształcenia plastycznego monokryształu jest 
poślizg, polegający na przemieszczeniu jednej części kryształu względem drugiej 
w płaszczyznach poślizgu pod działaniem naprężeń stycznych. Przemieszczenie to 
zachodzi wskutek ruchu dyslokacji. Obliczeń naprężenia stycznego τ0, niezbędnego 
do uruchomienia dyslokacji w krysztale, dokonali Peierls i Nabarro; nosi ono nazwę 
naprężenia Peierlsa-Nabarro lub naprężenia tarcia sieci i wynosi [246]: 
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gdzie:
K = 1 – ν (dla dyslokacji krawędziowej),
K = 1 (dla dyslokacji śrubowej), 
ν  –  współczynnik Poissona,
G  –  moduł sprężystości postaciowej,
d  –  odległość między najbliższymi równoległymi płaszczyznami poślizgu,
b  –  wektor Burgersa.

Wyróżnia się poślizg sztywny i dyslokacyjny. W przypadku technicznych metali 
i stopów zawierających w swej strukturze krystalicznej liczne dyslokacje zachodzi 
jedynie poślizg dyslokacyjny. 

Odrębnym mechanizmem odkształcenia plastycznego jest bliźniakowanie me-
chaniczne, polegające na jednorodnym ścinaniu kolejnych warstw kryształu w płasz-
czyźnie bliźniakowania przy udziale dyslokacji bliźniakujących, wprawianych w ruch 
przez naprężenia styczne. Mechanizm ten umożliwia wystąpienie niewielkiego w po-
równaniu z poślizgiem odkształcenia plastycznego.

W temperaturze podwyższonej działają wysokotemperaturowe mechanizmy od-
kształcenia plastycznego, tj. pełzanie dyfuzyjne i dyslokacyjne oraz poślizg po gra-
nicach ziaren. W metalach o sieci A1 naprężenie tarcia sieci w niewielkim stopniu 
zależy od temperatury, natomiast w metalach o sieci A2, niemających płaszczyzn 
o najgęstszym ułożeniu atomów, opory tarcia sieci są znacznie większe i silnie rosną 
z obniżeniem temperatury. Duży wpływ na zwiększenie naprężenia poślizgu w tych 
metalach ma czystość metalurgiczna.

Udział poszczególnych mechanizmów odkształcenia plastycznego zależy przede 
wszystkim od temperatury odkształcenia, rodzaju materiału oraz przyłożonego 
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naprężenia [59, 60, 84, 233, 234]. Dla wielu materiałów zostały sporządzone tzw. 
mapy mechanizmów odkształcenia plastycznego. Obrazują one występowanie (jako 
dominujących) poszczególnych mechanizmów odkształceń plastycznych w zależno-
ści od temperatury homologicznej (stosunku temperatury T do temperatury topnie-
nia metalu Tt w skali bezwzględnej) i stosunku rzeczywistego naprężenia σ do war-
tości modułu sprężystości postaciowej G. Na rysunku 3.41 przedstawiono taką mapę 
dla czystego żelaza wykazującego odmiany alotropowe.

Rys. 3.41. Mapa mechanizmów odkształcenia plastycznego dla czystego żelaza  
o wielkości ziarna 32 µm [178]

Rozróżnia się dwie odmiany zużycia plastycznego:        
a)  obejmujące część lub całość objętości elementu, 
b)  obejmujące WW elementu.
Przykłady zużycia plastycznego obrazują rysunki 3.42–3.44. Praktycznym przy-

kładem odmiany a) mogą być zmiany stanu elementu wywołane pełzaniem lub prze-
kroczeniem granicy plastyczności, np. skrzywienie sworznia wieszaka resorowego 
wagonu (rys. 3.42), względnie deformacja plastyczna zębów przekładni (rys. 3.44). 
Na rysunku 3.43 pokazano przykład odmiany b); jest to pełzanie materiału w war-
stwie wierzchniej wieńca koła.

Rys. 3.42. Zużycie plastyczne sworznia wieszaka resorowego wagonu [196]
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Rys. 3.43. Zużycie plastyczne 
– pełzanie materiału  

w warstwie wierzchniej 
wieńca koła [196]

Rys. 3.44. Obraz deformacji plastycznej na powierzchni zębów przekładni lokomotywy [196]

Odkształcenie plastyczne powstające w czasie pracy może być istotnym mecha-
nizmem zużycia narzędzi do przeróbki plastycznej, a zwłaszcza matryc kuźniczych. 
Narzędzia do kształtowania plastycznego są bowiem poddawane znacznym obciąże-
niom i działaniu wysokich temperatur. Podstawowym warunkiem poprawnej pracy 
tych narzędzi jest, aby istniejący w nich stan naprężeń nie powodował odkształceń 
plastycznych. W całej objętości narzędzia winien więc panować stan sprężysty, co 
oznacza, że obowiązuje nierówność: 
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wynikająca z warunku plastyczności Hubera-Misesa (Sij – składowe dewiatora naprę-
żeń, σp – naprężenie uplastyczniające, zależne od odkształcenia zastępczego ε, za-
stępczej prędkości odkształcenia ε  oraz temperatury T). Warunek (3.20) wyrażony 
przez naprężenia główne σ1, σ2 i σ3 ma postać:
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W rzeczywistych warunkach pracy matryc kuźniczych, w obszarach koncentracji 
naprężeń (np. w miejscach zmian przekrojów, na krawędziach z małymi promieniami 
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zaokrągleń itp.) oraz w miejscach, gdzie występuje najwyższa temperatura, mogą po-
jawiać się lokalne odkształcenia plastyczne. Jeżeli ich wartości są na tyle duże, że 
powodują zmiany wymiarów odkuwek przewyższające pola tolerancji, to mamy do 
czynienia ze zużyciem plastycznym, które skutkuje wycofaniem matrycy z eksploata-
cji. Dopuszczalne mogą być jedynie bardzo małe lokalne odkształcenia plastyczne, 
które nie powiększają się nadmiernie w czasie eksploatacji. Pojawienie się lokalnych 
odkształceń plastycznych jest zazwyczaj spowodowane przeciążeniem lub przegrza-
niem matryc. Największe niebezpieczeństwo przeciążenia występuje podczas kucia 
na prasach mechanicznych (korbowych i kolanowych).

Zapobieganie zużyciu plastycznemu matryc wymaga przede wszystkim:
– poprawnego zaprojektowania kształtu i wymiarów wykrojów, aby uniknąć 

nadmiernej koncentracji naprężeń,
– przestrzegania zalecanych temperatur nagrzewania oraz czasów podawania 

wsadu lub przedkuwek do matryc, 
– zastosowania odpowiedniej maszyny kuźniczej, dostosowanej do wykonywa-

nych odkuwek. 
Obecnie istnieją szerokie możliwości modelowania komputerowego procesów prze-

róbki plastycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES). Aktualna 
moc obliczeniowa komputerów i komercyjne oprogramowanie pozwalają na analizę sta-
nów naprężeń i odkształceń podczas kucia odkuwek o skomplikowanych niesymetrycz-
nych kształtach (3D) dla szerokiej gamy modeli materiałów, a zwłaszcza na uwzględnienie 
wpływu temperatury i prędkości odkształcenia na naprężenie uplastyczniające (materiał 
lepkoplastyczny). W efekcie wyznacza się pola temperatur, odkształceń i naprężeń w od-
kuwce oraz na jej powierzchni. Dalsza analiza MES (w zakresie sprężystym) dla ma-
trycy umożliwia wykrycie ewentualnych stref niebezpiecznych, narażonych na zużycie 
plastyczne, w których nie jest spełniony warunek (3.21) jeszcze na etapie projektowania 
odkuwek, matryc i całego procesu technologicznego. Wykonując obliczenia MES, otrzy-
muje się na ogół wyniki zgodne z przebiegami analizowanych procesów pod warunkiem, 
że adekwatnie do panujących w rzeczywistości warunków przyjmie się: 

– model materiału i opisujące go parametry,
– opis zjawisk kontaktowych (model tarcia),
– warunki brzegowe. 

3.2.8. Odkształcenie sprężyste

Odkształcenie sprężyste jest to odkształcenie nietrwałe, znikające po usunięciu sił 
zewnętrznych, które je wywołują. Metale poddane działaniu wzrastającego obciąże-
nia odkształcają się sprężyście, a po osiągnięciu naprężenia krytycznego zaczynają 
się odkształcać plastycznie. Na obszarach rzeczywistego styku (rys. 3.45) występuje 
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odkształcenie plastyczne oraz tworzą się złącza adhezyjne. Rejony sąsiednie są od-
kształcone sprężyście. Z chwilą zdjęcia obciążenia następuje zanik odkształceń sprę-
żystych i zerwanie połączeń adhezyjnych.

Rys. 3.45. Schemat obrazujący styk dwóch powierzchni [37]

Podatność ciał stałych zarówno na odkształcenia sprężyste, jak i plastyczne zale-
ży od rodzaju wiązań między atomami oraz od budowy wewnętrznej. Podczas od-
kształcenia sprężystego ciał stałych, w zakresie naprężeń zastępczych mniejszych od 
granicy plastyczności (gdy naprężenie zastępcze jest mniejsze od wartości niezbędnej 
do zapoczątkowania makroskopowego odkształcenia plastycznego) – w substancjach 
amorficznych następuje sprężyste rozsunięcie atomów, a w tworzywach krystalicz-
nych – węzłów sieci przestrzennej, które zanika po usunięciu obciążenia. 

Zależność odporności na zużycie od modułu Younga może być, dla metali, wyra-
żona wzorem [168]:
 Jwz = C1 E

1,3  (3.22)
gdzie:

Jwz  –  miara względnej odporności na zużycie,
C1 = 0,49 10–4  –  współczynnik wymiarowy,
E  –  moduł sprężystości wzdłużnej.

Wykres tej zależności przedstawiono we współrzędnych logarytmicznych na ry-
sunku 3.46.

Rys. 3.46. Wykres zależności względnej odporności na zużycie Jwz od modułu sprężystości wzdłużnej E [168]
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Według Kragielskiego [149] odkształcenia sprężyste WW materiału mogą mieć 
miejsce, jeżeli:
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gdzie:
h  –  wartość wgłębienia nierówności,
R  –  promień zaokrąglenia nierówności,
c  –  stały współczynnik,
Rpl  –  granica plastyczności materiału WW.

3.3. SYSTEM TRYBOLOGICZNY W PROCESACH PRZERÓBKI 
PLASTYCZNEJ

3.3.1. Pojęcie systemu trybologicznego i zjawiska trybologiczne w przeróbce 
plastycznej

Zjawiska trybologiczne towarzyszą nierozłącznie procesom przeróbki plastycznej, jak też 
rzutują na własności wytwarzanych wyrobów. Pamiętając o złożoności zjawisk, należy 
je rozważać kompleksowo. System trybologiczny jest to układ składający się ze złącza 
ruchowego (pary trącej), otoczenia (makro- i mikrootoczenia) oraz ewentualnie układu 
sterującego [83, 84]. Jest układem o ograniczonych możliwościach sterowania w procesie 
użytkowania ze względu na niewielką liczbę zmiennych sterujących. Każda zmiana pro-
gramu funkcjonowania systemu wymaga przebudowy jego struktury.

Różnorodność procesów trybologicznych obejmuje [60, 83, 84, 114, 166, 233, 274]:
– mechaniczne i adhezyjne współdziałanie powierzchni stykających się ze sobą,
– reakcje fizykochemiczne wynikające z oddziaływania elementu trzeciego, czyli 

smaru.
System trybologiczny, który występuje w obróbce plastycznej, składa się z nastę-

pujących elementów [84, 233]:
– pary trącej, którą stanowią: odkształcony plastycznie materiał i narzędzie, 
– ciała trzeciego, którym może być: smar, zgorzelina itp.,
– makro- i mikrootoczenia, tj. maszyny, na której realizowany jest proces, po-

mieszczenia i panujących w nim warunków, takich jak: wilgotność, tempera-
tura, drgania, zapylenie,

– układu sterującego.
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Na rys. 3.47 pokazano schemat systemu trybologicznego oraz występujące w nim 
związki przyczynowe. Własności trybologiczne systemu można opisać zbiorem cech Xi: 

 Xi = {x1, x2, x3, ... , xn} (3.24)

Elementy tego zbioru charakteryzują [84]:
– rodzaj materiału pary trącej – x1,
– makro- i mikrogeometrię styku – x2,
– rodzaj ruchu (ślizgowy, toczny, posuwisto-zwrotny, …) – x3,
– … ,
– warunki smarowania (bez smaru, ze smarem: płynnym, mazistym, stałym, …) 

lub też rodzaj ciała trzeciego – np. zgorzeliny – xn.
Warunki pracy systemu trybologicznego można przedstawić za pomocą zbioru Yj: 

 Yj = {y1, y2, y3, …, ym} (3.25) 

w skład którego wchodzą następujące elementy: 
– naciski jednostkowe (lub stopień odkształcenia ) – y1,
– prędkość względna przemieszczenia się odkształcanego metalu po powierzch-

ni narzędzia – y2,
– temperatura w obszarze kontaktu odkształconego metalu z narzędziem – y3,
– czas trwania styku – y4,
– … ,
– charakter styku (quasi-statyczny, dynamiczny) – ym. 

Rys. 3.47. Schemat systemu trybologicznego w obróbce plastycznej: 1 – odkształcony materiał,  
2 – narzędzie, 3 – smar, 4 – makro- i mikrootoczenie, 5 – układ sterujący [84]
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Efektem końcowym procesu kształtowania plastycznego metalu z udziałem sił 
tarcia jest wyrób o określonych cechach Wz [84, 166, 233]: 

– technicznych (stan powierzchni, dokładność wymiarowo-kształtowa, własno-
ści wytrzymałościowe) – w1,

– użytkowych (trwałość, naprawialność, dogodność użytkownika) – w2,   
– estetycznych (wygląd zewnętrzny, staranność wykończenia) – w3,
– … ,
– ekonomicznych (cena zakupu, amortyzacja) – wk.
Zbiór Wz determinuje jakość wyrobu:

 Wz = {w1, w2, w3, … , wk} (3.26)

Poza jakością wyrobu ważna jest trwałość i niezawodność narzędzia, bowiem 
jego zużywanie się powoduje m.in. pogorszenie dokładności wymiarowo-kształto-
wej i gładkości powierzchni przedmiotu obrabianego. Przez zastosowanie właści-
wie dobranych smarów technologicznych i odpowiednich materiałów na narzędzia, 
wprowadzenie powłok przeciwadhezyjnych na ich powierzchnie robocze itp. można 
w znacznym stopniu zmniejszyć opory tarcia i w efekcie zminimalizować zużycie 
narzędzi. 

Opis systemu trybologicznego, na który składają się związki pomiędzy czynnikami 
wejściowymi (zbiory {Xi} i {Yj}) oraz wyjściowymi (zbiór Wk), można zapisać w postaci:

 Wk = fk ({Xi},{Yj}) (3.27)

gdzie: 
Xi  –  zbiór własności systemu trybologicznego, 
Yj  –  zbiór warunków procesu odróbki plastycznej realizowanego w systemie, 
fk  –  zbiór funkcji, stanowiący model matematyczny systemu. Pozwala on na 

przewidywanie końcowych wartości Wk. Funkcje fk mogą być określane 
w drodze analizy teoretycznej lub za pomocą komputerowego modelo-
wania, względnie doświadczalnie. 

Wszystkie procesy obróbki plastycznej mają pewne cechy wspólne. Jeden z ele-
mentów systemu trybologicznego (materiał kształtowany) doznaje znacznych od-
kształceń plastycznych. Narzędzie styka się z coraz to nową powierzchnią odkształ-
canego elementu. Jednak poszczególne procesy różnią się między sobą zarówno 
geometrią styku, jak i wartościami warunków termodynamicznych (temperatur, 
odkształceń i prędkości odkształceń). Zmianie ulegają warunki tarcia, rzutuje to na 
intensywność zużycia narzędzi.
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Zasadnicze czynniki wpływające na zjawiska trybologiczne w obróbce plastycznej 
można podzielić na następujące grupy [83, 84, 233]:

a. Czynniki geometryczne:
– makrogeometria styku (geometryczny kształt powierzchni styku),
– mikrogeometria styku, 
– odkształcenie makro- i mikroobszarów styku, powierzchnia rzeczywista styku.

b. Czynniki kinematyczne:
– rodzaj i charakter ruchu,
– prędkość,
– czas trwania styku.

c. Czynniki dynamiczne:
– rozkład i wartość nacisków normalnych (obciążeń),
– charakter zmiany obciążeń.

d. Czynniki fizykochemiczne:
– rodzaj materiałów pary trącej,
– podobieństwo chemiczne materiałów pary trącej,
– budowa krystaliczna,
– rodzaj tlenków,
– rodzaj smarowania.

e. Czynniki energetyczne:
– temperatura mikroobszarów styku,
– bilans ciepła w makro- i mikroobszarach styku,
– skutki procesów energetycznych.

Krótką charakterystykę niektórych z wyżej wymienionych czynników przedsta-
wiono poniżej. 

Czynniki geometryczne. Analizując geometrię powierzchni styku jako zbiór 
punktów tworzących nominalną powierzchnię styku, można wyróżnić następujące 
przypadki:

– styk powierzchniowy – wyróżnia się stosunkowo dużym polem powierzchni 
nominalnej styku,

– styk liniowy – przy znacznie mniejszej wartości pola powierzchni rzeczywiste-
go styku, punkty tworzące powierzchnię styku są położone w pobliżu pewnej 
linii,

– styk punktowy.
W procesach kucia matrycowego występuje głównie styk powierzchniowy. Od 

geometrii styku uzależnione są inne ważne parametry, takie jak: nominalne i rzeczy-
wiste naciski jednostkowe, warunki tarcia i przebieg zużycia. Charakterystyka po-
wierzchni styku (wielkość powierzchni, wymiary i promienie krzywizny) decyduje 
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o rodzaju styku i stanie naprężeń na powierzchni, w warstwie wierzchniej i w całej 
objętości odkształconego materiału oraz wpływa na wartość sił potrzebnych do re-
alizacji procesu. Do pełnego styku, tj. do przylegania przedmiotu na całej części ro-
boczej powierzchni matrycy dochodzi stopniowo – od minimalnego fragmentarycz-
nego styku w stadium początkowym, do pełnego styku w fazie końcowej. Zmianom 
powierzchni styku towarzyszy nieustanna zmiana geometrii styku. 

Mikrogeometria styku. Mikrogeometryczna struktura powierzchni jest przed-
stawiona za pomocą parametrów chropowatości, np. Rz, Ra, Rmax, falistości, współ-
czynnika nieregularności profilu oraz nośności liniowej i powierzchniowej. Dla zja-
wisk zachodzących na powierzchni istotne znaczenie ma również wskaźnik zbliżenia 
powierzchni (az) zależny od siły normalnej, nominalnej powierzchni styku, chropo-
watości powierzchni oraz własności mechanicznych materiału.

Bardzo ważnym problemem są zmiany mikronierówności na powierzchni robo-
czej matrycy spowodowane tarciem, co powoduje skrócenie czasu pracy narzędzia 
i wpływa bezpośrednio na jego trwałość. Stan początkowy mikronierówności po-
wierzchni narzędzia zależy od rodzaju zastosowanej obróbki mechanicznej i ręcznej 
oraz od staranności jej wykonania. W większości przypadków chropowatość po-
wierzchni roboczej matrycy (wykroju) po obróbce wiórowej lub erozyjnej charakte-
ryzuje się parametrem Ra = 0,5–0,8 µm. W celu zmniejszenia niekorzystnego wpływu 
chropowatości na trwałość stosuje się polerowanie powierzchni roboczych matryc. 
Można przypuszczać, że istnieje optymalna chropowatość roboczych powierzchni 
matryc ze względu na ich trwałość, zależna od rodzaju obrabianego materiału oraz 
od rodzaju stosowanych podczas eksploatacji środków smarujących. Poza tym duży 
wpływ na kształtowanie się mikronierówności powierzchni zarówno przedmiotu, 
jak i narzędzia (zdecydowanie dotyczy to przedmiotu i rzutuje na własności jego 
WW) wywierają produkty zużycia, w szczególności tlenki i zgorzelina, co ma miejsce 
w procesach przeróbki plastycznej na gorąco. Szczególnego znaczenia nabiera zagad-
nienie mikronierówności powierzchni roboczych matryc kuźniczych w przypadku 
obróbki dokładnej, kiedy odkuwka nie podlega już dalszej obróbce mechanicznej. 

Odkształcenia makro- i mikroobszarów styku, powierzchnia rzeczywistego 
styku. Przy oddziaływaniu narzędzia i materiału obrabianego mogą występować na-
stępujące rodzaje styku:

– sprężysty,
– sprężysto-plastyczny,
– plastyczny.
W zależności od występującego rodzaju styku kształtuje się pole rzeczywistej po-

wierzchni styku. W pracy [152] podano, iż zależność powierzchni styku od naci-
sku ma charakter nieliniowy i zbliża się do liniowego dla małych nacisków i mało 
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umacniających się materiałów, co przedstawia rysunek 3.48. Przy badaniu zjawisk 
tarcia istotne znaczenie ma mikrodynamika odziaływania dwóch ciał trących, zwią-
zana z oddziaływaniem udarowym poszczególnych występów i losowym spotyka-
niem się (tj. wchodzeniem i wychodzeniem z kontaktu) nierówności powierzchni. 
Zjawisko to jest jeszcze bardziej złożone przez to, że w trakcie wielokrotnych i dy-
namicznych zetknięć występów nierówności przy tarciu kinetycznym dochodzi – 
w sposób losowy – nie do jednorazowego obciążenia wywołującego odkształcenie 
plastyczne, lecz do wielokrotnych, stochastycznych obciążeń, przez co w sposób zło-
żony rozwija się proces odkształceń, w którym występuje efekt Bauschingera [233, 
255]. Przedstawiony sposób obciążenia mikronierówności powierzchni (słuszny 
w odniesieniu do matryc) może powodować szczególny rodzaj zużycia zmęczenio-
wego przy tarciu ślizgowym.

Czynniki kinematyczne. Ze względu na kinematykę ruchu narzędzi wszystkie 
procesy obróbki plastycznej mogą być podzielone na cztery grupy [84]:

1) procesy, w którym matryca wykonuje ruch posuwisty lub posuwisto-zwrotny, 
a jej kontakt z odkształcanym materiałem jest przerywany (np. wiele procesów 
kuca matrycowego);

2) procesy, w których narzędzie wykonuje ruch obrotowy przy zachowaniu cią-
głego kontaktu z odkształcanym metalem, przy czym coraz to nowe obszary 
materiału wchodzą w styk z powierzchnią roboczą narzędzia (np. walcowanie);

3) procesy, w których narzędzie jest nieruchome, a odkształcany metal wykonuje 
ruch posuwisty, przy czym kontakt narzędzia z odkształcanym metalem jest 
ciągły (np. procesy ciągnienia i wyciskania);

4) procesy złożone, tzn. takie, w których jednocześnie lub kolejno zachodzą pro-
cesy 1 lub 2. 

Rys. 3.48. Zależność pola rzeczywistej powierzchni styku od nacisku dla różnych metali: 1 – ołów,  
2 – kadm, 3 – magnez, 4 – aluminium, 5 – cyna, 6 – stal [152]
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Prędkości występujące w procesach przeróbki plastycznej można podzielić na:
– prędkości robocze narzędzi,
– prędkości odkształceń; w ogólnym przypadku należy uwzględniać niejedno-

rodne pole prędkości odkształceń w całej objętości odkształcanego materiału,
– prędkości ruchu względnego narzędzia i materiału odkształcanego w obsza-

rach styku.
Zakres prędkości roboczych narzędzia podczas kucia zależy od rodzaju maszyny 

kuźniczej (prasa, młot) i zawiera się w bardzo szerokich granicach od 0,00005 m/s dla 
pras hydraulicznych do 100 m/s i więcej dla procesów kształtowania wybuchowego, 
przy czym prędkość robocza narzędzia nie jest bezpośrednio związana z prędkością 
poślizgu. W zależności od prędkości poślizgu mogą dominować różne rodzaje zuży-
cia. Przy ruchu przerywanym, a przede wszystkim przy ruchu posuwisto-zwrotnym 
intensywność zużycia narzędzi jest większa niż przy ciągłym jednokierunkowym. 
Mechanizmy i intensywność zużycia narzędzi w różnych procesach są różne.

Czas trwania styku ma istotny wpływ na procesy trybologiczne. Prędkość ruchu 
względnego odkształconego metalu po powierzchni narzędzia i różny czas trwania sty-
ku wpływają na mechanizmy i intensywność zużycia narzędzi. W strefach przywierania, 
gdzie przemieszczenia są nieznaczne lub nie występują wcale, dominują różne rodzaje 
zużycia adhezyjnego, natomiast w strefach poślizgu najczęściej występuje zużycie ścierne. 

Czynniki dynamiczne. Jedną z istotnych wielkości decydujących o procesach try-
bologicznych jest obciążenie. Z procesem odkształcania metali poniżej temperatury 
rekrystalizacji wiąże się zjawisko wzmocnienia odkształceniowego. Zjawisko to po-
winno być uwzględniane przy analizie zjawisk trybologicznych. W procesach prze-
róbki plastycznej występuje specyficzny model pary trącej składający się z narzędzia 
i odkształconego metalu. Skojarzenie narzędzie–odkształcony metal musi być tak do-
brane, aby tylko kształtowany metal doznawał odkształceń trwałych. W wyniku tego, 
że naciski jednego ciała (narzędzia) na drugie ciało (odkształcany metal) przenoszą 
się przez mikroobszary rzeczywistego styku, powstają złożone stany naprężeń zbliżo-
ne do stanu wszechstronnego trójosiowego ściskania; w punktach rzeczywistego sty-
ku dochodzi do odkształceń plastycznych mikronierówności powierzchni narzędzia. 
Wraz ze wzrostem odkształcenia plastycznego przedmiotu wzrasta kilkakrotnie po-
wierzchnia nominalna i rzeczywista kształtowanego plastycznie detalu, co powoduje 
spadek wartości nominalnych nacisków normalnych. Z drugiej strony podczas prze-
mieszczania się odkształcanego metalu po powierzchni narzędzia występują znaczne 
naprężenia styczne i związane z tym lokalne podwyższenie temperatury, prowadzące 
do obniżenia granicy plastyczności w mikroobszarach styku. W przypadku procesów 
przeróbki plastycznej w skali makro występuje styk sprężysto-plastyczny, w mikro-
obszarach może występować styk w pełni plastyczny.
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W procesach przeróbki plastycznej sposób przyłożenia obciążenia oraz zmiany 
wartości nacisków w czasie trwania danego procesu zależą przede wszystkim od 
charakterystyki kinematycznej zastosowanej maszyny oraz kształtu i wymiarów od-
kształcanego przedmiotu. Podczas udarowego przyłożenia obciążenia (nagłej zmiany 
wartości nacisków w czasie) ulegają zmianie warunki tarcia. Powoduje to niestabil-
ność zużycia wyrażającą się między innymi zmianami mechanizmów i intensywno-
ści zużycia.

Czynniki fizykochemiczne. Duży wpływ na zjawiska trybologiczne w obróbce pla-
stycznej ma występowanie na powierzchniach kontaktowych tlenków. Oddziaływania 
tlenków mogą być bardzo różne w zależności od ich własności mechanicznych, wa-
runków tarcia i parametrów termodynamicznych procesu. W procesach przeróbki 
plastycznej stali na gorąco, a zwłaszcza podczas kucia, występuje znaczna ilość tlen-
ków powstałych podczas nagrzewania materiału wsadowego. Warstwa tlenków, którą 
jest pokryty materiał odkształcany, stykając się z matrycą o znacznie niższej tempe-
raturze (w przypadku odkształcania stali temperatura materiału wynosi przeważnie 
od 1100 do 900°C, natomiast temperatura narzędzia – od 250 do 350°C), gwałtownie 
stygnie i oddziela się od przedmiotu, przy czym oddzielanie się zgorzeliny podczas 
kucia lub prasowania jest dobrze widoczne. Oddzielona stosunkowo gruba warstwa 
tlenków (przede wszystkim Fe2O3) ulega rozdrobnieniu i może oddziaływać jak ma-
teriał ścierny. Jest to jeden z ważniejszych powodów występowania zużycia ściernego 
powierzchni roboczych matryc kuźniczych.

3.3.2. Tarcie w procesach przeróbki plastycznej

W procesach przeróbki plastycznej występują duże opory tarcia (wartości współ-
czynników tarcia mogą być nawet kilkakrotnie większe od występujących podczas 
współpracy elementów w maszynach). Powoduje to intensywne zużywanie się po-
wierzchni roboczych narzędzi kształtujących i wpływa w sposób istotny na stan WW 
wyrobów (własności stereometryczne: chropowatość powierzchni, falistość, nośność 
i własności mechaniczne: stan naprężeń własnych, stopień wzmocnienia, tekstura). 
Szczególnie wyróżniającymi się parametrami charakteryzującymi stan WW wyro-
bów lub półwyrobów otrzymanych w procesach przeróbki plastycznej w stosunku do 
wyprodukowanych za pomocą innych procesów technologicznych są:

– głębokość warstwy wierzchniej,
– gradienty naprężeń własnych i mikrotwardości oraz zmiany mikrostruktury.
Ponieważ większość produktów otrzymanych w procesach kuźniczych nie podlega 

dalszej obróbce mechanicznej, należy tak dobierać parametry kształtowania i pozosta-
łe warunki trybologiczne, aby można było uzyskać optymalny stan WW wyrobu. Jest 
wiele sposobów zmniejszania tarcia, a przez to wpływania na jakość wyrobu i trwałość 
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narzędzi. Należy zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od elementów maszyn, gdzie jest 
możliwy dobór materiałów pary trącej w szerokich granicach, w procesach przerób-
ki plastycznej jeden z czynników pary trącej – odkształcany metal – jest narzucony 
(wymuszony), natomiast można zmieniać w pewnych granicach (określonych przez 
wymagania związane z wytrzymałością i trwałością) materiał na narzędzie.

Obecność sił tarcia wywiera istotny wpływ na przebieg procesów obróbki pla-
stycznej.

Wystąpienie dodatkowych naprężeń stycznych na powierzchni kontaktu powo-
duje niejednorodność odkształceń. Ponadto wzrasta praca i moc niezbędna do reali-
zacji danej operacji.  

W modelowaniu procesów obróbki plastycznej, niezależnie od zastosowanej me-
tody analizy, niezbędny jest prawidłowy opis zjawisk kontaktowych, co oznacza przy-
jęcie właściwego modelu tarcia. Zwykle zakłada się, że siła tarcia T jest proporcjonal-
na do składowej normalnej siły nacisku N (tarcie Coulomba): 

 T = µ N (3.28)

gdzie: µ jest współczynnikiem tarcia. Formalnie wzór (3.29) opisuje tzw. tarcie su-
che, gdzie wartość µ jest stała dla ustalonej pary materiałów pary trącej i nie zależy 
od siły N. Jednak w modelowaniu procesów przeróbki plastycznej przyjmuje się, że 
współczynnik tarcia może zależeć od nacisku, temperatury i innych czynników, np. 
od kierunku ruchu względnego (jest to przypadek anizotropii tarcia, zwykle spowo-
dowany kierunkowością struktury stereometrycznej stykających się powierzchni). 
Takie podejście pociąga za sobą konieczność doświadczalnego wyznaczania współ-
czynnika tarcia w różnorodnych warunkach, adekwatnych do panujących w trakcie 
konkretnych procesów przeróbki plastycznej. Wzór (3.28) można zapisać w postaci: 

	 σnt = µ σnn (3.29)

gdzie: zamiast sił T i N wprowadzono odpowiednie naprężenia: σnt – naprężenie tar-
cia (styczne) i σnn – naprężenie normalne. Zależność (3.29) nie może być stosowana 
przy dużych naciskach normalnych. Jasne jest, że gdy naprężenie tarcia σnt osiągnie 
wartość granicy plastyczności na ścinanie k dla materiału kształtowanego plastycz-
nie, to poślizg materiału po narzędziu przestaje być możliwy. Następuje przywieranie 
materiału do narzędzia i naprężenie tarcia osiąga stałą i maksymalną wartość τmax: 
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gdzie: σp jest naprężeniem uplastyczniającym odkształcanego materiału. Zależność 
(3.30) wynika z warunku plastyczności Hubera-Misesa. Przy warunku Treski:

 � �
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 (3.31)

Zamiast (3.30) lub (3.31) w obliczeniach często wykorzystuje się warunek przybliżony:

	 σnt = µ* k  (3.32) 

który zakłada stałą (niezależną od nacisku normalnego) wartość naprężenia tarcia 
mniejszą od maksymalnej; µ* jest stałym współczynnikiem, zwanym współczynni-
kiem szorstkości lub czynnikiem tarcia, oznaczanym też literą m (0 < µ* = m < 1). 
Można dodać, że stosowane są jeszcze inne modele tarcia, np. model zaproponowany 
przez Lewanowa [161], w którym naprężenie tarcia opisuje wzór: 
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Porównanie przedstawionych powyżej modeli tarcia pokazano na rysunku 3.49.

Rys. 3.49. Zależność względnych naprężeń tarcia σnt/σp od względnych naprężeń normalnych σnn/σp: 
1 – tarcie Coulomba (3.29), µ = 0,5, 2 – stałe tarcie (wzór (3.30)), pozostałe linie proste poziome: stałe 

tarcie (3.32), µ* = m = 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 (od dolnej do górnej prostej), linie krzywe: model (3.33),  
m = 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 (od dolnej do górnej krzywej); opracowanie własne

Współczesne programy komputerowe przeznaczone do modelowania proce-
sów przeróbki plastycznej za pomocą metody elementów skończonych (MES) mają 
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możliwość wykorzystywania w obliczeniach różnych modeli tarcia, jak również 
wprowadzania zmiennych wartości współczynników tarcia zależnych od różnych 
czynników.

Istnieje wiele metod (rys. 3.50) pomiarów wielkości współczynnika (czynnika) 
tarcia, które można podzielić na dwie grupy [192]:

1. Metody analityczno-doświadczalne, w których korzysta się z teoretycznych 
związków pomiędzy zmierzonymi wartościami naprężeń, odkształceń lub pracy 
odkształceń plastycznych i nieznanymi współczynnikami (czynnikami) tarcia. 
Związki te mogą być otrzymywane z przybliżonych analiz procesów obróbki pla-
stycznej i mają wtedy postać konkretnych wzorów. Współcześnie wykorzystuje 
się wyniki symulacji komputerowych metodą elementów skończonych.

2. Metody doświadczalne, wykorzystujące wyniki pomiarów odkształceń, kąta 
tarcia lub niezależne pomiary sił lub naprężeń stycznych i normalnych.

Rys. 3.50. Klasyfikacja metod wyznaczania współczynnika tarcia w różnych procesach przeróbki 
plastycznej metali [192]  
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Przykładem może być metoda Burgdorfa polegająca na ściskaniu pierścieni mię-
dzy płaskimi płytami. Wartość współczynnika tarcia, zależną od średnicy wewnętrz-
nej oraz wysokości pierścienia po odkształceniu, można odczytać, posługując się 
nomogramem z rysunku 3.51b. Nomogram ten obliczony na podstawie przybliżonej 
analizy procesu ściskania pierścienia można obecnie korygować, wykorzystując MES. 

Niezależnie od zastosowanej metody wyznaczania współczynnika tarcia warunki 
przeprowadzanych doświadczeń i obliczeń winny odpowiadać warunkom rzeczywi-
ście występującym w konkretnych procesach. 

Rys. 3.51. Pierścień do próby ściskania metodą Burgdorfa (a) i nomogram (b) do określenia wartości 
współczynnika tarcia w funkcji jego wymiarów po odkształceniu [41, 234]

Opory tarcia występujące w procesach kucia na gorąco są duże (µ = 0,2–0,5), 
co wynika głównie z obecności dużej ilości zgorzeliny i małej skuteczności smaro-
wania w wysokich temperaturach. Hamujący wpływ tarcia na płynięcie materiału 
w tych procesach jest szczególnie widoczny. Duże opory tarcia są powodem tego, 
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że w niektórych obszarach odkształcanej odkuwki ruch materiału względem po-
wierzchni narzędzia jest w ogóle zahamowany i występuje tzw. przywieranie.

Rysunek 3.52 przedstawia ekstremalny przykład, z którego wynika, jak silny może 
być wpływ tarcia na niejednorodność odkształceń i naprężeń. 

Rys. 3.52. Ściskanie pierścienia pomiędzy płytami z anizotropowym tarciem: proporcje wymiarów 
początkowych pierścienia: D0:d0:h0 = 2:1:0,8, wysokość końcowa h = 0,5 h0 (D – średnica zewnętrzna, 

d – średnica wewnętrzna)

Pokazano na nim wynik analizy MES procesu spęczania pierścienia ze sta-
li S235JR przy założeniu anizotropowego tarcia. Przyjęto, że współczynnik tarcia 
zmienia się w kierunku obwodowym od wartości maksymalnej 0,5 w kierunku 
1 do minimalnej 0,02 w kierunku 2 na ¼ obwodu (wykres biegunowy wartości 
współczynnika tarcia ma kształt elipsy). Widać wyraźnie, że w kierunku 1 mamy 
beczkowatość na powierzchni wewnętrznej  i zewnętrznej. Zupełnie inaczej jest 
w kierunku 2, gdzie powierzchnia wewnętrzna jest wklęsła! Otwór przyjmuje 
kształt zbliżony do elipsy, przy czym krótsza półoś (w kierunku 1) jest mniejsza 
od promienia otworu przed odkształceniem, a półoś dłuższa (w kierunku 2) jest 
od tego promienia większa. Widoczna jest także duża niejednorodność naprężeń 
zastępczych obliczonych z hipotezy Hubera-Misesa, co oddaje skala kolorów na 
rysunku. Wartości półosi otworów r1 i r2 (od osi do najbliższego punktu na po-
wierzchni wewnętrznej) oraz zarysu zewnętrznego R1 i R2 (od osi do najdalszego 
punktu na powierzchni zewnętrznej) w dwóch prostopadłych kierunkach 1 i 2, 
w których współczynniki tarcia wynoszą odpowiednio µ1 i µ2, mogą być odczytane 
z rysunków 3.53 i 3.54 lub z tabeli 3.43. 

3 Obliczenia MES z wykorzystaniem programu ABAQUS wykonał E. Lisowski z Instytutu Informa-
tyki Stosowanej Politechniki Krakowskiej (publikacja za zgodą autora). Inne przykłady symula-
cji numerycznej procesu ściskania pierścienia i porównanie wyników obliczeń z doświadczeniem 
można znaleźć w pracy: E. Lisowski, S. Okoński, W. Czyżycki: Simulation studies on ring upsetting 
using the abaqus software, Czasopismo Techniczne 10, 2017.



82 Struktura i właściwości warstw napawanych na wykrojach matryc kuźniczych

Rys. 3.53. Półosie otworów (r1 i r2) oraz zarysu zewnętrznego (R1 i R2) spęczanego pierścienia  
w funkcji współczynnika tarcia µ1 w określonym kierunku (0,01 < µ1 < 0,5) przy ustalonej wartości 

współczynnika tarcia µ2 = 0,05 w kierunku prostopadłym; wymiary początkowe pierścienia: średnica 
zewnętrzna D0 = 20 mm, średnica wewnętrzna d0 = 10 mm, wysokość h0 = 8 mm; wysokość pierścienia 

po spęczaniu: h = 3 mm

a)

b)

Efekty oddziaływania sił tarcia w procesach kucia matrycowego (rys. 3.55) są 
bardzo skomplikowane. Na powierzchniach bocznych wykrojów można wskazać ob-
szary, gdzie tarcie utrudnia płynięcie metalu i dobre wypełnianie wykroju; można 
także wskazać inne obszary, gdzie tarcie ma korzystny wpływ na przebieg procesu, 
np. w mostku wypływki. Dodatni efekt działania sił tarcia w tym przypadku wynika 
z tego, że hamowanie płynięcia metalu na zewnątrz wykroju sprzyja dobremu wy-
pełnianiu wykroju, a zatem umożliwia uzyskanie wyrobu o większej dokładności 
wymiarowo-kształtowej. Sterowanie efektem hamowania wypływania materiału do 
wypływki jest możliwe przez odpowiedni dobór wymiarów mostka (h i l). Dla od-
kuwek o skomplikowanych kształtach przyjmuje się większe długości l i mniejsze 
wysokości h mostka. 
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Tabela 3.4. Półosie otworów i zarysu zewnętrznego spęczanych pierścieni

µ1 r1, mm r2, mm R1, mm R2, mm

0,01 9,24 4,33 18,37 12,89

0,05 5,47 5,47 15,34 15,34

0,10 3,75 6,53 13,54 16,83

0,20 2,96 6,87 12,72 17,69

0,30 2,80 6,82 12,55 17,96

0,40 2,70 6,73 12,55 18,07

0,50 2,64 6,64 12,59 18,13

Rys. 3.54. Pierścień spęczany w warunkach anizotropowego tarcia – widok z góry (podano wartości 
współczynników tarcia µ1 oraz µ2 = const w dwóch prostopadłych kierunkach); opracowanie własne

 Powszechnie wiadomo, że opory tarcia płynnego są małe w porównaniu z tar-
ciem suchym. Dzięki wprowadzeniu pomiędzy kontaktujące się powierzchnie na-
rzędzia i odkształcanego materiału ośrodka o odpowiedniej lepkości – tarcie suche 
można zmienić na płynne. Siłę tarcia płynnego można wyznaczyć, korzystając z pra-
wa liniowej lepkości Newtona:  

 T
v
h

St� �  (3.34)

Naprężenie tarcia wynosi:
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gdzie: 
η  –  współczynnik lepkości dynamicznej smaru, 
S  –  powierzchnia styku narzędzia z odkształcanym materiałem, 
h  –  grubość warstwy smaru, 
vt  –  prędkość materiału odkształcanego względem narzędzia w kierunku t. 

Rys. 3.55. Schemat oddziaływania sił tarcia w procesie kucia matrycowego; strzałki cienkie (V) 
pokazują lokalne kierunki przemieszczania się materiału odkształcanego względem matrycy, strzałki 

pogrubione oznaczają kierunki naprężeń tarcia działających na materiał odkuwki (τ); hamujące 
działanie sił tarcia w miejscach oznaczonych znakiem „+” (wejście do rowka na wypływkę i mostek) 

przyczynia się do lepszego wypełnienia wykroju; opracowanie własne 

Stworzenie warunków tarcia płynnego pozwala na znaczną poprawę efektywności 
procesów przeróbki plastycznej – między innymi poprzez:

– zmniejszenie strat energii podczas realizacji procesu kształtowania plastycznego,
– istotne podwyższenie trwałości narzędzi i jakości wyrobów,
– zwiększenie wydajności procesów kształtowania plastycznego w drodze pod-

wyższenia prędkości obróbki (np. prędkości ciągnienia) bez obawy nadmier-
nego wzrostu temperatury. 

Niestety uzyskanie i utrzymanie tarcia płynnego dla większości procesów 
przeróbki plastycznej i szerokiego zakresu kształtowanych materiałów napotyka 
znaczne trudności. Dzieje się tak głównie z powodu braku substancji smarujących 
o odpowiedniej lepkości i aktywności powierzchniowej, które warunkują utrzymy-
wanie się tych substancji na powierzchni w warunkach bardzo wysokich nacisków 
jednostkowych.

Jak wynika z powyższych uwag, tarcie wywiera w większości przypadków zdecy-
dowanie niekorzystny wpływ na przebieg procesów obróbki plastycznej. W związku 
z tym wiele działań ma na celu ograniczenie tarcia, między innymi poprzez:
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– zamianę tarcia suchego na płynne, względnie tarcia ślizgowego na toczne,
– zmniejszenie (co do bezwzględnej wartości) naprężeń kontaktowych w drodze 

modyfikacji stanu naprężenia w procesie kształtowania – np. poprzez zasto-
sowanie naciągu i przeciwciągu przy walcowaniu lub ciągnieniu, względnie 
żeber lub progów ciągowych w tłocznictwie,

– eliminację tarcia na pewnych fragmentach powierzchni kontaktowej poprzez 
brak przemieszczeń – np. przy wyciskaniu z nieruchomym wsadem, gdzie 
wstępniak nie przemieszcza się względem pojemnika,

– wprowadzenie pulsacyjnych ruchów narzędzi kształtujących.

3.3.3. Rola smarowania w procesach przeróbki plastycznej

Głównym celem stosowania różnorodnych technik i zabiegów smarowania jest 
zmniejszenie oporów tarcia, a przez to obniżenie strat energii oraz zmniejszenie in-
tensywności zużycia elementów pary trącej, w wyniku czego możliwe jest zwiększe-
nie trwałości i niezawodności urządzeń technicznych.

Smarowanie polega na wprowadzaniu między elementy pary trącej ciała trzeciego 
– smaru. Smarami nazywa się wszystkie substancje stałe, maziste, płynne, i gazowe, 
które zmniejszają opory tarcia i pozwalają na zamianę tarcia suchego na inny, bar-
dziej korzystny rodzaj tarcia [84].

Złożone obciążenia mechaniczne i cieplne występujące w procesach kucia ma-
trycowego i przenoszone przez narzędzia kuźnicze (matryce pracujące na prasach, 
młotach i kuźniarkach) oraz niska trwałość tej grupy narzędzi stawia smarom tech-
nologicznym przeznaczonym do zastosowania w tych warunkach szczególne wyso-
kie wymagania. Trudności w doborze smarów dla procesów kucia powoduje fakt, iż 
z reguły temperatura odkształconego materiału wynosi od 900 do 1200°C, a matryca 
w czasie pracy powinna mieć temperaturę powyżej 250°C, co ustalono na podstawie 
badań w warunkach produkcyjnych. 

Przy doborze smarów należy także pamiętać o względach bhp. Uwzględniając ten 
aspekt zagadnienia, dąży się do tego, aby smary kuźnicze były bezdymne oraz nie-
szkodliwe dla zdrowia.

Smary technologiczne, stosowane w różnych procesach technologicznych prze-
róbki plastycznej, winny więc spełniać szczególne wymagania i posiadać specjalne 
własności. Ze względu na różne warunki realizacji procesów, jak też bardzo szeroką 
gamę odkształcanych plastycznie materiałów, przy doborze smarów technologicz-
nych dla danego procesu należy uwzględniać takie czynniki, jak: 

– rodzaj (gatunek) odkształcanego materiału,
– prędkość ruchu narzędzia i zakres prędkości przemieszczeń materiału wzglę-

dem narzędzia, 
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– zakres występujących nacisków,
– temperaturę,
– konstrukcję narzędzi,
– stopień złożoności wyrobu. 
Konieczność doboru smaru w zależności od gatunku odkształconego metalu wy-

nika głównie stąd, że niektóre smary, które dobrze spełniają swoją rolę np. przy od-
kształcaniu stali, nie mogą być stosowane przy kształtowaniu metali nieżelaznych ze 
względu np. na działanie korodujące. 

Drugim bardzo ważnym czynnikiem rzutującym na dobór smarów jest prędkość 
narzędzia i prędkość przemieszczania się odkształcanego metalu po jego powierzch-
ni. Wraz ze zmianą prędkości zmienia się w sposób istotny działanie smaru. Inne 
są wymagania stawiane smarom przy obciążeniach statycznych (kucie na prasach), 
a inne przy dynamicznych (kucie na młotach). 

Podobnie smary przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach muszą mieć 
zupełnie inne własności niż smary stosowane w temperaturze otoczenia.

Ważnym czynnikiem jest także zakres nacisków jednostkowych, występujących 
na powierzchniach styku odkształcanego metalu z narzędziem. Stosowane najczę-
ściej w technice smary olejowe mają ograniczoną zdolność przenoszenia nacisków 
i film smaru zostaje łatwo przerwany. Duże naciski występujące w procesach pra-
sowania wymagają stosowania zupełnie innych smarów niż ma to miejsce w ele-
mentach maszyn. Jeszcze bardziej komplikuje sprawę fakt, iż procesy te mogą być 
realizowane w podwyższonych temperaturach. Najszersze zastosowanie w grupie 
smarów technologicznych przeznaczonych do pracy na gorąco znalazła zawiesina 
grafitu w wodzie oraz różnego typu szkła wodne oraz – w pewnych przypadkach – 
szkło w postaci proszku bądź włókien, które ulega stopieniu w temperaturze prze-
róbki plastycznej.

Przy doborze smaru należy także brać pod uwagę stopień złożoności wyboru oraz 
specyfikę procesu. W niektórych przypadkach opory tarcia mogą być korzystne (uła-
twiają realizację procesu) i w obszarach, w których to zjawisko występuje, nie należy 
stosować smarowania. 

Smary stosowane w procesach przeróbki plastycznej można podzielić ze względu 
na następujące kryteria:  

– konsystencję smaru, 
– pochodzenie (organiczne, mineralne),
– przeznaczenie.
Smar technologiczny przeznaczony do procesów prasowania powinien [166]: 
– skutecznie rozdzielać powierzchnie odkształcanego metalu i narzędzia oraz 

nie dopuszczać do przywierania odkuwek do kowadeł lub matryc,
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– zmniejszać opory tarcia i ułatwiać (w tych obszarach, gdzie to jest potrzeb-
ne) poślizg materiału po narzędziu oraz zapewnić właściwe wypełnienie 
wykroju,

– zmniejszać intensywność zużycia narzędzia,
– działać jako substancja chłodząco-smarująca,
– nie zmieniać swoich własności w wysokich temperaturach,
– nie zanieczyszczać pomieszczeń (smar powinien być bezdymny),
– zabezpieczać odkuwki przed utlenianiem,
– nie działać korodująco na odkształcony przedmiot i narzędzie. 
O ile celowość stosowania środków smarujących mających za zadanie zmniejsze-

nie oporów tarcia, ułatwienie płynięcia metalu w matrycy i zapobieganie przywiera-
niu odkuwek nie budzi żadnych zastrzeżeń, o tyle problem chłodzenia matryc jest 
jeszcze ciągle przedmiotem rozważań.    

Zgodnie z zaleceniami (odpowiednich norm) matryce kuźnicze winny być na-
grzane przed rozpoczęciem pracy do temperatury ok. 250°C. W wyniku zetknięcia 
nagrzanej odkuwki z powierzchnią wykroju w warstwie wierzchniej matrycy wy-
stępuje znaczny wzrost temperatury, przy czym w przypadku braku substancji roz-
dzielającej (np. smaru) po pewnym czasie temperatura na powierzchni wykroju bę-
dzie równa temperaturze powierzchni odkuwki, a rozkład temperatury w warstwie 
wierzchniej odkuwki i narzędzia będzie wyglądał jak na rysunku 3.56. 

Rys. 3.56. Rozkład temperatury na powierzchni styku odkuwki z narzędziem: tno – temperatura 
nagrzania odkuwki, tko – temperatura na powierzchni odkuwki w czasie kucia, tkm – temperatura  

na powierzchni matrycy w czasie kucia, tM – temperatura matrycy przed rozpoczęciem pracy [161]

Ogólnie smary stosowane w kuźnictwie można podzielić na następujące grupy:
– olejowe,
– wodno-grafitowe,
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– fosforanowe,
– stałe (głównie tlenkowe),
– na bazie szkieł,
– na bazie związków litu. 
Ważną cechą, którą powinien mieć smar technologiczny, jest brak korozyjnego 

oddziaływania na odkuwkę. Ponieważ odkuwki po zakończeniu kucia (przed obrób-
ką cieplną czy też powierzchniową) są zwykle składowane w hali, przy niewłaściwie 
dobranym smarze mogą w tym czasie skorodować. Istotną zaletą smarów kuźniczych 
jest zdolność do zabezpieczania odkuwki przed utlenieniem w czasie nagrzewania. 
Dlatego coraz częściej poszukuje się substancji ochronno-smarujących, tj. takich, 
które nałożone na przedkuwkę (lub materiał wyjściowy) chroniłyby przed powsta-
waniem nadmiernej ilości zgorzeliny.

 Niezbędnym warunkiem uzyskania dobrych efektów przy stosowaniu środków 
chłodząco-smarujących w procesach prasowania jest systematyczne podawanie sma-
ru do przestrzeni roboczej (wykroju), przy czym cykl smarowania matryc powinien 
być zgodny z cyklem kucia. Należy dążyć do tego, aby operacja smarowania wyko-
nywana była w sposób zmechanizowany. W dobrze funkcjonujących kuźniach ma-
trycowych (np. Kuźnia „Glinik”) stosuje się w tym celu specjalnie skonstruowane 
urządzenia do podawania smaru, przy czym zasada działania tych urządzeń polega 
na rozpylaniu za pomocą specjalnych dysz emulsji grafitowo-wodnej lub olejowo-
-wodnej [84]. W związku z tym przy konstruowaniu narzędzi należy przewidzieć 
miejsca do ulokowania odpowiednich dysz rozpylających medium smarujące. 

Smar wieloskładnikowy, o właściwie dobranych dodatkach, ma dużo lepsze wła-
sności niż smar jedno- czy dwuskładnikowy. Ze względu na wzrastające wymagania 
dotyczące jakości odkuwek, rozwój procesów dokładnego kucia i poszukiwanie spo-
sobów zwiększenia trwałości narzędzi, problem smarów technologicznych musi być 
właściwie rozwiązany z jednej strony przez rozwinięcie produkcji smarów technolo-
gicznych, a z drugiej poprzez doskonalenie urządzeń smarowniczych.

Zjawiska absorbcji i chemisorpcji substancji smarującej wpływają zarówno na 
mechanizm tarcia i zużycia, jak również na własności WW narzędzia i odkuwki. 

W przypadku obecności warstwy izolującej, którą tworzy ośrodek chłodząco-
-smarujący, temperatura na powierzchni narzędzia jest znacznie niższa od tempera-
tury panującej na powierzchni odkuwki.     
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3.4. WARUNKI PRACY I PODSTAWOWE MECHANIZMY ZUŻYCIA 
MATRYC KUŹNICZYCH 

Podczas kucia matrycowego na gorąco przerabiany metal odkształca się wskutek na-
cisku połówek matrycy zbliżających się do siebie i wypełnia wykrój matrycy. Robocze 
powierzchnie narzędzi są narażone podczas pracy na [13, 16, 17, 19, 22, 25, 29, 31, 49, 
54, 57, 58, 59, 82, 83, 84, 95, 104, 166, 191, 271, 274, 275, 282]: 

– nagrzanie do wysokiej temperatury oraz cykliczne zmiany temperatury,
– cykliczne, duże obciążenia mechaniczne, dynamiczne lub quasi-statyczne,
– intensywne ścieranie w podwyższonej temperaturze,
– korozyjne oddziaływanie obrabianego materiału i ośrodków chłodząco-sma-

rujących.     
Zmiany temperatury powierzchni roboczych narzędzi są związane z kontaktem 

z gorącym obrabianym materiałem i następnym chłodzeniem podczas każdego cyklu 
pracy (rys. 3.57) [19, 22, 23, 56, 79, 103, 233 , 257, 274, 275, 282]. Ciepło przekazy-
wane przez kształtowany materiał nie jest odprowadzane całkowicie przez ośrodek 
chłodzący i powoduje nagrzanie całej masy narzędzia podczas pracy do temperatury 
powyżej 250°C. Maksymalna temperatura powierzchni roboczych matryc stykają-
cych się przez krótki czas z nagrzewanym materiałem oraz intensywnie chłodzonych 
wynosi 500–600°C, a rdzenia 300–400°C [19, 20, 23, 50, 83, 181, 257, 274, 293].

Ze wzrostem temperatury pogarszają się własności wytrzymałościowe materiału 
matrycy, a przede wszystkim zmniejsza się jego odporność na ścieranie. Strefowe 
nagrzewanie narzędzia prowadzi do występowania naprężeń własnych I. rodzaju, 
nazywanych naprężeniami cieplnymi [57, 84]. Wartość tych naprężeń zależy przede 
wszystkim od różnicy temperatur pomiędzy warstwami powierzchniowymi a środ-
kiem matrycy, szybkości zmian temperatury na powierzchni, kształtu narzędzia itp. 
W przypadku matryc kuźniczych różnica temperatur między warstwami powierzch-
niowymi a środkiem matrycy może osiągnąć wartość rzędu:

 ∆t = 750°C – 300°C = 450°C  (3.36) 

Odpowiadające temu przyrostowi temperatur naprężenia własne I. rodzaju mogą 
osiągnąć wartość ok. 600 MPa. Ze względu na temperaturę pracy matryc można wy-
różnić trzy zasadnicze zakresy temperatur [84], co przedstawia rysunek 3.58. Zakresy 
temperatur, do których nagrzewa się matryca, zestawiono w tabeli 3.5. Z rysunku 3.58 
wynika, że najbardziej obciążone cieplnie są matryce jednowykrojowe, przeznaczone 
do kucia ciężkich odkuwek. Ze względu na długi czas kucia (za pomocą kilku uderzeń) 
i dużą masę odkuwki matryca przejmuje dużą ilość ciepła, co prowadzi do znacznego 
wzrostu temperatury zwłaszcza w warstwie wierzchniej wykroju.
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Rys. 3.57. Schemat zmian temperatur w różnych odległościach od powierzchni roboczej matrycy 
podczas jednego cyklu pracy przy kuciu na prasie (a) i rozkład temperatury maksymalnej na przekroju 

części matrycy kuźniczej podczas pracy (b) [282]  

a)

b)

Rys. 3.58. Zakresy temperatur matryc kuźniczych: I – matryce o małych rozmiarach, II – matryce 
średniej wielkości, III – matryce jednowykrojowe duże [84]
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Tabela 3.5. Zakres temperatur, do których nagrzewa się matryca [84]

Rodzaj matrycy
Temperatura t°C Δtmax

°Cpowierzchni środka

I Małe matryce, przeznaczone do kucia na 
prasie odkuwek o ciężarze poniżej 1 N 100÷120 20 100

II
Matryce średnie, wielowykrojowe, przezna-
czone do kucia na prasach odkuwek  
o ciężarze 1÷5 N

150÷350 100 250

III
Matryce duże, jednowykrojowe, przezna-
czone do kucia na młotach odkuwek  
o ciężarze powyżej 5 N

500÷750 300 450

Nasuwa się pytanie, jaki jest optymalny zakres temperatur pracy matryc kuźni-
czych oraz jakie zjawiska zachodzą w ich WW oraz głębiej. W dalszym ciągu podano 
kilka uwag na ten temat.

1. Na skutek znacznego wzrostu temperatury w warstwie wierzchniej wykroju 
przy stosunkowo długim czasie trwania procesu kucia jednej odkuwki mogą 
występować przemiany fazowe i powstawać związane z tym naprężenia wła-
sne II. rodzaju, przy czym najbardziej niekorzystne jest zjawisko tzw. wtórnego 
hartownia pewnych obszarów matrycy lub samej WW, co może mieć miejsce 
w przypadku dużych matryc niewłaściwie chłodzonych. Poza wartością różnicy 
∆t bardzo ważny jest również zakres temperatury pracy. Dla stali 55NiCrMoV7 
najbardziej niebezpieczny zakres stanowią temperatury 450–650°C, co jest spo-
wodowane w dużej mierze spadkiem wytrzymałości wraz ze wzrostem tempe-
ratury, zmianami udarności oraz zjawiskami związanymi z procesem tzw. wtór-
nego odpuszczania.

2. Zmiany temperatury matryc mają często charakter cykliczny, co wynika ze 
specyfiki procesów kuźniczych. Prawidłowy cykl kucia, począwszy od swo-
bodnie leżącej odkuwki aż do zakończenia, składa się z następujących etapów 
[56, 84]:
– nagrzewanie dolnej połówki matrycy od swobodnie leżącej odkuwki,
– nagrzewanie obydwu połówek od odkuwki podczas kucia,
– nagrzewanie dolnej części matrycy od swobodnie leżącej odkuwki (po 

otwarciu matrycy),
– stygnięcie matrycy po wyjęciu odkuwki (przebieg stygnięcia zależy od tem-

peratury otoczenia i rodzaju ośrodka smarującego).
3. Cykl cieplny pracy matrycy składa się z nagrzewania i chłodzenia. Z cyklem tym 

związana jest zmiana znaku naprężenia. Nagrzewanie matrycy wywołuje w WW 
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naprężenia ściskające, ponieważ występuje w niej zjawisko rozszerzalności ciepl-
nej, któremu przeciwdziałają głębiej położone chłodniejsze warstwy materiału. 
Odwrotne zjawisko występuje przy chłodzeniu: w tym przypadku WW o tem-
peraturze niższej niż temperatura środka matrycy podlega naprężeniom roz-
ciągającym. Cyklicznie powtarzające się zmiany temperatury i związane z tym 
cykliczne zmiany naprężeń prowadzą w konsekwencji do zmęczenia cieplnego 
i pojawienia się pęknięć zmęczeniowych, które następnie działają jak karby. 

4. W wyniku pracy w podwyższonych temperaturach matryca ulega intensywne-
mu zużyciu ściernemu oraz utlenianiu. Wraz ze wzrostem temperatury odpor-
ność stali na zużycie ścierne maleje, co z punktu widzenia eksploatacji narzędzi 
kuźniczych jest bardzo niekorzystne. Jak wynika z powyższego, odporność ma-
trycy na zużycie spowodowane czynnikami mechanicznymi i cieplnymi zależy 
od temperatury pracy. Temperatura ta zależy w dużym stopniu od własności i ro-
dzaju środka smarującego, a w głównej mierze od jego własności chłodzących 
i izolujących, jak również od czynnika ludzkiego (przy pracy bez udziału robo-
tów przemysłowych). Środek smarujący w procesie kucia matrycowego pełni 
istotną funkcję, gdyż zmniejsza opory tarcia, a przez to wpływa na stan naprężeń 
i odkształceń w warstwie wierzchniej matrycy oraz na przebieg odprowadzania 
ciepła z odkuwki, a więc także na mikrostrukturę odkuwki.

Cykliczne zmiany temperatury powodują powstanie zmiennych naprężeń ciepl-
nych związanych z gradientem temperatury oraz niejednorodnością własności fizy-
kochemicznych faz stali. Ze zwiększeniem liczby cykli cieplnych następują zmiany 
strukturalne i obniżenie własności wytrzymałościowych w warstwie wierzchniej tak, 
że naprężenia cieplne często przekraczają temperaturową wytrzymałość zmęczenio-
wą, a niekiedy granicę plastyczności. Powoduje to po pewnym czasie utworzenie na 
powierzchni roboczej siatki pęknięć pogłębiających się podczas dalszych cykli pracy. 
W efekcie następuje wykruszanie się cząstek materiału z powierzchni i przyspieszenie 
zużycia narzędzi. Zarodkowanie pęknięć zmęczeniowych w stopach wielofazowych, 
jakimi są stale narzędziowe do pracy na gorąco, może zachodzić wewnątrz ziaren lub 
na granicach międzyfazowych zależnie od morfologii i własności poszczególnych faz.

Podczas zmęczenia cieplno-mechanicznego w stali zachodzą zmiany strukturalne. 
Są one spowodowane dużą ilością wad sieciowych, powstających w wyniku działania 
naprężeń cieplnych i mechanicznych. Początkowo następuje przejściowe umocnienie 
stali związane ze zwiększeniem gęstości dyslokacji podczas odkształcenia plastycznego 
w kolejnych cyklach (rys. 3.59). Umocnienie to jest usuwane następnie przez procesy 
aktywowane cieplnie. Występuje obniżenie własności wytrzymałościowych związanych 
z postępującą koagulacją węglików, rekrystalizacją osnowy i obecnością mikropęk-
nięć w stali (rys. 3.59, 3.61) [81, 124, 214]. Zarodkowanie mikropęknięć w większości 
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przypadków następuje na powierzchni, więc struktura i własności WW narzędzia wy-
wierają decydujący wpływ na początkowy etap zmęczenia cieplnego.

Karby i wady powierzchniowe powodują koncentrację naprężeń i zmniejszanie 
odporności stali na cykliczne zmiany temperatury [53, 84, 282]. Także powierzch-
niowe warstwy tlenków lub innych faz o odmiennych niż podłoże własnościach fi-
zykochemicznych przyśpieszają zarodkowanie pęknięć. Kinetyka utleniania metalu 
kontroluje szybkość pęknięć i wpływa na ich morfologię. Na przykład pęknięcia po-
wstające podczas cykli cieplnych na powierzchni narzędzi mogą zostać wypełnio-
ne zgorzeliną, oddziałującą jak klin w szczelinie i przyśpieszającą rozwój pęknięć 
(rys. 3.60) [146, 267]. Intensyfikacja propagacji pęknięć następuje także w obecności 
innych ośrodków oddziałujących korozyjnie na badany metal, takich jak woda, oleje, 
ciekłe stopy metali itp. W praktyce zmęczenie cieplne nigdy nie zachodzi w czystej 
postaci, gdyż występują równocześnie cykliczne naprężenia mechaniczne oraz pro-
cesy korozyjne i ścierne (zachodzi tzw. zmęczenie cieplno-mechaniczne lub cieplno-
-korozyjne połączone ze zużyciem ściernym) [6, 50, 81, 179, 181, 226].

Rys. 3.59. Wpływ liczby cykli podczas zmęczenia cieplno-mechanicznego w zakresie temperatury  
730–300°C oraz przy naprężeniach mechanicznych ± 130 MPa na własności wytrzymałościowe  
i plastyczne stali typu 30H3W9F (WWV) hartowanej z 1120°C i odpuszczonej w 590°C [124] 

Obciążenia mechaniczne działające na narzędzia do pracy na gorąco związane 
z pokonywaniem oporu odkształcenia plastycznego kształtowanego materiału są 
wprawdzie mniejsze od występujących podczas obróbki na zimno, jednak osiągają 
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znaczne wartości i mają najczęściej charakter dynamiczny, zwłaszcza podczas kucia 
na młotach. Ze względu na obniżenie własności wytrzymałościowych materiału WW 
podgrzanej do wysokiej temperatury, naprężenia mechaniczne powodują niekiedy 
trwałe odkształcenia plastyczne najbardziej obciążonych części narzędzia do praso-
wania na gorąco [21, 81, 84, 103, 282]. Cykliczność naprężeń mechanicznych i ich 
dynamiczny charakter sprzyja rozwojowi pęknięć zmęczeniowych, zwłaszcza w miej-
scach gwałtownego przejścia jednej powierzchni wykroju w drugą (rys. 3.62). Może 
to spowodować pęknięcie całego narzędzia [56, 84, 131, 275].

Rys. 3.60. Schemat tworzenia się i rozprzestrzeniania pęknięć podczas zmęczenia cieplno-korozyjnego 
przy wartościach naprężeń cieplnych: a) dużych, b) małych [267]

a) b)

Zużycie cierne, zarówno adhezyjne, jak i ścierne, zachodzące w podwyższonej 
temperaturze przy dużych naciskach powierzchniowych, niekorzystnych warun-
kach smarowania oraz przy jednoczesnym oddziaływaniu cyklicznych obciążeń 
cieplnych i mechanicznych jest jedną z głównych przyczyn powodujących zmniej-
szenie trwałości eksploatacyjnej narzędzi do przeróbki plastycznej na gorąco [57, 
84, 85, 97, 270, 274, 275]. 

W pierwszym etapie procesu zużycia ściernego w podwyższonej temperaturze 
następuje zetknięcie i współdziałanie mechaniczne obszarów powierzchni kontaktu-
jących się i pokrytych warstwą tlenków, których ilość i skład chemiczny zależą od ro-
dzaju i temperatury odkształcanego metalu. Zjawiskiem dominującym jest odkształ-
cenie plastyczne nie tylko nierówności powierzchni, lecz także znacznej objętości 
kształtowanego metalu. W wyniku tego następuje kilkakrotny wzrost powierzchni 
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styku, a następnie pękanie, częściowe rozsunięcie warstwy tlenków i wydostanie się 
czystego metalu na powierzchnię styku z narzędziem.

W drugim etapie, przy bezpośrednim kontakcie metalu pozbawionego tlenków 
z powierzchnią narzędzia, zwiększa się udział oddziaływania międzyatomowego i two-
rzą się połączenia adhezyjne. Liczba tych połączeń jest zależna od stanu steometrycz-
nego powierzchni styku i wartości naprężeń kontaktowych, natomiast ich rodzaj zależy 
od fizykochemicznych i mechanicznych własności metali pary trącej (w tym głównie 
od reaktywności chemicznej) i warunków tarcia. W warunkach przeróbki plastycznej 
na gorąco  (tj. w podwyższonej temperaturze oraz zwiększonej na skutek odkształcenia 
plastycznego gęstości wad budowy krystalicznej WW odkształconego materiału) two-
rzące się połączenia tarciowe mają często charakter dyfuzyjny. Zwiększenie własności 
mechanicznych materiału WW narzędzia, a także właściwe smarowanie przyczynia się 
do znacznego zmniejszenia niekorzystnych zjawisk adhezyjnych między materiałem 
odkształconym a narzędziem [57, 84, 97, 166, 228, 274, 274].

Rys. 3.61. Wpływ liczby cykli podczas zmęczenia cieplno-mechanicznego na: a) wytrzymałość 
na rozciąganie, b) odkształcenia trwałe próbek z niektórych krajowych stali do pracy na gorąco 

obrabianych cieplnie w warunkach zapewniających uzyskanie twardości 40 HRC; warunki próby: 
zmiany temperatury w zakresie 550–10°C, energia uderzenia 1,3 J [81]

a)

b)
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W trzecim etapie tarciowego współdziałania powierzchni następuje niszczenie po-
wstałych połączeń adhezyjnych w czasie względnego ruchu elementów stanowiących 
parę trącą. Mechanizmy niszczenia tych połączeń są bardzo złożone. Odkształcenie 
plastyczne utworzonych nalepień materiału odkształconego powoduje powstanie mi-
kropęknięć powierzchni roboczej narzędzia. Przy dużych wartościach sił stycznych 
nalepienia adhezyjne są ścinane, a w najbardziej niekorzystnym przypadku następują 
także wykruszenia lub wyrwania części materiału z WW narzędzia. Wykruszone pro-
dukty zużycia wraz z cząstkami tlenków powodują przyśpieszenie zużycia ściernego 
powierzchni narzędzi [56, 84, 166, 270, 274, 275]. Istotna jest przy tym rola tlenków 
powstających na powierzchni nagrzanego metalu. Zewnętrzna warstwa tych tlenków, 
stykając się z narzędziem o niższej temperaturze, gwałtownie stygnie i oddziela się 
od odkształcanego przedmiotu. Proces ten jest przyśpieszany podczas odkształce-
nia plastycznego obrabianego metalu. Przy przeróbce plastycznej stali oddzielają się 
tlenki zawierające twarde cząstki Fe2O3. Tlenki te oddziaływują jak materiał ścierny, 
przyśpieszając proces zużycia narzędzi.                                         

Ścieranie zachodzi najbardziej intensywnie w miejscach największych nacisków jed-
nostkowych i przemieszczeń materiału kształtowanego względem powierzchni narzędzia. 
W matrycach otwartych jest to np. obszar przejścia wykroju w mostek wypływki. Zużycie 
cierne można ograniczyć, zapewniając prawidłową konstrukcję narzędzia, odporny na 
ścieranie materiał narzędziowy oraz odpowiednie ośrodki chłodząco-smarujące.

Na rysunku 3.62 przedstawiono schematycznie miejsca występowania głównych 
mechanizmów zużywania się wykroju matrycy. Przykłady zużycia narzędzi kuźni-
czych, będącego wynikiem opisanych wyżej mechanizmów, pokazują rysunki 3.63 
i 3.64. Przykłady te pochodzą z Kuźni „Glinik”. 

Rys. 3.62. Wykrój matrycy z zaznaczonymi miejscami, w których dominują główne mechanizmy 
zużycia: Ś – ścieranie, ZM – zmęczenie mechaniczne, ZC – zmęczenie cieplne, OP – odkształcenie 

plastyczne [22]
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Obserwacje z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego pozwa-
lają na dokładne zbadanie zużywających się powierzchni. Przykładowo w [73] obser-
wowano silne utlenienie powierzchni matrycy oraz – w przekrojach prostopadłych do 
powierzchni – lokalne wykruszenia z obecnością struktur porowatych (rys. 3.65 i 3.66).

Rys. 3.63. Zużycie wykroju matrycy kuźniczej (Kuźnia ,,Glinik”)

Rys. 3.64. Matryca wycofana z eksploatacji (Kuźnia „Glinik”)  
(zmęczenie cieplne, odkształcenie plastyczne, zużycie ścierne) 

Rys. 3.65. Zużycie matrycy – silne  
utlenienie [73]

Rys. 3.66. Zużycie matrycy (lokalne wykruszenie, 
przekrój prostopadły do powierzchni) [73]
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3.5. WYMAGANIA STAWIANE MATRYCOM KUŹNICZYM PODCZAS 
EKSPLOATACJI

Ponieważ wewnętrzne wydrążenie matrycy – wykrój kształtujący – styka się podczas pra-
cy z nagrzanym metalem, więc od stali na matryce do kucia na gorąco wymaga się nie 
tylko określonych własności mechanicznych w stanie zimnym, lecz również dostatecznie 
dobrych własności mechanicznych po nagrzaniu. Przede wszystkim pożądana jest wy-
soka granica plastyczności, aby matryca nie odkształcała się wskutek dużych nacisków.

Dla matryc do kucia narażonych na pękanie podczas pracy w warunkach dy-
namicznych bardzo ważna jest ciągliwość stali, z której matryca została wykonana. 
Odporność stali matrycowej na zużycie ścierne jest zawsze bardzo ważna, ponieważ 
zapewnia zachowanie odpowiednich wymiarów wewnętrznych matrycy przez długi 
czas jej pracy. 

Dla narzędzi do prasowania, nienarażonych podczas pracy na znaczne obciążenia 
dynamiczne, największe znaczenie ma wytrzymałość i odporność na zużycie ścierne 
przy podwyższonych temperaturach, a mniejsze – ciągliwość. Dlatego na matryce do 
kucia na młotach stosuje się inne gatunki stali niż na matryce do kucia na prasach.

Stal na matryce do pracy na gorąco powinna być jak najmniej wrażliwa na lokalne 
nagrzania. W stali o niewystarczającej ciągliwości (plastyczności), np. gdy stal jest źle 
odpuszczona, lokalne nagrzania mogą wywoływać pęknięcia. Ze względu na liczne 
i różnorodne wymagania, które stawia się matrycom zależnie od ich przeznaczenia, 
do wyrobu matryc stosuje się różne gatunki stali, począwszy od zwykłych węglowych 
aż do stopowych, zawierających po kilka pierwiastków stopowych. 

3.5.1. Wpływ obróbki cieplnej na własności eksploatacyjne narzędzi

Zastosowanie nawet najdroższych stali narzędziowych do pracy na gorąco bez rów-
nocześnie odpowiednio dobranej i przeprowadzanej obróbki cieplnej nie daje prze-
ważnie dobrych rezultatów.

Ważna właściwość stali narzędziowych – odporność na ścieranie – zależna jest 
w znacznej mierze od istnienia możliwie dużej ilości drobnych i równomiernie roz-
łożonych węglików (tak cementytu, jak i węglików stopowych) w dostatecznie utwar-
dzonej osnowie. Zatem wysokie temperatury i długi czas austenityzowania nie tylko 
nie poprawiają, lecz raczej pogarszają odporność na ścieranie. Natomiast odporność 
narzędzi na odpuszczający wpływ podwyższonych temperatur w czasie np. prasowa-
nia lub wyciskania gorącej stali (1250–900°C) jest tym lepsza, im wyższa jest tem-
peratura i im dłuższy jest czas wygrzewania narzędzi w temperaturze hartowania, 
czyli im więcej węglików stopowych przejdzie do roztworu stałego, jak to przestawia 
rysunek 3.67 [56, 167, 274, 275, 298].
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Rys. 3.67. Wpływ temperatury hartowania na twardość po odpuszczaniu stali o zawartości 0,25–0,35% C, 
2,5–2,8% Cr, 9% W, 0,3–0,4% W (w przybliżeniu odpowiednik stali WWN1); hartowanie z temperatur: 

1 – 1250°C/olej, 2 – 1250°C/powietrze, 3 – 1110°C/olej, 4 – 1000°C/olej, 5 – 900°C/olej [298]

Także ciągliwość, czyli odporność na wysokie obciążenia dynamiczne hartowa-
nych narzędzi, ma duży wpływ na ich przydatność do pracy na gorąco. Dobra ciągli-
wość uzależniona jest w zasadniczym stopniu od poprawnego doboru parametrów 
obróbki cieplnej. Oczywiście założenie, że ciągliwość jest tym wyższa, im niższa jest 
twardość narzędzia, byłoby co najmniej takim samym błędem, jak ocenianie popraw-
ności przeprowadzonej obróbki cieplnej lub jakości narzędzi tylko według twardości. 
Odpowiednia twardość narzędzia, ustalona przez konstruktora na podstawie zwy-
czajowych tradycji poszczególnych zakładów produkcyjnych, może być osiągnięta 
równie dobrze przez poprawne, jak i błędne hartowanie. Jaka ma być zastosowana 
stal narzędziowa i w jakiej temperaturze mają być hartowane oraz odpuszczane na-
rzędzia i jak chłodzone z temperatury hartowania (czy w zimnych ośrodkach – czy 
stopniowo lub izotermiczne), czy twardości narzędzi mają być niższe czy wyższe oraz 
jaka ma być najbardziej odpowiednia struktura narzędzi, czy z dużą ilością produk-
tów odpuszczania martenzytu – to zależy przede wszystkim od rodzaju wytwarza-
nych wyrobów i warunków eksploatacji narzędzi.

Stale narzędziowe, szczególnie stopowe do pracy na gorąco, mają po hartowaniu 
mikrostrukturę znacznie bardziej niejednorodną aniżeli stale konstrukcyjne. Dobór 
warunków hartowania i odpuszczania ma decydujący wpływ na trwałość matryc – 
przykłady mikrostruktur podano na rysunkach 3.68 i 3.69.
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Rys. 3.68. Mikrostruktura stali 55NiCrMoV7 
(WNL) hartowanej z 880C i odpuszczanej 

przy 450°C/1 godz: martenzyt odpuszczony, 
wyekstrahowane skupienia drobnych 

węglików rozmieszczonych w układzie 
pomartenzytycznym, replika węglowa 

ekstrakcyjna, pow. 400000 x [247]

Rys. 3.69. Mikrostruktura stali X40CrMoV5-1-1 
(WCLV) hartowanej z 850°C i odpuszczanej 
przy 300°C/5 godz: martenzyt odpuszczony, 

wyekstrahowane skupienia cząsteczek cementytu 
wydzielonych na granicy bloków igieł; replika 

węglowa ekstrakcyjna, pow. 20000 x [247]

W celu pełnego rozeznania sprawy doboru stali często potrzebna jest także znajo-
mość wielkości nacisków jednostkowych i maksymalnych temperatur, jakie występują 
na powierzchniach narzędzi w czasie ich pracy na gorąco. Przeważnie nacisk narzędzia 
na produkt przerabiany plastycznie na gorąco jest znacznie (ok. 10-krotnie) niższy niż 
przy obróbce plastycznej na zimno. Mniejsze jednostkowe naciski dają z jednej stro-
ny lżejszą pracę narzędzia (mniejsze naprężenia), z drugiej strony wysokie tempera-
tury, szczególnie występujące przy przeróbce plastycznej stali, wpływają ujemnie na 
narzędzia, obniżając ich wytrzymałość i odporność na ścieranie. Ponadto występują 
dodatkowe szybkozmienne naprężenia cieplne oraz wiele innych szkodliwych czyn-
ników, jak np. wzrost sił tarcia i korozja na pracujących powierzchniach. Pamiętać na-
leży, że spadek wytrzymałości zachodzi także w narzędziach, które w czasie przeróbki 
plastycznej na gorąco mogą się nagrzewać do temperatury 600°C i wyższej, zwłasz-
cza na powierzchniach pracujących, tj. bezpośrednio stykających się z produktem. 
Znajomość temperatury nagrzewania się narzędzia jest zatem potrzebna do określenia 
jego wytrzymałości. Naprężenia zastępcze w materiale narzędzia (narażonego głównie 
na ściskanie) nie mogą być wyższe od jego granicy plastyczności w temperaturze pracy, 
a pożądane jest, aby nie przekroczyły – łącznie z naprężeniami cieplnymi – ograni-
czonej wytrzymałości zmęczeniowej. Znajomość temperatury narzędzia potrzebna jest 
również do wyznaczenia temperatury odpuszczania, która w większości przypadków 
nie powinna być niższa niż temperatura narzędzia podczas pracy. Nie jest to obowią-
zująca zasada, gdyż np. wiele narzędzi zaleca się odpuszczać w niższych temperaturach, 
np. w 250°C, zapewniając trwałość austenitu szczątkowego w rdzeniu, co daje większą 
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ciągliwość przy obciążeniach dynamicznych. Zalecane odpuszczanie narzędzi do pracy 
na gorąco w niższych temperaturach w stosunku do rzeczywistych temperatur wystę-
pujących na powierzchniach pracujących wynika z tego, że ciepło przepływające od 
wsadu i wytwarzające się w czasie tarcia koncentruje się głównie w zewnętrznych, pod-
powierzchniowych warstwach materiału narzędzi o niewielkich grubościach (od 0,01 
do maksimum 5 mm), natomiast w głębszych partiach temperatury są dużo niższe. 
Rzeczywiste temperatury panujące na powierzchniach średnich i mniejszych matryc 
pracujących na prasach, kuźniarkach i młotach (zwłaszcza matryc górnych) są stosun-
kowo niskie, nieprzekraczające 350–500°C, nawet przy dłuższej pracy matryc. Wynika 
to głównie z tego, że pracujące powierzchnie narzędzi są smarowane np. grafitem ko-
loidalnym, stanowiącym dobrą warstwę izolacyjną, zmniejszającą przepływ ciepła od 
wsadu do narzędzia. Temperatury górnych połówek matryc, zwykle lepiej naturalnie 
chłodzonych i krócej stykających się z gorącym wsadem są na ogół niższe niż dolnych. 
Tylko w cięższych warunkach pracy, np. w czasie prasowania z małymi prędkościami 
lub wyciskania stali na gorąco, względnie przy dłuższym przetrzymywaniu produk-
tu w matrycach dolnych – temperatury na powierzchniach roboczych mogą osiągać 
600°C i więcej [57, 84, 274]. Tak wysokie i szybko zmieniające się temperatury mogą 
powodować nie tylko znaczny spadek twardości i wytrzymałości narzędzi, lecz również 
mogą spowodować bardzo szkodliwe, wielokrotnie powtarzające się hartowanie po-
wierzchni do wysokich twardości (ok. 60–62 HRC) [57, 167, 274, 275, 298], co sprzyja 
powstawaniu pęknięć.

3.5.2. Odporność na ścieranie w podwyższonej temperaturze

Odporność na ścieranie w temperaturze pracy jest zależna od własności metali pary 
trącej, temperatury, naprężeń mechanicznych, prędkości względnej przemieszczania 
się powierzchni roboczej narzędzia i obrabianego materiału oraz od sposobu smaro-
wania. Odporność na ścieranie w temperaturach podwyższonych jest badana różny-
mi metodami [19, 56, 82, 83, 84, 257, 262, 269, 270, 274, 275]. Ze względu na brak 
znormalizowanych, jednolitych metod oceny trudno jest podać szczegółowe dane 
o zmianach odporności na ścieranie w temperaturze podwyższonej w zależności od 
składu chemicznego czy warunków obróbki cieplnej stali. Ogólnie można stwierdzić, 
że pierwiastki węglikotwórcze i kobalt wpływają na zwiększenie odporności na ściera-
nie, z tym, że np. chrom dodany do stali w ilości ponad 5% i powodujący zmniejsze-
nie odporności na odpuszczanie przyczynia się także do zmniejszenia odporności na 
zużycie ścierne. Korzystny wpływ na zwiększenie odporności na ścieranie wywierają: 
niob w ilości do ok. 1,5% lub tytan, tworzące twarde i trwałe węgliki lub węglikoazotki 
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rozmieszczone równomiernie w osnowie [56, 192, 261]. W niektórych warunkach, np. 
przy dużych naciskach powierzchniowych, korzystny wpływ na zmniejszenie zużycia 
wywiera aluminium, co można wiązać z jego oddziaływaniem na zwiększenie prze-
wodności cieplnej oraz ze zmniejszeniem szybkości utleniania stali. Badania krajo-
wych stali do pracy na gorąco, np. 55NiCrMoV7 (WNL) i WLB, wykazują, że cechują 
się one znacznie mniejszą odpornością na ścieranie w temperaturze podwyższonej 
niż stale wysokostopowe, np. X40CrMoV5-1-1 (WCLWCLV), WLK, X30WCrV9-3 
(WWV) [81, 297] (rys. 3.70). Najmniejszym zużyciem ściernym w temperaturze pra-
cy charakteryzują się stale wieloskładnikowe [19, 57, 105, 274, 275]. Do przybliżonej 
oceny trwałości poszczególnych stali w warunkach ścierania na gorąco można zasto-
sować znajomość ich własności wytrzymałościowych w temperaturze podwyższonej. 
Kierowanie się przy ocenie np. twardością mierzoną w temperaturze pokojowej może 
być bardzo zawodne. Na przykład próbki ze stali 55NiCrMoV (WNL) zahartowane 
i odpuszczone w 350°C wykazywały mniejszą odporność na ścieranie w temperaturze 
badania od próbek odpuszczonych w 550°C, podczas gdy ich twardości po obróbce 
cieplnej wynosiły odpowiednio 53 i 43 HRC [56, 297]. 

Rys. 3.70. Wpływ długości drogi tarcia na zużycie ścierne próbek z niektórych stali badanych  
w warunkach tarcia suchego w temperaturze 500°C [81]

Stwierdzono, że odporność na zużycie ścierne jest zależna w dużym stopniu od 
własności wytrzymałościowych w temperaturze podwyższonej oraz odporności stali 
na odpuszczanie. Na przykład zwiększenie odporności stali na odpuszczanie o 10% 
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powoduje zmniejszenie ubytku masy ścieranych próbek o ok. 33% [203]. Temperatura 
badania również wpływa na ubytek masy próbek podczas ścierania. Doświadczenia 
mające na celu określenie tego oddziaływania wykonano w warunkach tarcia ślizgo-
wego między próbkami ze stali X37CrMoV5-1 (WCL) a przeciwpróbką ze stali NC10 
przy nacisku 150 N. W wyniku tych badań ustalono, że istnieje optymalny zakres 
temperatur pracy 500–600°C, w którym zużycie ścierne stali X37CrMoV5-1 (WCL) 
jest najmniejsze [68]. Podwyższenie temperatury austenityzowania stali wpływa przy 
tym na rozszerzenie tego zakresu oraz na zmniejszenie zużycia próbek (rys. 3.71). 
Z wykonanych badań oraz prób eksploatacyjnych wynika, że dużej odporności na 
ścieranie w podwyższonej temperaturze sprzyjają: obecność w strukturze stali duże-
go udziału twardych węglików stopowych, mały udział austenitu szczątkowego oraz 
wysokie własności wytrzymałościowe martenzytu w tej temperaturze. Uzyskanie ta-
kiego stanu strukturalnego powoduje jednak zmniejszenie własności plastycznych 
i udarności stali.

Rys. 3.71. Wpływ temperatury na zużycie ścierne stali X37CrMoV5-1 (WCL) zahartowanej  
z temperatur: 1 – 1000°C, 2 – 1040°C i 3 – 1080oC oraz odpuszczonej w 575°C [68]

Przeprowadzone w pracy [100] badania zależności zużycia stali węglowych od ich 
struktury przy tarciu o płótno korundowe dały następujące wyniki: 



104 Struktura i właściwości warstw napawanych na wykrojach matryc kuźniczych

a) odporność na ścieranie stali węglowych wyżarzonych rośnie ze wzrostem za-
wartości węgla do zawartości bliskiej eutektoidalnej, a z dalszym wzrostem 
maleje (dla perlitu) albo rośnie, lecz znacznie wolniej (dla cementytu kulkowe-
go), co pokazuje rysunek 3.72; struktury perlityczne są nieco bardziej odporne 
na ścieranie niż struktury z cementytem kulkowym;

b) odporność na ścieranie stali hartowanych rośnie ze wzrostem zawartości w nich 
węgla, jednakże od 0,8% C wzrost ten staje się coraz mniejszy, a od 1% C niemal 
całkowicie zanika (rys. 3.73);

Rys. 3.72. Zależność odporności na zużycie ścierne stali węglowej wyżarzonej od zawartości węgla:  
1– stal z perlitem płytkowym, 2 – stal z cementytem kulkowym [100]

Rys. 3.73. Zależność twardości HV i odporności na zużycie ścierne IWZ od zawartości węgla  
w stali hartowanej [100]
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c) odporność na ścieranie stali narzędziowych ze wzrostem zawartości austenitu 
szczątkowego w strukturze martenzytycznej ciągle maleje; 

d) w stalach ulepszonych cieplnie ze wzrostem temperatury odpuszczania odpor-
ność na ścieranie maleje, ale w mniejszym stopniu niż twardość (rys. 3.74);

e) najbardziej odporne na ścieranie są struktury martenzytyczne nieodpuszczone.

Rys. 3.74. Zależność twardości HV i odporności na zużycie ścierne IWZ od temperatury  
odpuszczania stali [100]

3.5.3. Odporność na zmęczenie cieplne  

Zmęczenie cieplne jest procesem zależnym od różnorodnych, wzajemnie ze sobą zwią-
zanych czynników, z których najczęściej wyodrębnia się [22, 56, 81, 274, 275, 282]:

– czynniki cieplne, tj. wielkości decydujące o rozkładzie temperatur i naprężeń 
cieplnych metalu, są to współczynniki rozszerzalności liniowej i objętościowej 
oraz wnikania ciepła i przewodnictwa cieplnego.

– własności mechaniczne materiału, zależne od składu chemicznego, mikro-
struktury oraz warunków obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, 

– czynniki stereometryczne, tj. wielkość i kształt elementu oraz rodzaj karbów 
powierzchniowych, 

– warunki badania lub pracy, tj. rodzaj, wielkość i czas działania naprężeń lub 
odkształceń, gradient temperatury, szybkość nagrzewania i chłodzenia, tem-
peratura maksymalna i minimalna cyklu oraz rodzaj atmosfery i ośrodka chło-
dząco-smarującego.

Wartość naprężeń cieplnych powodujących zmęczenie zależy od rozkładu tempera-
tur w narzędziu oraz od własności fizykochemicznych i składników strukturalnych ma-
teriału narzędziowego [7, 81, 222]. Węgiel i pierwiastki stopowe w stali, np. chrom, wol-
fram i wanad, korzystnie zmniejszają wartość współczynników rozszerzalności liniowej 
i objętościowej oraz jednocześnie działają niekorzystnie, zmniejszając przewodność 
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cieplną (rys. 3.75) [167, 221]. Przy podwyższaniu temperatury współczynniki rozsze-
rzalności liniowej i objętościowej ulegają na ogół zwiększeniu, natomiast przewodnic-
twa cieplnego – zmniejszeniu, wpływając niekorzystnie na odporność stali na cykliczne 
zmiany temperatury. W przypadku dużej ilości ciepła przekazywanego przez materiał 
obrabiany do narzędzia wpływ współczynnika przewodnictwa cieplnego jest mniej 
znaczący. Dodatki stopowe wpływają na zmiany temperatur przemian alotropowych 
stali. Wpływ ten ma istotne znaczenie wtedy, gdy temperatura maksymalna cyklu jest 
wyższa od A1, gdyż przemiany fazowe zachodzące podczas cykli cieplnych wpływają 
bardzo niekorzystnie na trwałość stali w warunkach zmęczenia cieplnego [19, 226]. 
Przemiana fazowa α → γ i związana z nią znaczna zmiana współczynnika rozszerzal-
ności objętościowej powoduje nawet kilkakrotne zmniejszenie odporności stali na cy-
kliczne zmiany temperatury. To niekorzystne oddziaływanie jest wyraźne zwłaszcza 
wtedy, gdy minimalna temperatura cyklu podczas chłodzenia jest niższa od Ms. Na po-
wierzchni próbek badanych lub narzędzi eksploatowanych w takich warunkach tworzy 
się wtedy warstwa o strukturze martenzytycznej, ulegająca bardzo szybkiemu pękaniu 
podczas kolejnych cykli cieplnych [19, 124].

Rys. 3.75. Wpływ temperatury na współczynnik przewodnictwa cieplnego żelaza  
i wybranych stali [167, 221]

Tak więc do pracy przy wysokiej temperaturze maksymalnej cyklu należy stoso-
wać stale o dużym stężeniu pierwiastków węglikotwórczych, powodujących podwyż-
szenie temperatur A1 i A3 oraz obniżenie temperatury Ms [264]. Nikiel i mangan obni-
żają temperaturę A1, dlatego stosowanie stali z tymi dodatkami do pracy w trudnych 
warunkach cieplnych jest bardzo niekorzystne. 
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Ścisłe określenie oddziaływania poszczególnych pierwiastków stopowych na 
przebieg pękania w warunkach cyklicznych zmian temperatury jest bardzo trudne ze 
względu na różnorodność czynników wpływających na ten proces. Ogólnie jednak 
można stwierdzić, że zwiększenie stężenia węgla powyżej 0,35% pogarsza odporność 
stali na zmęczenie cieplne [20, 148, 217]. Podobnie niekorzystnie wpływa mangan 
oraz wolfram o stężeniu ponad 1,5% [77, 217]. Lepszą odporność na cykliczne zmia-
ny temperatury uzyskuje się, zastępując wolfram molibdenem [78, 148]. Wpływ 
chromu zależy m.in. od stężenia wolframu, gdyż np. w stalach wysokowolframowych 
zwiększenie stężenia chromu tylko nieznacznie polepsza odporność na zmęczenie 
cieplne, natomiast w stalach zawierających poniżej 2% W korzystny wpływ chromu 
jest bardziej istotny. Nikiel i kobalt na ogół zmniejszają odporność stali narzędzio-
wych na cykliczne zmiany temperatury lub wywierają na nią nieznaczny wpływ [183, 
217], chociaż niektóre źródła mówią o korzystnym oddziaływaniu tych składników, 
zwłaszcza w stalach o małym stężeniu pierwiastków węglikotwórczych [183]. Wpływ 
niektórych składników stopowych na odporność stali na zmęczenie cieplne jest trud-
ny do jednoznacznego określenia, gdyż jest zależny m.in. od stężenia innych pier-
wiastków w stali, zastosowanej obróbki cieplnej oraz metody i warunków badania 
zmęczenia cieplnego.

Badania odporności stali na cykliczne zmiany temperatury wykonuje się wielo-
ma różnymi nieznormalizowanymi metodami [19, 79, 283]. Najczęściej jako kryte-
rium odporności na zmęczenie cieplne przyjmuje się głębokość pęknięć, gdyż zwy-
kle w stalach narzędziowych do pracy na gorąco obrabianych cieplnie i cechujących 
się dużą odpornością na cykliczne zmiany temperatury tworzą się pęknięcia o dużej 
gęstości, lecz niewielkiej głębokości [79, 282]. Wyniki badań zmęczenia cieplnego 
zwłaszcza metodami ilościowymi umożliwiają wyznaczenie zależności między liczbą 
cykli do pojawienia się pęknięć czy też szybkością propagacji pęknięć a wielkościa-
mi charakteryzującymi cykl cieplno-mechaniczny, np. zakresami odkształceń ∆ε, 
naprężeń ∆σ, temperatury ∆T i współczynnika intensywności naprężeń ∆K [122]. 
Na przykład w zakresie małej liczby cykli (do około 104) często jest wykorzystywana 
zależność Mansona-Coffina [171, 172]:

 ��N Cf
k �  (3.37)

gdzie:
∆ε  –  odkształcanie plastyczne w jednym cyklu, 
Nf  –  liczba cykli powodujących zniszczenie lub określone uszkodzenie ma-

teriału, 
k i C  –  stałe związane z własnościami materiału oraz warunkami badania. 
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Wykorzystując równania tego typu, przy uwzględnieniu odkształceń cieplnych w cy-
klu o różnicy temperatury ∆T, można obliczyć przybliżoną trwałość Nf elementów ze stali 
narzędziowych do pracy na gorąco o znanych własnościach fizycznych i mechanicznych 
w temperaturze podwyższonej [171]. Na przykład można zastosować zależność [171]:
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gdzie:
α – współczynnik rozszerzalności liniowej, 
ν1 i ν2  –  liczby Poissona, 
σ1 i σ2  –  granice plastyczności, 
E1 i E2  –  moduły sprężystości wzdłużnej odpowiednio przy minimalnej i mak-

symalnej temperaturze cyklu T1 i T2, 
εf  –  odkształcenie zastępcze przy zniszczeniu materiału.

Na podstawie wyników obliczeń sporządza się wykresy przedstawiające zakre-
sy występowania zmęczenia nisko- i wysokocyklowego w zależności od minimalnej 
i maksymalnej temperatury w cyklu cieplnym (rys. 3.76). Umożliwia to wstępną oce-
nę odporności na zmęczenie cieplne różnych materiałów metodą analityczną i ogra-
niczenie badań na specjalnych urządzeniach. 

Dane doświadczalne wskazują, że największą odpornością na cykliczne zmiany 
temperatury cechują się stale wykazujące wysoką granicę plastyczności w temperatu-
rze podwyższonej i zachowujące przy tym możliwe najwyższe własności plastyczne 
[182, 217]. Istotna jest więc duża odporność na odpuszczanie, decydująca o zachowa-
niu dużej wytrzymałości w temperaturze podwyższonej. Natomiast spośród stali o tej 
samej temperaturowej granicy plastyczności, największą odpornością na zmęczenie 
cieplne cechuje się stal o najwyższych własnościach plastycznych [217]. Stwierdzono 
dobrą korelację (r = 0,88 przy prawdopodobieństwie p > 0,99) między udarnością 
w temperaturze pokojowej  i podwyższonej a odpornością na cykliczne zmiany tem-
peratury [154]. Wiąże się to ze zwiększoną możliwością relaksacji naprężeń i odpor-
nością na pękanie stali o wysokiej udarności. Zwiększenie własności plastycznych 
stali można m.in. uzyskać przez ograniczenie stężenia gazów, szkodliwych domieszek 
i wtrąceń niemetalicznych. Wtrącenia niemetaliczne powodują często miejscowe za-
rodkowanie pęknięć, dlatego celowe jest ograniczenie ich udziału oraz wielkości, np. 
przez zastosowanie pozapiecowych metod rafinacji stali [56]. 
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Rys. 3.76. Zakresy występowania zmęczenia cieplnego nisko- i wysokocyklowego w zależności od 
maksymalnej i minimalnej temperatury cyklu dla stali 40CrMoV12-11 (WCLWCLV) zahartowanej  

i opuszczonej w warunkach zapewniających twardość 47 i 34 HRC (opracowanie wg [171])

Warunki obróbki cieplnej decydujące o strukturze i własnościach w dużym stop-
niu oddziaływują na odporność stali na zmęczenie cieplne [56, 58, 79]. Temperatura 
austenityzowania wpływa na wielkość ziarna austenitu oraz stopień przesycenia roz-
tworu stałego pierwiastkami stopowymi i węglem. Każda stal wymaga doboru opty-
malnej temperatury hartowania ze względu na kryterium najmniejszej głębokości 
pęknięć podczas zmęczenia cieplnego.

Korzystne jest stosowanie możliwie wysokiej temperatury austenityzowania przy 
zachowaniu drobnego ziarna austenitu pierwotnego [5, 154, 297]. Stale WWS1,  
X30WCrV9-3 (WWV), WLK oraz 55NiCrMoV7 (WNL) wymagają nieco wyższej 
temperatury austenityzowania od zalecanych w normach, natomiast stale chromo-
wo-molibdenowe 5–1, tj. X37CrMoV5-1 (WCL) i X40CrMoV5-1-1 (WCLV), należy 
odpowiednio hartować z 1000 i 1030°C, gdyż wyższa temperatura powoduje szybki 
rozrost ziaren i zmniejszenie odporności na zmęczenie cieplne (rys. 3.77). Wiąże się 
to z inicjowaniem i ułatwioną propagacją pęknięć zmęczeniowych po granicach zia-
ren austenitu pierwotnego [5, 297].

Równie istotnie na głębokość pęknięć podczas zmęczenia cieplnego wpływają 
warunki odpuszczania. Najmniejszą głębokość pęknięć lub największą liczbę cykli 
do utworzenia pierwszego pęknięcia wykazują stale narzędziowe do pracy na gorąco 
zahartowane i odpuszczone w zakresie temperatur 500–650°C. Temperatury te są 
na ogół o 50–100°C wyższe od zapewniających uzyskanie efektu twardości wtórnej 
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stali (rys. 3. 78) [3, 5]. Wynika stąd, że najlepszą odporność na zmęczenie cieplne 
zapewnia stali mikrostruktura, w której nastąpiło zdrowienie martenzytu, a węgliki 
stopowe osiągnęły wielkość niezbędną do zerwania koherencji z osnową [5]. Stal wy-
kazuje wtedy dużą wytrzymałość i większą plastyczność niż w stanie zapewniającym 
maksymalną twardość, kiedy węgliki stopowe zachowują całkowitą lub częściową ko-
herencję z osnową. Odpuszczanie w temperaturze wyższej od optymalnej powoduje 
wydzielanie, przemiany i koagulację węglików oraz rekrystalizację osnowy, wpływa-
jąc na zmniejszenie odporności stali na cykliczne zmiany temperatury [57]. 

Rys. 3.77. Wpływ temperatury austenityzowania stali na średnią średnicę d ziaren austenitu 
pierwotnego oraz średnią (gśr) i maksymalną (gmaks) głębokość pęknięć w próbkach zahartowanych, 

odpuszczonych dwukrotnie w 600°C i poddanych zmęczeniu przez 5000 cykli w zakresie temperatur 
100–600°C (wg [5])

Obróbka cieplno-plastyczna wpływająca w istotnym stopniu na podstrukturę mar-
tenzytu i dyspersję węglików powoduje zmiany odporności stali na zmęczenie cieplne.

Z nielicznych przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że po wysokotem-
peraturowej obróbce cieplno-plastycznej w temperaturze 800°C z 37% stopniem 
gniotu, odporność na cykliczne zmiany temperatury stali niskostopowej 55HNW 
zmniejsza się, stali 38H5MSF (WCL) nie zmienia się, natomiast stali 41H4MWFS 
ulega zwiększeniu (rys. 3.79) [171].

Wiele innych czynników poza wymienionymi wpływa także na przebieg zmę-
czenia cieplnego. Wpływ temperatury maksymalnej cyklu na trwałość próbek z nie-
których stali do pracy na gorąco podczas badań odporności na zmęczenie cieplno-
-mechaniczne pokazano na rysunku 3.80 (próbki obrobiono cieplnie w warunkach 
zapewniających uzyskanie twardości 40 HRC). 
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Rys. 3. 78. Wpływ temperatury odpuszczania na średnią (gśr) i maksymalną (gmaks) głębokość pęknięć 
powierzchniowych utworzonych podczas zmęczenia cieplnego w zakresie 100–600°C w niektórych 

stalach obrobionych cieplnie [5]

Rys. 3.79. Kinetyka rozwoju pęknięć powstających w próbkach z niektórych stali podczas cyklicznych 
zmian temperatury w zakresie 15–550°C: 1 – próbki obrobione cieplnie konwencjonalnie oraz po 

wysokotemperaturowej obróbce cieplno-plastycznej, 2 – 1000°C, 3 – 800°C z 37% stopniem gniotu [238]
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Aktywny chemicznie ośrodek, w jakim wykonuje się próbę lub eksploatuje narzę-
dzie są przyczynami zmniejszenia odporności na cykle zmiany temperatury [51, 282]. 
Prognozowanie oddziaływania wszystkich tych czynników na odporność stali na zmę-
czenie cieplne i odpuszczanie (rys. 3.81) jest praktycznie niemożliwe, dlatego koniecz-
ne jest stosowanie badań technologicznych lub eksploatacyjnych w celu określenia tych 
własności stali narzędziowych do pracy na gorąco – w konkretnych przypadkach.

Rys. 3.80. Wpływ temperatury maksymalnej cyklu na trwałość próbek z niektórych stali do pracy na gorąco 
podczas próby odporności na zmęczenie cieplno-mechaniczne przy energii uderzenia bijaka  

w próbkę 1,3 J; próbki obrobiono cieplnie w warunkach zapewniających uzyskanie twardości 40 HRC [81] 

Rys. 3.81. Wpływ temperatury odpuszczania na własności mechaniczne zahartowanej  
stali zawierajacej 0,4%C [57]
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3.5.4. Własności plastyczne i udarność w temperaturze podwyższonej

Stale narzędziowe do pracy na gorąco są narażone na zmienne obciążenia zarówno 
cieplne, jak i mechaniczne, dlatego też wymaga się od nich wyższych własności pla-
stycznych w porównaniu z innymi grupami stali narzędziowych. Własności plastycz-
ne wykazują złożony przebieg zmian w funkcji temperatury badania w porównaniu 
z własnościami wytrzymałościowymi (rys. 3.82) [107, 110, 217]. 

Rys. 3.82. Wpływ temperatury na własności plastyczne niektórych stali zahartowanych z optymalnej 
temperatury (średnica ziarna austenitu pierwotnego: około 0,08–0,11 mm); Ż – stal przetopiona 

elektrożużlowo, E – stal przetopiona w próżniowym piecu [217]

Wydłużenie i przewężenie zwiększają się na ogół w zakresie temperatur do 
ok. 650°C [193, 258], jednak stale zawierające znaczne stężenie pierwiastków węgliko-
twórczych wykazują zahamowanie wzrostu lub nawet spadek własności plastycznych 
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w zakresie temperatury przemiany austenitu szczątkowego oraz wydzielania węgli-
ków pierwiastków stopowych [154, 182, 259]. W zakresie temperatur 650–750°C 
wydłużenia stali zarówno nisko-, jak i wysokostopowych, np. 55NiCrMoV7 (WNL) 
i 37CrMoV5-1 (WCL), mogą w pewnych warunkach przekraczać 100%, jednak wła-
sności wytrzymałościowe są wtedy bardzo niskie [22, 23].

Złożony przebieg zmian w funkcji temperatury wykazuje udarność, której war-
tość można w przybliżeniu zastosować do oceny odporności stali na obciążenia 
dynamiczne. W zakresie temperatur do ok. 400°C następuje na ogół zwiększenie 
udarności, natomiast w temperaturze wyższej niejednokrotnie jej zmniejszenie dla 
niektórych składów chemicznych stali (rys. 3.83) [2, 182, 237].

Rys. 3.83. Wpływ temperatury na udarność niektórych stali narzędziowych [2]

Zwiększenie stężenia węgla wpływa niekorzystnie na własności plastyczne i udar-
ność w temperaturze podwyższonej [105, 259]. Dlatego w stalach narzędziowych do 
pracy na gorąco, od których wymaga się większej ciągliwości przy niższych własno-
ściach wytrzymałościowych w porównaniu z innymi grupami stali narzędziowych, 
stężenie węgla jedynie w nielicznych przypadkach wynosi około 0,6%. Na zmniejsze-
nie własności plastycznych wpływa także zwiększenie stężenia kobaltu oraz niektó-
rych pierwiastków węglikotwórczych, zwłaszcza wolframu [217, 259]. Stale wolfra-
mowe cechuje znaczna zależność własności plastycznych od wymiarów półwyrobów. 
Na przykład udarność tych stali zmniejsza się niekiedy dwukrotnie przy zwiększeniu 
średnicy pręta z około 40 do 80 mm.

W mniejszym stopniu efekt ten występuje w stalach chromowo-molibdenowych 
zachowujących dobre własności plastyczne w wyrobach o średnicy przekroju do 
ok. 120 mm, natomiast najmniejszy wpływ na udarność mają wymiary półwyrobów 
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ze stali niskostopowych [79]. Zwiększenie własności plastycznych stali oraz zmniej-
szenie ich zależności od wielkości przekroju półwyrobów można osiągnąć przez 
zwiększenie jednorodności strukturalnej i ograniczenie stężenia szkodliwych domie-
szek w stali w wyniku rafinacji pozapiecowej, zwłaszcza przetapiania elektrożużlowe-
go i próżniowego [71, 79, 298].

Podobnie jak własności wytrzymałościowe, także własności plastyczne w pod-
wyższonej temperaturze zależą od warunków obróbki cieplnej lub cieplno-plastycz-
nej poprzedzającej próbę [77, 298]. Podwyższenie temperatury austenityzowania, 
wpływając na wzrost wielkości ziaren austenitu pierwotnego, powoduje znaczne 
zmniejszenie udarności w całym zakresie temperatur badania. Zmiany temperatu-
ry odpuszczania wpływają natomiast w bardziej złożony sposób na udarność stali 
w podwyższonej temperaturze, przy czym istotna jest wartość udarności uzyskana 
bezpośrednio po obróbce cieplnej [78]. Niektóre uzyskane zależności własności pla-
stycznych i udarności stali od warunków obróbki cieplnej mają charakter przybli-
żony i jakościowy, gdyż analiza nie potwierdziła istotnego wpływu wielu czynników 
strukturalnych, w tym struktury po wyżarzaniu zmiękczającym, segregacji węglików 
ocenianej metalograficznie oraz wielkości ziaren austenitu pierwotnego na własno-
ści plastyczne większości poprawnie wyprodukowanych stali. Zależności te istnieją 
przede wszystkim w przypadkach dużych odstępstw od wymaganych cech struktu-
ralnych, a więc np. przy dużej segregacji i pasmowości węglików czy też rozroście 
ziaren austenitu pierwotnego w stali przegrzanej podczas hartowania [106].

Ciągliwość stali narzędziowych do pracy na gorąco można także oceniać metodami 
mechaniki pękania; mimo konieczności wykonania dość dużych próbek oraz trudno-
ści eksperymentalnych – metody te są stosowane coraz częściej [139, 189]. Ustalono 
m.in., że wartość współczynnika intensywności naprężeń K1c w temperaturze poko-
jowej zwiększa się ze wzrostem wielkości ziarna austenitu pierwotnego w stalach 
przegrzanych podczas hartowania i odpuszczanych w warunkach zapewniających im 
wytrzymałość [139]. Wiązać to można z faktem, że strefa odkształceń plastycznych 
przy wierzchołku rozprzestrzeniającego się pękania jest mniejsza od średnicy ziarna 
[189]. W temperaturze podwyższonej efekt ten zapewne nie wystąpi, gdyż maleje Rp0,2 

a zwiększa się K1c i średnica strefy odkształceń plastycznych w pobliżu wierzchołka 
pęknięcia. Wykonane dotychczas nieliczne badania KIC w temperaturze podwyższonej 
[285] wykazują zmniejszenie odporności stali na kruche pękanie w zakresie tempera-
tur 300–500°C, podobnie jak udarności. Podejmuje się także próby ustalenia związku 
między wartością K1c i trwałością narzędzi do pracy na gorąco [285].  

Ze względu na fakt, że większość narzędzi do pracy na gorąco jest użytkowana 
przy obciążeniach dynamicznych, konieczne jest szersze niż dotychczas badanie cią-
gliwości stali narzędziowych. Dotyczy to zwłaszcza udarności i odporności na kruche 
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pękanie w temperaturze podwyższonej, gdyż znajomość charakterystyk tych własno-
ści w funkcji temperatury badania umożliwia racjonalny dobór stali do wytwarzania 
poszczególnych narzędzi do przeróbki plastycznej na gorąco.

3.6. PRZYCZYNY WYCOFYWANIA MATRYC Z EKSPLOATACJI 

Na podstawie wieloletnich obserwacji i doświadczeń przemysłowych Kuźni „Glinik” 
i licznych badań można stwierdzić, ze utrata własności użytkowych przez narzędzie 
jest wypadkową wielu nakładających się na siebie przyczyn o różnej intensywności 
i zasięgu. Do głównych przyczyn wycofywania narzędzi kuźniczych z eksploatacji 
można zaliczyć (rys. 3.84): 

– uszkodzenia warstwy wierzchniej (mechaniczne, np. kleszczami),
– zmiany wymiarów ponad dopuszczalne tolerancje, spowodowane głównie zu-

życiem ściernym, związanym z oddziaływaniem twardych cząstek zgorzeliny 
(rys. 3.85 i 3.88, Kuźnia ,,Glinik”),

– zużycie ścierno-zmęczeniowe (mikrowykruszenia),
– zużycie adhezyjne powierzchni roboczych narzędzi kuźniczych objawiające 

się powstawaniem „nalepień” (narostów) kutego materiału (przykłady zużycia 
ściernego i adhezyjnego przebijaków do otworów pokazano na rys. 3.86 i 3.89),

– odkształcenie plastyczne fragmentów wykroju, spowodowane nadmiernym 
wzrostem temperatury w warstwie powierzchniowej (tzw. przegrzanie matrycy), 

– zmęczenie cieplne, objawiające się powstawaniem siatki pęknięć termicznych 
w najbardziej obciążonych fragmentach wykroju (rys. 3.88),

– pęknięcia całkowite narzędzi lub pewnych ich części, spowodowane najczę-
ściej nadmierną koncentracją naprężeń (działaniem „karbu”),

– lokalne lub całkowite pęknięcia narzędzi wywołane cyklicznie zmiennymi ob-
ciążeniami (zmęczenie mechaniczne), 

– utlenienie,
– korozję (występującą zwłaszcza przy stosowaniu smarów na bazie wody),
– inne przyczyny (czynnik ludzki – błędy konstrukcyjne, technologiczne, mate-

riałowe, wykonawcze, np. źle dobrany rodzaj obróbki cieplnej, nieprzestrzega-
nie technologii); szacuje się, że przyczyny te są powodem wycofywania ok. 5% 
matryc z eksploatacji.

Jak już wspomniano, matryce przed rozpoczęciem pracy powinny być nagrza-
ne do temperatury 250–300°C. W przeciwnym przypadku wytwarzają się zbyt duże 
naprężenia termiczne, które mogą spowodować pękanie. Podgrzewanie matryc po-
winno się stosować również, gdy przerwy w produkcji są dłuższe. Należy pamiętać, 



Analiza zagadnień na podstawie literatury 117

że przy pracy ciągłej powierzchnie matryc nagrzewają się i tracą twardość, dlatego 
należy stosować chłodzenie wykrojów.

Pęknięcia matryc, przebiegające przez cały przekrój, mogą być spowodowane 
jeszcze innymi przyczynami (rys. 3.87):

– nieprawidłową obróbką cieplną (zbyt dużymi naprężeniami termicznymi, nie-
prawidłowo wykonanym zabiegiem odpuszczania),

– nadmierną koncentracją naprężeń w pewnych miejscach wykroju, będącą 
skutkiem niewłaściwej konstrukcji lub wykonania matrycy,

– niewłaściwą eksploatacją narzędzi, zwłaszcza złym ustawieniem i zamocowa-
niem na maszynie kuźniczej, co skutkuje przeciążeniem matryc.

Przedwczesne zużycie – tzw. uszkodzenie (zużycie wytrzymałościowe) matrycy 
może być całkowite, tzn. cała matryca może pęknąć lub może nastąpić częściowe 
uszkodzenie wykroju. Ten rodzaj uszkodzenia występuje stosunkowo rzadko; jego 
przyczyną może być zła konstrukcja, wadliwe wykonanie lub wadliwa obróbka ciepl-
na matrycy, zły stan maszyny kuźniczej, wadliwe ustawienie lub niewłaściwe zamo-
cowanie narzędzia w bijaku młota lub suwaku prasy. Uszkodzenie może również na-
stąpić wskutek bezpośredniego silnego uderzenia matrycy górnej o dolną (podczas 
ustawiania matryc). 

Zużycie, zniszczenie narzędzi podczas kucia na gorąco i wycofywanie ich 
z eksploatacji z różnych powodów stanowi znaczący udział w kosztach produkcji. 
Obecnie szacuje się, że koszty te mogą stanowić nawet 8–15% całkowitych kosztów 
produkcji, a w skrajnych przypadkach, przy małych seriach produkcyjnych, nawet 
30% [115]. W rzeczywistości [115], uwzględniając czas potrzebny na wymianę wy-
eksploatowanego oprzyrządowania lub w przypadku nieoczekiwanego zniszczenia, 
koszty te mogą wzrosnąć aż do 40%. Ponadto zużycie narzędzi w istotny sposób 
wpływa na obniżenie jakości wytwarzanych odkuwek. Najczęstszymi wadami od-
kuwek spowodowanymi zużywaniem się narzędzi są błędy w wypełnieniu wykroju 
matrycy, czyli: niedokucia, zakucia, zadziory, przesadzenia, skrzywienia, rysy, roz-
warstwienia, mikro- i makropęknięcia itp.; wpływa to z kolei na funkcjonalność 
wyrobu finalnego uzyskanego z odkuwki. W literaturze można znaleźć informacje, 
że statystycznie 70% matryc kuźniczych zostaje wycofanych z produkcji z powodu 
utraty wymiarów wskutek zużycia ściernego i odkształcenia plastycznego, a 25% 
w wyniku pęknięć zmęczeniowych i jedynie 5% z innych powodów (nieprzestrze-
ganie technologii, wady konstrukcyjne, materiałowe lub wady obróbki cieplnej 
i cieplno-chemicznej itp.) [115]. Ciągła konkurencja na rynku wymusza od pro-
ducentów wyrobów kutych stałe obniżanie kosztów oraz wytwarzanie odkuwek 
o wysokiej jakości, co powoduje duże zainteresowanie problemem zwiększenia 
trwałości narzędzi.
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Rys. 3.84. Przyczyny wycofywania matryc kuźniczych z eksploatacji 

Wycofywanie narzędzi z eksploatacji

Zużycie adhezyjne
powierzchni

roboczych wykroju

Zmiany wymiarów
ponad dopuszczalne

tolerancje

Zużycie
ścierne

Odkształcenie
plastyczne wykroju

Nadmierny wzrost obciążeń lub
temperatury w warstwie wierzchniej
wykroju (tzw. przegrzanie matrycy)

Pęknięcie (doraźne lub zmęczeniowe)
całych narzędzi lub pewnych ich części

Nadmierne obciążenia,
koncetracja naprężeń
(działanie „karbu”)

i zmęczenie materiału

Narosty kutego materiału
na powierzchni wykroju

Siatka pęknięć termicznych
w najbardziej obciążonych

obszarach wykroju

Cykliczne zmiany obciążeń
i temperatury

(zmęczenie cieplne)

Inne przyczyny (czynnik
ludzki – błędy konstrukcyjne,

technologiczne,
materiałowe, wykonawcze)

Rys. 3.85. Matryca wycofana z eksploatacji wskutek zużycia ściernego i zmęczenia cieplnego  
(Kuźnia ,,Glinik”)
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Rys. 3.86. Zużycie ścierne i adhezyjne przebijaków (Kuźnia „Glinik”)

Rys. 3.87. Pęknięcie całej matrycy (Kuźnia ,,Glinik”)

Rys. 3.88. Fragment powierzchni wykroju matrycy 
z widocznym zużyciem ściernym  

(Kuźnia „Glinik”), pow. 100 x

Rys. 3.89. Powierzchnia zużytego przebijaka do 
przebijania otworów z widocznym zużyciem 
adhezyjnym (Kuźnia „Glinik”), pow. 16000 x

Ocenę przebiegu zużycia matryc kuźniczych można przeprowadzać na podstawie 
zależności zmian wymiarów odkuwek od liczby wykonanych sztuk. Przykład takiej 
zależności przedstawiono graficznie na rysunku 3.90 [84]. Linia na wykresie może 
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być uważana za pewien rodzaj krzywej zużycia, gdzie zmienną niezależną (zamiast 
czasu) jest liczba wykonanych odkuwek, natomiast zmienną zależną wyrażającą 
stopień zużycia matrycy jest zmiana pewnego wymiaru odkuwki, np. jej wysoko-
ści (odchyłka od wymiaru nominalnego). Jak widać, krzywa zużycia z rysunku 3.90 
nie ma wyraźnie zaznaczonego okresu tzw. równomiernego zużycia. Po wykonaniu 
ok. 2000 szt. odkuwek występuje okres przyspieszonego zużycia.

Rys. 3.90. Krzywa zużycia (zależność zmiany wymiarów odkuwek od liczby wykonanych sztuk) 
(opracowane wg [84])

3.7. METODY ULEPSZANIA WARSTWY WIERZCHNIEJ WYKROJÓW 
MATRYC KUŹNICZYCH 

Współcześnie istnieje wiele sposobów działania i technologii stosowanych w celu 
podwyższenia trwałości narzędzi kuźniczych. Trwałość ta zależy głównie od wystę-
pujących w procesie kucia odkształceń, temperatury i prędkości odkształceń (warun-
kujących charakter obciążeń cieplno-mechanicznych), ale również od rodzaju mate-
riału narzędzia oraz obróbki cieplnej i powierzchniowej [2, 4, 5, 13, 20, 22, 54, 56, 57, 
60, 103, 112, 115, 166, 180, 209, 210, 269, 270, 272, 274, 275]. Praktyka produkcyjna 
i badania naukowe wskazują, że w trakcie eksploatacji narzędzi kuźniczych działają 
następujące, omówione szczegółowo w p. 3.4, mechanizmy zużycia: zużycie ścierne, 
zmęczenie cieplno-mechaniczne i pękanie zmęczeniowe, odkształcenie plastyczne, 
zużycie adhezyjne i utlenianie. Na intensywność występowania poszczególnych me-
chanizmów niszczących ma wpływ kształt wykroju roboczego narzędzia. 

Przedstawione mechanizmy niszczące narzędzi kuźniczych w procesach kucia na 
gorąco dotyczą przede wszystkim WW narzędzi. Wobec powyższego modyfikowanie 
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właściwości WW narzędzi kuźniczych jest najbardziej efektywnym sposobem popra-
wy ich trwałości [54, 58, 61, 81, 82, 85, 93, 96, 113, 269, 270, 271, 273÷275].

Efekt poprawy odporności na różne rodzaje zużycia można osiągnąć poprzez: 
 – stosowanie wysokostopowych, odpornych na zużycie stali narzędziowych,
 – obróbkę cieplno-chemiczną, głównie azotowanie jonowe i gazowe, chromowa-

nie i nawęglanie,
 – obróbkę cieplną zapewniającą wysokie własności mechaniczne, 
 – powierzchniową obróbkę plastyczną (nagniatanie),
 – tworzenie na powierzchniach wykrojów matryc kuźniczych warstw odpor-

nych na zużycie za pomocą napawania elektrodami lub drutami,
 – techniki wiązkowe (implantację jonów), 
 – napawanie proszkowe,
 – obróbkę laserową.

Istotną i mierzalną właściwością mechaniczną WW jest twardość. Jest ona nie 
tylko miarą odporności materiału na odkształcenie trwałe powstające pod wpływem 
skupionego na małej powierzchni obciążenia, lecz odzwierciedla również strukturę 
materiału. Na rysunku 3.91 pokazano tę właściwość dla różnych materiałów i warstw 
powierzchniowych, natomiast orientacyjne grubości i twardości niektórych warstw 
przedstawia rysunek 3.92.

W dalszym ciągu przedstawiono krótką charakterystykę metod poprawy odpor-
ności matryc i innych narzędzi kuźniczych na różne rodzaje zużycia. 

Stosowanie wysokostopowych stali narzędziowych. Na narzędzia kuźnicze 
stosuje się zwykle stale stopowe z grupy stali narzędziowych do pracy na gorąco, 
charakteryzujące się wysokimi własnościami mechanicznymi w zakresie temperatur  
250–400°C. Są to stale drogie. Dalsze zwiększanie w tych stalach zawartości dodat-
ków stopowych w celu uzyskania wyższych własności mechanicznych natrafia na ba-
rierę ekonomiczną i technologiczną. 

Obróbka cieplno-chemiczna polega na zmianie składu chemicznego WW wy-
kroju matrycy poprzez dyfuzyjne wprowadzenie z otoczenia pierwiastka lub pier-
wiastków stopowych w celu modyfikacji mikrostruktury i własności. Niektóre rodza-
je obróbki cieplno-chemicznej zapewniają wymagane właściwości bezpośrednio po 
wzbogaceniu dodatkami stopowymi warstwy wierzchniej, a inne dopiero po dodat-
kowej obróbce cieplnej. W narzędziach kuźniczych powszechnie stosowaną obróbką 
cieplno-chemiczną, mającą na celu poprawę własności WW i zwiększenie jej odpor-
ności na zużycie, jest azotowanie.
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Rys. 3.91. Twardość różnych materiałów i warstw powierzchniowych [43]

Rys. 3.92. Orientacyjne grubości i twardości niektórych warstw powierzchniowych [43]

2500

r
2000

1500

1000

500

T
w

ar
d
o
ść

[H
V

]

0
100 300 500 700 900 1100

Grubość warstwy [µm]

CVD: TIC, TIN ( = 500–600°C, = 5– 20µm)t g

PVD: TIC, TIN( = 1000°C, = 5–20µm)t g
max

Borowanie: borki µm)( = 800–1050°C, = 15–200t g

Azotowanie: azotki ( = 500–570°Ct

g = 80–300 µm)

Hartowania powierzchniowe:
martanzyt ( = 900°C,t

g = 500–1100 µm)



Analiza zagadnień na podstawie literatury 123

Azotowanie polega na dyfuzyjnym nasycaniu azotem warstw wierzchnich na-
rzędzi wygrzewanych w atmosferze zawierającej azot, np. w częściowo zdysocjowa-
nym amoniaku. Proces przeprowadza się w zakresie temperatur 400–700°C w cza-
sie 0,5–50  godz. Azotowanie może być realizowane przez zastosowanie rożnych 
technologii; najbardziej popularną metodą jest azotowanie gazowe oraz rozwijane 
w ostatnich latach i dające bardzo dobre wyniki azotowanie plazmowe (jarzenio-
we). Niezależnie od sposobu realizacji azotowanie umożliwia podwyższenie odpor-
ności narzędzi na ścieranie i korozję oraz podwyższa wytrzymałość zmęczeniową.

Nawęglanie ma szerokie zastosowanie w produkcji masowej w przemyśle maszy-
nowym oraz w produkcji narzędzi obróbkowych, w tym matryc kuźniczych, i polega 
na dyfuzyjnym wzbogaceniu WW wyrobów w węgiel. Nawęglanie jest realizowane 
w ośrodkach stałych, gazowych oraz złożonych fluidalnych, a także w próżni i pla-
zmie [32]. Prawidłowa zawartość węgla w WW matrycy kuźniczej wynosi najczęściej 
około 0,9%. Nawęglanie jest często realizowane w temperaturze 925°C. Temperatura 
ta pozwala na względnie dużą szybkość nawęglania bez nadmiernego rozrostu ziarna 
i szybkiego zużywania się pieca. Dominującym składnikiem mikrostruktury WW 
stali po nawęglaniu i obróbce cieplnej jest martenzyt odpuszczony [32]. 

Techniki wiązkowe należące do nowych metod uszlachetnienia warstwy wierzch-
niej obecnie nie są jeszcze powszechnie stosowane. Zaliczyć do nich można implan-
tację jonów oraz obróbkę laserową. Implantacja polega na wprowadzaniu do WW jo-
nów innych pierwiastków. Proces ten nie odbywa się w podwyższonej temperaturze, 
natomiast wprowadzane jony są rozpędzane do dużych prędkości i uderzają w im-
plantowany obiekt z dużą energią. Głębokość wnikania obcych jonów jest oczywiście 
uzależniona od ich energii, jednak nie przekracza kilku μm [54].

Obróbka laserowa również należy do nowych metod poprawy właściwości eks-
ploatacyjnych powierzchni narzędzi. Promień lasera umożliwia lokalne silne roz-
grzanie powierzchni materiału i zmiany jej właściwości z zachowaniem właściwości 
rdzenia. Dodatkowo zastosowanie obróbki laserowej umożliwia wprowadzenie do 
WW obrabianego przedmiotu pierwiastków stopowych w czasie topienia powierzch-
ni. W wyniku tego procesu po zakrzepnięciu tworzy się warstwa o odmiennym skła-
dzie chemicznym, strukturze i własnościach [142]. 

Napawanie proszkowe stosuje się do regeneracji zużytych narzędzi kuźniczych. 
Proces ten wykonywany jest za pomocą lasera diodowego HPDL i polega na stapia-
niu energią wiązki promieniowania laserowego w osłonie gazowej materiału dodat-
kowego w postaci proszku i jednoczesnym nadtapianiu metalu podłoża, które sto-
pione razem tworzą napoinę. Materiał dodatkowy podawany do obszaru napawania 
ulega stopieniu z bardzo dużą prędkością, w wyniku czego powstaje warstewka ma-
teriału dokładnie stopionego z nadtopionym na bardzo małej głębokości podłożem. 
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Grubość warstwy stopionej może być zmieniana w zakresie od ok. 0,1  mm do 
2,0–3,0 mm, a lico napoiny jest równe i gładkie. Naddatek na obróbkę ostateczną 
nie przekracza 0,05–0,10 mm. Roztopiony metal napoiny krzepnie w osłonie gazu 
obojętnego z prędkością rzędu 106 °C/s. W efekcie jego struktura ma bardzo wyso-
ką czystość metalurgiczną i jest bardzo drobnoziarnista. Duża gęstość mocy wiąz-
ki laserowej sprawia, że oddziaływanie cieplne na napawany przedmiot jest bardzo 
ograniczone i naprężenia oraz odkształcenia spawalnicze są małe [142]. Możliwość 
dokładnej regulacji głębokości nadtapiania metalu podłoża zapewnia, że jego udział 
w napoinie jest stosunkowo mały, od ok. 3,5% do 10%. W górnej warstwie skład che-
miczny napoiny nie różni się znacznie od składu chemicznego materiału dodatkowe-
go. Kształt i szerokość ściegu napoiny oraz udziału w niej materiału podłoża mogą 
być dokładnie regulowane. Badania eksploatacyjne narzędzi kuźniczych wykazały, 
że technologia napawania proszkowego podwyższa trwałość matryc. Wymaga ona 
jednak szerszych badań. Aby uzyskać dobre wyniki eksploatacyjne, konieczny jest 
precyzyjny dobór rodzaju proszku i warunków napawania w zależności od warun-
ków pracy narzędzi kuźniczych. 

Obróbka plastyczna powierzchniowa (nagniatanie) polega na odkształcaniu 
plastycznym powierzchniowej warstwy materiału poprzez oddziaływanie na po-
wierzchnię obrabianą gładkiego elementu narzędzia o odpowiednich krzywiznach, 
który może się po niej toczyć bez poślizgu lub ślizgać (nagniatanie statyczne), ewen-
tualnie zderzać się z nią (nagniatanie dynamiczne). Głównym celem nagniatania jest 
konstytuowanie (w drodze odkształceń plastycznych, przeważnie na zimno) pożą-
danych własności WW przedmiotu obrabianego. W przypadku obróbki metali pla-
stycznych możliwe jest stosowanie:

 – nagniatania „gładkościowego” i „gładkościowo-wymiarowego” (zwykle me-
todami statycznymi – za pomocą krążkowania, kulkowania, wygładzania śli-
zgowego itp.), gdzie głównym celem jest uzyskanie określonej charakterysty-
ki chropowatości powierzchni (zazwyczaj bardzo małej wartości parametru 
Ra), a w pewnych przypadkach również założonej dokładności wymiarowo-
-kształtowej,

 – nagniatania wzmacniającego, którego celem jest otrzymanie WW przedmiotu 
obrabianego w stanie zgniotu; ważne jest uzyskanie odpowiedniego stopnia 
wzmocnienia odkształceniowego na określonej głębokości; przy nagniataniu 
wzmacniającym stosuje się głównie metody dynamiczne (np. kulkowanie od-
środkowe, rolkowanie impulsowe, młotkowanie, kulkowanie strumieniowe 
i inne).

Nagniatanie elementów narzędzi kuźniczych wykonywanych z różnych gatunków 
stali narzędziowych przeprowadza się po uprzedniej obróbce cieplnej i wykańczającej 
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obróbce ściernej. Efekt wzmocnienia WW polega na wywołaniu przemian induko-
wanych odkształceniem plastycznym (np. austenitu szczątkowego w martenzyt), 
względnie na wzmacnianiu odkształceniowym miękkich faz obecnych w mikro-
strukturze stali (np. ferrytu). Skutkiem jest wzrost twardości WW i pojawienie się 
w niej ściskających naprężeń ostatecznych. Taki stan WW jest korzystny, gdyż powo-
duje wzrost odporności na zużycie ścierne i na zmęczenie. Przykładem praktycznego 
wykorzystania nagniatania w technologii narzędzi kuźniczych może być zastosowa-
nie krążkowania jako obróbki wykańczającej przebijaków do przebijania otworów 
w odkuwkach omówione w p. 6.8.4.

Tworzenie na powierzchniach wykrojów matryc kuźniczych warstw o specjal-
nych własnościach za pomocą napawania elektrodami lub drutami. Do podsta-
wowych metod napawania stosowanych w praktyce produkcyjnej należy napawanie: 
elektrodami otulonymi, drutem proszkowym samoosłonowym, łukiem krytym (dru-
tem elektrodowym lub taśmą elektrodową), metodą MIG (drutem litym lub drutem 
proszkowym), metodą MAG (drutem litym lub drutem proszkowym) i metodą TIG. 
Procesy napawania zapewniają możliwość poprawy własności użytkowych narzędzi 
kuźniczych przez wytwarzanie WW o specjalnych własnościach eksploatacyjnych, 
takich jak odporność na zużycie ścierne, zmęczenie cieplno-mechaniczne, odkształ-
cenie plastyczne, adhezję, erozję i korozję. Napawanie za pomocą elektrod lub od-
powiednich drutów może być jednym z procesów składowych w produkcji narzędzi 
kuźniczych. Regenerację zużytych matryc kuźniczych oraz oprzyrządowania kuźni-
czego można także przeprowadzać za pomocą napawania. W każdym przypadku za-
pewnia ono wysoką trwałość wyrobu i pozytywne efekty ekonomiczne.
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Przedstawiony przegląd prac tematycznie związanych z własnościami WW materia-
łów stosowanych w elementach maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem 
materiałów przeznaczonych na matryce kuźnicze w aspekcie ich trwałości, pozwala 
na następujące sformułowania:
1. W materiale WW wytwarzanych wyrobów zachodzi wiele zmian powstających 

w trakcie procesów wytwarzania, względnie podczas eksploatacji.
2. Stan WW elementów maszyn i narzędzi obróbkowych w decydującym stopniu 

wpływa na ich zużycie, a jednocześnie własności WW są zależne od warunków 
procesów wytwarzania. Procesy te powinny być tak projektowane i realizowane, 
aby nie tylko zapewniały uzyskanie wymaganej dokładności wymiarowo-kształ-
towej, lecz jednocześnie powodowały powstanie WW o cechach optymalnych ze 
względu na własności użytkowe produkowanych wyrobów, do których przede 
wszystkim należą: odporność na zużycie ścierne i wytrzymałość zmęczeniowa. 

3. Zagadnienie konstytuowania określonego stanu WW wymaga szerokich badań 
wpływu różnorodnych czynników na własności WW.

4. Podstawowymi materiałami stosowanymi do wytwarzania narzędzi do prasowa-
nia na gorąco są stale narzędziowe do pracy na gorąco. 

5. Powierzchnie robocze narzędzi kuźniczych są narażone podczas pracy na:
 – nagrzanie	do	wysokiej	temperatury	oraz	jej	cykliczne	zmiany,
 – cykliczne,	duże	obciążenia,	quasi-statyczne	lub	dynamiczne,
 – intensywne	ścieranie	w	podwyższonej	temperaturze,
 – korozyjne	oddziaływanie	obrabianego	materiału	i	środków	chłodząco-smaru-
jących.

6. Materiały narzędziowe pracujące w wysokich temperaturach powinny charakte-
ryzować się następującymi, podstawowymi własnościami:
 – wytrzymałością	w	granicach	 850–1000	MPa	w	 temperaturze	 pracy,	 a	więc	
dużą	odpornością	na	odpuszczanie,

 – dużą	ciągliwością	(odpornością	na	pękanie),
 – odpornością	na	zmęczenie	cieplne,
 – odpornością	na	ścieranie	w	podwyższonej	temperaturze,
 – odpornością	na	utlenianie	i	korozyjne	oddziaływanie	kształtowanego	na	gorą-
co	materiału	oraz	środków	smarująco-chłodzących.
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7. Decydujący wpływ na strukturę i własności stali narzędziowych mają czynniki 
metalurgiczne.

8. Optymalne stężenie węgla w stalach dla różnych grup stali do pracy na gorąco 
wynosi 0,25–0,5%. Zwiększenie stężenia tego pierwiastka do 0,6% jest stosowa-
ne jedynie w stalach niskostopowych, w których węgiel jest głównym składni-
kiem decydującym o zwiększeniu hartowności, wytrzymałości i odporności na 
ścieranie.

9. Stale narzędziowe do pracy na gorąco są narażone na zmienne obciążenia zarów-
no cieplne, jak i mechaniczne, dlatego też wymaga się od nich lepszych własności 
plastycznych w porównaniu z innymi grupami stali narzędziowych.

10. Stale wysokostopowe stosowane w budowie matryc kuźniczych powinny cecho-
wać się duża odpornością na odpuszczanie, zmęczenie cieplne i ścieranie w pod-
wyższonej temperaturze.

11. Zarodkowanie mikropęknięć następuje na powierzchniach narzędzia, dlatego 
struktura i własności WW wywierają decydujący wpływ na przebieg zjawiska 
zmęczenia cieplnego, a zwłaszcza jego początkowego etapu.

12. W warstwie wierzchniej narzędzi kuźniczych mogą zachodzić podczas pracy 
zmiany strukturalne; np. w czasie kucia na gorąco matryce są narażone na dzia-
łanie cykli cieplnych o temperaturach zbliżonych do temperatury opuszczania. 
Następuje wtedy wydzielanie i przemiana węglików oraz zdrowienie osnowy. 

13. Napawanie powierzchni wykrojów narzędzi kuźniczych jest jedną z głównych 
metod działania w celu podwyższenia ich trwałości.

14. Istotnym warunkiem niezbędnym do uzyskania właściwych efektów napawania 
jest zapewnienie właściwej mikrostruktury, twardości, wytrzymałości, plastycz-
ności oraz odporności na pękanie warstw napawanych.

15. Ważnym czynnikiem poprawiającym trwałość matryc kuźniczych jest dobór 
właściwego środka smarującego oraz stosowanie odpowiednich technik smaro-
wania.

16. Zagadnienia własności mechanicznych i eksploatacyjnych materiałów stosowa-
nych w budowie matryc kuźniczych – zbliżone tematycznie do niniejszej pra-
cy – były m.in. przedmiotem badań w następujących ośrodkach badawczych, 
zagranicznych i krajowych: Leibniz Universität Hannover – Institute of Metal 
Forming and Metal-Forming Machines, Instytut Patona w Kijowie, Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika 
Częstochowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Wrocławska [1, 2, 6 , 17, 22, 
24, 54, 56 , 81, 82, 84÷86, 91÷93, 113, 142, 202, 205, 209, 210, 268, 271, 275].
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17. W ostatnich latach opublikowano w literaturze krajowej kilkanaście prac o tema-
tyce zbliżonej do niniejszej (m.in. [54, 58, 73, 92, 93, 95, 96, 113÷115, 162, 175, 
200, 216, 250, 271]). Dotyczą one zwłaszcza:

 – własności	 materiałów	 narzędziowych,	 ich	 struktury,	 własności	 i	 obróbki	
cieplnej,

 – zastosowania	obróbki	laserowej	do	przetapiania	i	stopowania	WW	w	celu	po-
lepszenia	własności	mechanicznych	i	eksploatacyjnych	wytwarzanych	wyro-
bów	(odporności	na	zużycie	ścierne	i	zmęczenie	cieplne),

 – oceny	i	prognozowania	trwałości	matryc	kuźniczych.





5. NOWA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO- 
-TECHNOLOGICZNEGO MATRYC KUŹNICZYCH  
ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ STOPOWEJ  
Z WYKROJAMI NAPAWANYMI

Aktualnie względy ekonomiczne, a zwłaszcza duża pracochłonność wykonywania 
matryc kuźniczych oraz znaczna ilość zużywanych materiałów narzędziowych, dyk-
tują konieczność właściwego rozwiązywania szeregu problemów konstrukcyjno-
-technologicznych. Istotną sprawą jest stosunkowo wysoka cena stali narzędziowych 
do pracy na gorąco ze względu na znaczny udział pierwiastków stopowych. Duża 
konkurencja istniejąca na rynku wymusza konieczność ciągłego obniżania kosztów 
wytwarzania narzędzi kuźniczych. 

Własności użytkowe, a w tym i odporność na odpuszczanie stali ujętych w PN-EN 
ISO 4957 oraz wieloskładnikowych o strukturze martenzytu odpuszczonego z dys-
persyjnymi wydzieleniami węglików są coraz częściej niewystarczające dla zapewnie-
nia wymaganej trwałości i niezawodności narzędzi kuźniczych przeznaczonych do 
produkcji wysokowydajnej i masowej lub do kształtowania wyrobów ze stopów trud-
no odkształcalnych. Powoduje to podejmowanie prób opracowania i zastosowania 
w produkcji narzędzi kuźniczych do pracy na gorąco nowych grup materiałów, np. 
stali o dużej odporności na odpuszczanie lub stali martenzytycznych utwardzonych.

Zagadnienie doboru optymalnego doboru składu chemicznego stali narzędziowej 
do pracy na gorąco jest złożone ze względu na zróżnicowane warunki pracy narzędzi 
wykonywanych z tych stali. Sformułowanie jednoznacznego kryterium decydujące-
go o trwałości określonej grupy narzędzi jest trudne, a często niemożliwe, dlatego 
też optymalizuje się warunki zapewniające uzyskanie maksymalnej wartości jednej 
własności decydującej o trwałości przy założeniu, że inne, również wpływające na 
trwałość, nie mogą być mniejsze od uznanych za minimalne.

Narzędzia kuźnicze do kucia na prasach wykonuje się najczęściej ze sta-
li narzędziowych stopowych do pracy na gorąco: X37CrMoV5-1 (WCL) lub 
X40CrMoV-5-1-1 (WCLV). Prawidłowy dobór warunków obróbki cieplnej i po-
prawne jej wykonanie umożliwiają zwykle uzyskanie wymaganych własności tych 
stali. Przykładowo, dla stali X40CrMoV-5-1-1 optymalna temperatura austenity-
zowania wynosi 1060°C, przy czym należy tak dobrać czas austenityzowania, aby 
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uzyskać wystarczająco duże nasycenie roztworu stałego węglem i pierwiastkami 
stopowymi przy ograniczonym rozroście ziaren austenitu pierwotnego. Własności 
zahartowanej stali narzędziowej do pracy na gorąco zależą od udziału w mikrostruk-
turze poszczególnych składników, tj. martenzytu, bainitu, węglików oraz austenitu 
szczątkowego, a także od morfologii tych składników. Stan mikrostruktury po har-
towaniu decyduje o przebiegu dalszych przemian fazowych podczas odpuszczania 
(dwukrotnego) i przez to wpływa na końcowe własności stali X40CrMoV-5-1-1 po 
obróbce cieplnej. Hartowanie powinno zapewnić uzyskanie na całym przekroju na-
rzędzia struktury o przewadze martenzytu lub bainitu nasyconego pierwiastkami 
stopowymi, bez spowodowania przy tym nadmiernych naprężeń hartowniczych. 
Zwiększone stężenie pierwiastków stopowych zapewniające dużą hartowność stali 
narzędziowej do pracy na gorąco powoduje jednak zmniejszenie ich przewodności 
cieplnej. Wymaga to takiego wykonania zabiegów nagrzewania i ochładzania, aby 
nie spowodować powstania dużego gradientu temperatury na przekroju, a tym sa-
mym znacznych naprężeń cieplnych. Naprężenia te mogą spowodować zniekształ-
cenia, a nawet pęknięcia obrabianych cieplnie narzędzi. W praktyce przemysłowej 
autor spotkał się z takimi przypadkami. 

Nagrzewanie do hartowania szczególnie narzędzi do kucia na młotach powinno być 
wykonywane wielostopniowo, zwłaszcza do temperatury 550°C. Austenityzowanie 
należy przeprowadzać w temperaturze właściwej dla danego gatunku stali przez  
0,5–5 godz. Zasadą ogólną jest stosowanie takiej temperatury i czasu austenityzowa-
nia, aby w całej objętości narzędzia spowodować rozpuszczanie wystarczającej ilości 
węglików i uzyskać strukturę jednorodnego austenitu nasyconego, przy ograniczo-
nym wzroście wielkości ziaren.

Optymalne temperatury austenityzowania polskich stali narzędziowych do pracy 
na gorąco mieszczą się w granicach od 860°C dla stali 55NiCrMoV7 aż do 1120°C 
dla wysokowolframowej stali X30WCrV9-3. Dlatego istnieje konieczność stosowania 
pieców wysokotemperaturowych, aby umożliwić poprawne zahartowanie tych stali.

Uwzględniając powyższe uwagi można stwierdzić, że zasady i warunki obróbki 
cieplnej stali stopowych narzędziowych do pracy na gorąco są znane. Technologia 
jednak jest dość skomplikowana. Może to prowadzić do błędów i powstawania wad, 
które wynikają głównie z niedotrzymania właściwych parametrów technologicznych. 
Można wymienić następujące główne wady obróbki cieplnej omawianych stali:

1. Odwęglenie i utlenianie powierzchni podczas długotrwałego wygrzewania 
w wysokiej temperaturze.

2. Nadmierny rozrost ziarna austenitu i związane z tym zmniejszenie własności 
plastycznych oraz udarności spowodowane zbyt wysoką temperaturą (prze-
grzanie) i długim czasem nagrzewania podczas austenityzowania.
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3. Zanik efektu twardości wtórnej po odpuszczaniu i zmniejszenie odporności 
na odpuszczanie. Wady te powstają wskutek małego nasycenia austenitu pier-
wiastkami stopowymi i węglem podczas hartowania ze zbyt niskiej temperatu-
ry (niedogrzewanie).

4. Niskie własności wytrzymałościowe spowodowane tworzeniem się mikro-
struktur składających się z węglików oraz ferrytu niewystarczająco nasyconego 
pierwiastkami stopowymi. Wada ta powstaje wskutek zbyt wolnego chłodzenia 
z temperatury austenityzowania.

5. Odkształcenia i pękanie narzędzi, wywołane zbyt dużymi prędkościami nagrze-
wania i chłodzenia, zwłaszcza przy oziębianiu z temperatury austenityzowania.

Niektóre z opisanych wad mogą być w pewnym stopniu korygowane. Przykładowo, 
zmiana warunków drugiego odpuszczania może poprawić negatywne skutki pierw-
szego, wykonanego w nieodpowiedniej temperaturze. Jak już wspomniano, ocena 
prawidłowości wykonania obróbki cieplnej nie może opierać się tylko na pomiarze 
twardości (wymagana twardość uzyskana po nieprawidłowo przeprowadzonej ob-
róbce cieplnej może nie zapewnić odpowiednich własności użytkowych, np. wytrzy-
małości w podwyższonej temperaturze lub odporności na zmęczenie cieplne). Z każ-
dej partii wytwarzanych narzędzi należy więc pobierać małe próbki kontrolne. Na 
próbkach tych przeprowadza się dodatkowe badania, np. pomiary udarności i analizę 
mikrostruktury. Umożliwia to kontrolę efektów obróbki cieplnej  i pozwala na okre-
ślenie i ewentualne wyeliminowanie wad w następnych partiach narzędzi.

W obróbce cieplnej matryc do kucia na prasach stosuje się kąpiele solne, co za-
pewnia właściwą ochronę stali przed odwęglaniem.

Prawidłowo przeprowadzona obróbka cieplna narzędzi ze stali stopowych do pra-
cy na gorąco, po której wyroby pozbawione są wad, pociąga więc za sobą wysokie 
koszty. Jasne jest, że przy wyborze materiału narzędziowego oraz ustalaniu technolo-
gii wykonania poszczególnych narzędzi, poza spełnieniem wymagań technicznych, 
ostatecznym kryterium powinien być minimalny koszt przyjętego rozwiązania [56]. 
Powyższe stwierdzenia stanowiły przesłanki do podjęcia przez autora działań prowa-
dzących do obniżenia kosztów wytwarzania i poprawy trwałości narzędzi kuźniczych, 
a zwłaszcza zbadania możliwości wprowadzenia do produkcji matryc do prasowania 
wykonanych ze stali konstrukcyjnej stopowej w miejsce stosownych tradycyjnie stali 
narzędziowych do pracy na gorąco (np. X37CrMoV5-1 i 55NiCrMoV7). Koncepcja 
taka wymaga oczywiście uszlachetnienia powierzchni roboczych wykrojów przez wy-
tworzenie na nich warstw zapewniających wymaganą odporność na zużycie (głównie 
na ścieranie w podwyższonych temperaturach i zmęczenie cieplne). Warstwy takie 
mogą być wytworzone np. poprzez napawanie z wykorzystaniem elektrod bądź dru-
tów o odpowiednio dobranym składzie chemicznym.
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Istnieje szereg gatunków stali konstrukcyjnych, które po odpowiedniej obróbce 
cieplnej mają własności wytrzymałościowe i plastyczne w zupełności wystarczające 
do tego, by mogły z powodzeniem spełniać rolę materiałów na kostki matrycowe. 
Z pewnością są one mniej wrażliwe na duże cykliczne obciążenia mechaniczne niż 
tradycyjnie stosowane stale stopowe do pracy na gorąco. Ostatecznie, po analizie wła-
sności różnorodnych stali konstrukcyjnych dostępnych na rynku zaproponowano, 
aby kostki matryc do prasowania były wykonywane ze stali konstrukcyjnej stopowej 
42CrMo4. Należy dodać, że jest ona około cztery razy tańsza od tradycyjnie używa-
nych gatunków stali narzędziowych do pracy na gorąco, takich jak X37CrMoV5-1 
czy 55NiCrMoV7. 

Najważniejszym problemem dotyczącym materiałów przeznaczonych do wy-
twarzania warstw napawanych jest prawidłowy dobór ich składu chemicznego. Ze 
względu na zróżnicowane warunki pracy matryc oraz różnorodność produkowa-
nych odkuwek, a co za tym idzie – różnorodność występujących mechanizmów zu-
życia – nie jest prawidłowe zastosowanie we wszystkich przypadkach tego samego 
materiału warstwy. W związku z tym uznano za celowe wytypowanie z materiałów 
dostępnych na rynku pewnych rodzajów drutów do napawania warstw odpornych 
na odpuszczanie, których własności winny obejmować pewien zakres – począwszy 
od warstw odznaczających się dobrymi własnościami plastycznymi i odpornych na 
zmęczenie cieplno-mechaniczne oraz posiadających dobre przewodnictwo cieplne 
– aż do warstw o wysokiej twardości, odpornych na zużycie ścierne (możliwe jest 
wprowadzenie pewnych modyfikacji składu chemicznego drutów w porozumieniu 
z wytwórcą).

Tego rodzaju stopniowanie własności można osiągnąć, dobierając odpowiednio 
rodzaje i zawartość pierwiastków stopowych. Pierwiastki stopowe, które maja naj-
większy wpływ na pracę narzędzi kuźniczych to: węgiel, chrom, molibden, mangan, 
krzem, wolfram, nikiel i kobalt. Przyjęto, że warstwa najbardziej plastyczna winna 
zawierać ok. 0,10–0,15% C i 5% Cr, a ponadto Mn, Mo, V, Ni i Si. Drugi rodzaj war-
stwy miałby zawierać podobną ilość węgla oraz manganu, molibdenu, krzem i niklu, 
lecz większą zawartość chromu (ok. 10%). Wreszcie warstwa najtwardsza powinna 
zawierać więcej węgla (ok. 0,20–0,25%) i wolframu (ponad 1%) oraz podobne jak 
warstwa druga stężenia pozostałych pierwiastków stopowych (Cr, Mn, Mo, Ni, Si). 

Po analizie okazało się, że powyższe założenia dotyczące składów chemicznych 
spełniają m.in. druty do napawania o handlowych nazwach: UTOP38 oraz F-812 
i F-818. Własności warstw napawanych przy ich zastosowaniu będą w dalszym ciągu 
przedmiotem badań. Stosując odpowiednie warunki napawania, młotkowania ściegów 
napoin oraz wyżarzania odprężającego, należy spodziewać się twardości kolejnych 
warstw odpowiednio na poziomach: ok. 35–40 HRC, 40–45 HRC oraz 50–55 HRC. 



6. BADANIA DOŚWIADCZALNE

6.1. CEL I ZAKRES BADAŃ

Głównym celem badań doświadczalnych była weryfikacja przedstawionego wyżej 
nowego rozwiązania konstrukcyjno-technologicznego obejmującego wytwarzanie, 
wdrożenia i eksploatację matryc kuźniczych ze stali stopowej konstrukcyjnej z napa-
wanymi powierzchniami wykrojów. Jak już wspomniano, warunkiem skuteczności 
zastosowania tego rozwiązania w warunkach produkcyjnych jest przede wszystkim 
trafny dobór składu chemicznego materiałów (drutów) do napawania. Własności 
warstwy napawanej winny być dostosowane do przewidywanych i wiodących (w kon-
kretnych przypadkach) mechanizmów zużycia. Niezbędne są więc badania własności 
mechanicznych, trybologicznych oraz mikrostrukturalnych i fraktograficznych tych 
warstw. Ostateczna weryfikacja przydatności nowych matryc wymaga przeprowa-
dzenia również badań eksploatacyjnych w warunkach produkcyjnych i porównania 
ich trwałości z trwałością matryc wykonanych tradycyjnie ze stali narzędziowych do 
pracy na gorąco. 

Zakres badań obejmuje: 
– badania własności mechanicznych i trybologicznych wybranych stali narzę-

dziowych i warstw napawanych,
– dyfraktometrię i mikroanalizę składu chemicznego oraz badania mikrostruk-

turalne i fraktograficzne warstw napawanych,
– badania eksploatacyjne matryc.
Znajomość rzeczywistych własności mechanicznych materiałów narzędziowych, 

zwłaszcza w podwyższonych temperaturach, jest bardzo ważna, gdyż pozwala na 
sprawdzenie, czy dostarczona konkretna partia materiału poddana właściwej obrób-
ce cieplnej spełnia określone wymagania. Przede wszystkim jednak uzyskane dane 
mogą być wykorzystane w modelowaniu komputerowym przy analizie wytężenia na-
rzędzi i prognozowaniu ich zużycia (ściernego lub zmęczeniowego). Wyniki badań 
własności stali narzędziowych do pracy na gorąco stanowić będą punkt odniesienia 
dla pozostałych materiałów.
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6.2. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH MATERIAŁÓW

Zgodnie z powyższymi stwierdzeniami, do badań wytypowano dwa gatunki stali na-
rzędziowych do pracy na gorąco, jeden typ stali stopowej konstrukcyjnej oraz trzy 
materiały przeznaczone do napawania powierzchni wykrojów matryc i proponowa-
ne w p. 5. W dalszym ciągu przedstawiono charakterystyki tych materiałów.

1. Stal chromowo-molibdenowa X37CrMoV5-1 cechuje się znaczną hartownością 
i odpornością na odpuszczanie, dobrą ciągliwością i odpornością na utlenianie 
oraz bardzo dobrą odpornością na zmęczenie cieplne. Badania (po obróbce ciepl-
nej) przeprowadzono na próbkach, których twardość wynosiła 50–53 HRC. W celu 
całkowitego rozpuszczenia węglików i uzyskania struktury jednorodnego austeni-
tu nasyconego pierwiastkami stopowymi i węglem, przy ograniczonym wzroście 
wielkości ziaren, temperaturę austenityzowania przyjęto na poziomie 1020°C. 
Chłodzono w oleju. Do najczęściej stosowanych wskaźników odporności na od-
puszczanie należy temperatura odpuszczania, po której twardość zmniejsza się 
do założonej wartości (50–53 HRC). Zastosowano dwukrotne odpuszczanie, przy 
czym pierwsze zrealizowano w temperaturze 580°C, a kolejne w 550°C (tab. 6.1). 
Podczas drugiego odpuszczania następuje zmniejszenie naprężeń i zawartości au-
stenitu szczątkowego oraz kruchego martenzytu nieodpuszczonego. Zależność 
twardości od temperatury odpuszczania dla tej stali pokazano na rysunku 6.1a.

2. Stal niskostopowa 55NiCrMoV7 charakteryzuje się małą odpornością na 
odpuszczanie i zmęczenie cieplne, lecz większą udarnością w porównaniu 
ze stalami zawierającymi więcej pierwiastków stopowych, zwłaszcza węgli-
kotwórczych. Hartowanie próbek wykonano z temperatury 850°C w oleju. 

Rys.	6.1.	Zależność	twardości	od	temperatury	odpuszczania	dla	stali:	a)	X37CrMoV5-1,	hartowanie	 
z	temperatury	1020°C,	olej,	b)	55NiCrMoV7,	hartowanie	z	temperatury	850°C	(opracowanie	własne)

a) b)
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Odpuszczanie realizowano w temperaturze 460°C (tab. 6.1). Stal ma małe stę-
żenie pierwiastków węglikotwórczych, a więc w trakcie odpuszczania następu-
je ciągły spadek twardości w funkcji temperatury. Twardość po odpuszczaniu 
wynosiła 46–49 HRC (rys. 6.1b).

3. Stal konstrukcyjna stopowa 42CrMo4 jako zastosowany materiał na matryce 
z wykrojami napawanymi (skład chemiczny, warunki obróbki cieplnej oraz 
twardość podano w tab. 6.2).

4. UTOP38, F-812 i F-818 – druty do napawania (tab. 6.3).

Tabela 6.1. Skład chemiczny i obróbka cieplna badanych stali narzędziowych do pracy na gorąco

Oznaczenie stali
Skład chemiczny, %

C Mn Si P S Cr Ni Mo V W

55NiCrMoV7 0,52 0,65 0,19 0,18 0,02 0,67 1,45 0,45 0,05 –

37CrMoV5-1 0,34 0,39 0,91 0,01 0,02 4,62 0,26 1,25 0,35 0,01

Obróbka cieplna Twardość HRC po obróbce cieplnej 

55NiCrMoV7

46–49Hartowanie 
860°C

Odpusz-
czanie
460°C 

37CrMoV5-1

50–53Hartowanie 
1020°C

Odpusz-
czanie

1) 550°C 
2) 510°C

Analiza składu chemicznego: analizator spektralny BAIRD 750FSQ

Tabela 6.2. Skład chemiczny i obróbka cieplna stali konstrukcyjnej stopowej 42CrMo4

Oznaczenie stali
Skład chemiczny, %

C Mn Si P S Cr Ni Mo V W

42CrMo4 0,39 0,8 0,3 0,034 0,03      1,1 – 0,21 – –

Obróbka cieplna Twardość HRC po obróbce cieplnej 

Hartowanie
840°C

Odpusz-
czanie
620°C 

33–36

Analiza składu chemicznego: analizator spektralny BAIRD 750FSQ
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Tabela 6.3. Skład chemiczny materiałów do napawania powierzchni wykrojów matryc  
i twardość warstw po napawaniu

Oznaczenie materiału 
(nazwa, producent) 

Skład chemiczny, %

C Si Mn P S Cr Mo Ni V W Ti

UTOP38, Słowenia – 
Elektrode Jasienice, d o.o 0,15 0,35 0,90 – – 5,05 4,0 – 0,20 0,15 –

F-812, Włochy 0,10 0,5 0,70 – – 9,65 2,15 0,80 – – 0,20

F-818, Włochy 0,24 0,70 0,60 – – 10,0 3,01 1,70 0,25 1,40 0,25

Twardość HRC po napawaniu Grubość napawania mm

UTOP38 36–38

8–10 (4 pojedyncze warstwy)F-812 42–44

F-818 53–55

6.3. WŁASNOŚCI MECHANICZNE STALI NARZĘDZIOWYCH 
X37CrMoV5–1 I 55MiCrMoV7 

Badania wytrzymałości na rozciąganie Rm, umownej granicy plastyczności Rp0,2, wydłu-
żenia A5 i przewężenia Z w funkcji temperatury (w zakresie 20–600°C) zrealizowano 
w próbie jednoosiowego rozciągania na maszynie wytrzymałościowej EDZ20 z urzą-
dzeniem grzewczym. Wyniki przedstawiono w tabelach 6.4 i 6.5 (wartości średnie 
z 90% przedziałami ufności przy liczbie powtórzeń r = 2–6) oraz na rysunkach 6.2–6.7. 

Udarność badano na młocie Charpy’ego PS30 w zakresie temperatur 20–650°C. 
Stosowano próbki z karbem Mesnagera o wymiarach10x10x55 mm. Wyniki przed-
stawiono w tabelach 6.6 i 6.7 oraz na rysunkach 6.8 i 6.9.

Tabela 6.4. Wyniki prób rozciągania w różnych temperaturach (stal X37CrMoV5-1)

Lp. t, °C Rm, MPa Rp 0,2, MPa A5, % Z, %

1 20 1978 ± 82 1714 ± 186 8,7 19,0

2 250 1816 ± 43 1529 ± 45 9,3 ± 5,1 17,4 ± 3,2

3 450 1662 ± 53 1415 ± 60 7,8 ± 1,3 26,5 ± 15,9

4 600 1400 ± 66 1193 ± 62 6,3 ± 2,5 13,1 ± 1,2
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Tabela 6.5. Wyniki prób rozciągania w różnych temperaturach (stal 55MiCrMoV7)

Lp. t, °C Rm, MPa Rp 0,2, MPa A5, % Z, %

1 20 1423 ± 32 1329 ± 53 7,3 ± 2,5 18,3 ± 9,7

2 250 1390 ± 114 1197 ± 6 6,2 ± 0,97 7,4 ± 3,7

3 450 1066 ± 22 963 ± 14 13,2 ± 1,6 51,7 ± 1,3

4 600 548 ± 14 438 ± 26 27,8 ± 2,3 83,7 ± 2,9

Tabela 6.6. Udarność stali 55NiCrMoV7 w różnych temperaturach  
(wartości średnie; liczba powtórzeń r = 2–5)

Lp. t, °C KCU, J/cm2

1 20 24,5

2 250 30,0

3 350 31,0

4 450 28,5

5 500 31,5

6 550 39,5

7 600 63,5

Tabela 6.7. Udarność stali X37CrMoV5-1 w różnych temperaturach  
(wartości średnie; liczba powtórzeń r = 2)

Lp. t, °C KCU, J/cm2

1 20 40,0

2 250 45,5

3 350 54,5

4 380 63,0

5 420 61,5

6 450 67,0

7 480 64,5

8 550 64,0

9 650 86,5
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Rys. 6.2. Zależność wytrzymałości na rozciąganie Rm od temperatury (stal X37CrMoV5-1)

Rys. 6.3. Zależność umownej granicy plastyczności Rp0,2 od temperatury (stal X37CrMoV5-1) 

Rys. 6.4. Zależność wydłużenia A5 od temperatury (stal X37CrMoV5-1)
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Rys. 6.5. Zależność wytrzymałości na rozciąganie Rm od temperatury (stal 55NiCrMoV7)

Rys. 6.6. Zależność umownej granicy plastyczności Rp0,2 od temperatury (stal 55NiCrMoV7)

Rys. 6.7. Zależność wydłużenia A5 od temperatury (stal 55NiCrMoV7)
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Rys. 6.8. Zależność udarności od temperatury (stal X37CrMoV5-1)

Rys. 6.9. Zależność udarności od temperatury (stal 55NiCrMoV7)

Badane stale narzędziowe do pracy na gorąco o strukturze martenzytu odpuszczo-
nego wykazują zmniejszenie wytrzymałości i granicy plastyczności wraz ze wzrostem 
temperatury. W temperaturze 600°C granica plastyczności Rp0,2 stali X37CrMoV5-1 
zmniejsza się do wartości 1193 MPa, natomiast dla stali 55NiCrMoV-7 spada do 
wartości 438 MPa, co nie zapewnia wymaganej wytrzymałości tego materiału pod-
czas eksploatacji w wysokich temperaturach. Stal 55NiCrMoV7 posiada natomiast 
w przedziale temperatur 450–600°C wyższe wskaźniki plastyczności (A5, Z) niż stal 
X37CrMoV5-1.

Stal X37CrMoV5-1 ma udarność wyższą od stali 55NiCrMoV7 w całym badanym 
zakresie temperatur.
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6.4. WŁASNOŚCI MECHANICZNE WARSTW NAPAWANYCH DRUTAMI 
UTOP37, F-812 I F-818 

6.4.1. Statyczne próby zginania 

Badania przeprowadzono w temperaturze otoczenia na maszynie wytrzymałościo-
wej EDZ20. Zginaniu poddawano próbki jednolite z grubych (napawanych w kilku 
przejściach) warstw oraz próbki ze stali 42CrMo4 z warstwą napawaną o grubości 
ok. 2 mm. Podczas zginania próbek jednolitych określono stałe sprężyste ν	 i E dla 
materiałów UTOP38 i F-812. W tym celu rejestrowano siłę zginającą P oraz mierzo-
no odkształcenia wzdłużne ε11 i poprzeczne ε22 na powierzchni próbek za pomocą 
tensometrów 1-XY-11-3/120, które były przyklejone pod miejscem przyłożenia siły 
zginającej (po przeciwnej stronie próbki, gdzie działały naprężenia rozciągające). 
Kierunek nakładania napoiny był zgodny z kierunkiem długości próbki 1 (rys. 6.10).

Rys. 6.10. Schemat próby zginania i wymiary próbek jednolitych z grubych warstw napawanych 
odciętych od podłoża lub ze stali 42CrMo4 z cienką warstwą napawaną o grubości ok. 2 mm 

(zaznaczoną linią przerywaną); 1, 2 odpowiednio: kierunki mierzonych odkształceń  
wzdłużnych ε11 i poprzecznych ε22

Kolejne rysunki (6.11 i 6.12) ilustrują przykładowe wyniki pomiarów dla próbek 
jednolitych. Przedstawiono wykresy zależności siły zginającej P od odkształceń wzdłuż-
nych ε11 w zakresie do ε11 ≈ 0,05 oraz wykresy zależności odkształceń poprzecznych ε22 
od wzdłużnych ε11 i naprężeń σ11 od ε11 dla 0 < ε11 < 0,0025 (dla próbek jednolitych 

naprężenie σ11 oblicza się z elementarnej teorii zginania: �11 2
3
4

� �
M

W
PL
bh

g

g

).
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Rys. 6.11. Wyniki prób zginania: próbka jednolita z materiału F-812; ν = 0,277, E = 2,16*105 MPa
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Rys. 6.12. Wyniki prób zginania: próbka jednolita z materiału UTOP38; ν = 0,265, E = 2,11*105 MPa
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Dane te pozwalają na wyznaczenie stałych sprężystych (ν	=	−	ε22/ε11 i E = σ11/ε11) 
badanych warstw (dla próbek ze stali 42CrMo4 z warstwą napawaną możliwe jest zmie-
rzenie tylko współczynnika Poissona ν	dla warstwy). Wartości średnie wyznaczonych 
stałych (z 90% przedziałami ufności przy liczbie powtórzeń r = 2–5) dla materiałów 
F-812 i UTOP38 podano w tabeli 6.8. 

Tabela 6.8. Wartości modułu Younga i współczynnika Poissona dla materiałów F-812 i UTOP38

Materiał E, MPa ν

F-812 (2,14 ± 0,04)*105

(r = 4)
0,237 ± 0,028

(r = 5)

UTOP38 (2,06 ± 0,32)*105

(r = 2)
0,255 ± 0,014

(r = 4)

Znajomość stałych sprężystych jest niezbędna w modelowaniu komputerowym 
stanów naprężenia panujących podczas kucia w warstwach napawanych matryc. 
Jeżeli matryce do prasowania są prawidłowo chłodzone i nie nagrzewają się do zbyt 
wysokich temperatur, można wykorzystać w obliczeniach stałe sprężyste zmierzone 
w temperaturze otoczenia.

Celem prób zginania przeprowadzonych na próbkach ze stali 42CrMo4 z warstwą 
napawaną było – oprócz wyznaczania współczynnika Poissona dla warstwy – spraw-
dzenie spójności napoin z podłożem. Okazało się, że w całym zakresie odkształceń 
(aż do zniszczenia) warstwy zachowywały spójność z podłożem. 

6.4.2. Badania udarności 

Badania wykonano na młocie Charpy’ego WPM 1,5 w temperaturach 20 i 250°C, 
stosując próbki z karbem Mesnagera o wymiarach 5 x 5 x 27,5 mm wycięte z warstw 
napawanych. Wyniki przedstawiono w tabeli 6.9 oraz na rysunku 6.13. Porównano je 
z wynikami badań udarności stali X37CrMoV5-1 i 55NiCrMoV7 (rys. 6.14). 

Tabela 6.9. Udarność próbek wyciętych z warstw napawanych  
(wartości średnie z 90% przedziałami ufności, r = 4–7)

Materiał 
warstwy Temperatura oC Udarność 

KCU, J/cm2
Test istotności różnic udarności  

w temperaturach 20 i 250oC

UTOP38
20 4,8 ± 1,0

t = 8,305*** > t0,1;7 = 1,895
250 19,2 ± 3,2

F-818
20 9,1 ± 2,3

t = 2,100* > t0,1;12 = 1,782
250 13,0 ± 1,7

F-812
20 21,9 ± 7,7

t = 1,986* > t0,1;8 = 1,860
250 29,4 ± 4,3
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Rys. 6.13. Udarność próbek wyciętych z warstw napawanych

Rys. 6.14. Porównanie zależności udarności KCU od temperatury stali X37CrMoV5-1 (1)  
i 55NiCrMoV7 (2) z udarnością w 20°C i w 250°C próbek wyciętych z warstw napawanych:  

UTOP38 (3), F-818 (4) i F-812 (5) 

Najwyższą udarność zbliżoną do stali 55NiCrMoV7 ma warstwa F-812 zarówno 
w 20°C, jak i w 250°C, a najniższą w 250°C – F-818. 

6.4.3. Pomiary twardości

Badania przeprowadzono na twardościomierzu FUTURE TECH E700 przy obciąże-
niu 0,01 N. Przykładowe wyniki pomiarów twardości HV0,1 na przekrojach pojedyn-
czych warstw oraz w podłożu (stal 42CrMo4) przedstawia rysunek 6.15. Ważniejsze 
dane liczbowe podano w tabeli 6.10. 
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Rys. 6.15. Twardość HV0,1 warstw napawanych UTOP38 (a) i F-812 (b) oraz podłoża (stal 42CrMo4)  
w funkcji odległości h od powierzchni; g – grubość warstwy napawanej

a) b)

Tabela 6.10. Wyniki badań rozkładów twardości HV0,1 w warstwach napawanych i podłożu  
(stal 42CrMo4)

Materiał
Twardość HV0,1

Maksymalna Minimalna Przy powierzchni* Średnia 

UTOP38 650 438 472 –

F-812 704 479 508 –

F-818 767 614 733 675

Stal 42CrMo4
(podłoże) – – – 367**

* Na głębokości 0,02–0,07 mm
** 86% wyników pomiarów mieści się w zakresie: 300 < HV0,1 < 400

Dla warstw UTOP-38 i F-812 występuje charakterystyczny wzrost twardości przy 
podłożu (rys. 6.15). Efekt ten nie występuje dla warstw F-818, gdzie twardość na całej 
grubości jest w przybliżeniu jednakowa.

6.5. WŁASNOŚCI TRYBOLOGICZNE WARSTW NAPAWANYCH  

6.5.1. Badanie odporności na ścieranie

Odporność na zużycie ścierne stali X37CrMoV5-1 i 55NiCrMoV-7 oraz warstw na-
pawanych badano kilkoma sposobami i na różnych urządzeniach. Pierwszą serię 
badań przeprowadzono na urządzeniu T10 produkcji ITE Radom w następujących 
warunkach:
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 – prędkość poślizgu: v = 0,15 m/s,
 – obciążenie kulki: P = 50 N,
 – średnica kulki: 6,35 mm,
 – wymiary próbek: ∅ 24,5 x 6, 
 – odległość kulki od osi obrotu próbki: r = 7,5 mm, 
 – droga tarcia: 3000 m, 
 – temperatura: 20°C. 

Schemat próby ścierania na urządzeniu T10 pokazano na rysunku 6.16. Miarą zuży-
cia był ubytek masy ∆m próbek. Wyniki przedstawiono w tabeli 6.11 i na rysunku 6.17.

Rys. 6.16. Schemat ścierania próbek na urządzeniu T10; a) próbka jednolita (ze stali X37CrMoV5-1 
lub 55NiCrMoV7), b) próbka z warstwą napawaną o grubości 2 mm na podłożu ze stali 42CrMo4 

Tabela 6.11. Ubytek masy ∆m próbek badanych na urządzeniu T10 w temperaturze 20°C

Lp. Gatunek materiału ∆m, g*

1 F-818 0,005 ± 0,002

2 X37CrMoV5-1 0,006

3 55NiCrMoV-7 0,042 ± 0,028

4 F-812 0,046 ± 0,023

5 UTOP38 0,126 ± 0,057

* średnie z 90 % przedziałami ufności

Drugą serię badań wykonano na urządzeniu T11 produkcji ITE Radom w tempe-
raturze 250°C na drodze tarcia 1000 m (pozostałe warunki przeprowadzonych badań 
– jak poprzednio na urządzeniu T10). Miarą zużycia była powierzchnia F rowka wy-
tartego w próbce kulką przyrządu mierzona za pomocą profilografometru P-Profile 
800. Wyniki przedstawiono w tabeli 6.12 i na rysunku 6.18.
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Rys. 6.17. Wyniki badań odporności na zużycie ścierne w temperaturze 20°C (materiały: 1 – F-818,  
2 – X37CrMoV5-1, 3 – F-812, 4 – 55NiCrMoV7, 5 – UTOP38)

Rys. 6.18. Wyniki badań odporności na zużycie ścierne w temperaturze 250°C na urządzeniu T11 
(materiały: 1 – F-818, 2 – X37CrMoV5-1, 3 – 55NiCrMoV7, 4 – F-812, 5 – UTOP38)

Tabela 6.12. Przekrój rowka wytartego podczas badań na urządzeniu T11 w temperaturze 250°C

Lp. Gatunek materiału F, µm2*

1 F-818 5546 ± 860

2 X37CrMoV5-1 500 ± 64 

3 55NiCrMoV7 7646 ± 2484

4 F-812 42817 ± 12872

5 UTOP38 27222 ± 3822

* średnie z 90% przedziałami ufności

Przykładowe profilogramy przekrojów rowków wytartych w próbkach podczas 
badań na urządzeniu T11 pokazano na rysunkach 6.19 i 6.20.
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Rys. 6.19. Profilogramy przekrojów rowka wytartego w próbce ze stali X37CrMoV5-1
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Rys. 6.20. Profilogramy przekrojów rowka wytartego w warstwie napawanej drutem UTOP38
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Ostatnią serię badań odporności na zużycie przeprowadzono w temperaturze oto-
czenia na warstwach napawanych drutami UTOP-38, F-812 i F-818 za pomocą testera 
T-05, który pozwala na wykonywanie prób zgodnie z normami ASTM D 2714, D 3704, 
D 2981 i G 77. Przeciwpróbką była rolka o średnicy 49,5 mm ze stali C55 (55) obrobionej 
cieplnie do twardości 55 HRC, prędkość poślizgu wynosiła 0,25 m/s, obciążenie – 157 N, 
a droga tarcia – 500 m. Stosowano próbki prostopadłościenne o wymiarach 20 x 4 x 4 mm 
z warstwą napawaną o grubości ok. 2 mm. W celu identyfikacji mechanizmów zużycia 
obserwowano powierzchnię poddaną ścieraniu za pomocą mikroskopu konfokalnego. 
W czasie testu rejestrowano przebieg zmian temperatury w odległości 2 mm od węzła 
tarcia, głębokość wytarcia oraz wartość siły tarcia. Wyniki przedstawiono w tabeli 6.13. 

Pomiar odporności na zużycie ścierne pozwala na klasyfikację warstw napawa-
nych pod względem odporności na zużycie. Najlepszy wynik (najniższy ubytek masy) 
zarejestrowano dla próbek z warstwą napawaną drutem F-818. Wartości współczyn-
ników tarcia są dla badanych warstw zbliżone. 

Tabela 6.13. Wyniki badań odporności na zużycie ścierne i współczynnika tarcia na urządzeniu T-05

Materiał Głębokość 
wytarcia µm

Ubytek masy
g

Współczynnik 
tarcia

Temperatura  
w pobliżu węzła 

tarcia
°C

F-812 144,30 0,00262 0,668 77,9

F-818 48,25 0,00074 0,666 72,3

UTOP-38 101,2 0,00283 0,629 76,1

Przebieg zmian siły tarcia w czasie okazał się stabilny (rys. 6.21–6.23). Pewne 
fluktuacje wynikają ze zmian mechanizmów zużycia, spowodowanych głównie po-
jawianiem się w węźle tarcia ścierniwa, które stanowią węgliki typu Cr23C6 będące 
elementem mikrostruktury przeciwpróbki.

Rys. 6.21. Przebieg zmian siły tarcia w czasie dla warstwy napawanej drutem F-812
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Rys. 6.22. Przebieg zmian siły tarcia w czasie dla próbki napawanej drutem F-818

Rys. 6.23. Przebieg zmian siły tarcia w czasie dla próbki napawanej drutem UTOP-38

Wyniki obserwacji powierzchni po testach na urządzeniu T-05 pokazano na ry-
sunkach 6.24–6.26. Krótka charakterystyka morfologii tych powierzchni przedstawia 
się, jak następuje:

1. Na powierzchni napawanej drutem F-812 (rys. 6.24) stwierdzono znaczny 
udział zużycia ściernego, brak jest miejsc odkształconych plastycznie, nato-
miast można zauważyć drobne wykruszenia, powstałe w wyniku oddziaływa-
nia adhezyjnego (sczepianie, a następnie rozrywanie połączeń).

2. W porównaniu do pozostałych materiałów na powierzchni napawanej drutem 
F-818 (rys. 6.25) zużycie ścierne występuje tylko lokalnie, natomiast na pozo-
stałym obszarze stwierdzono obecność zużycia z udziałem utleniania i niewiel-
kich śladów adhezji. Brak jest miejsc odkształconych plastycznie.

3. Na powierzchni napawanej drutem UTOP38 (rys. 6.26) zużycie ścierne jest 
nieco mniejsze niż w przypadku warstwy F-812, nieznacznie występuje zja-
wisko utleniania oraz (lokalnie) odkształcenie plastyczne. Można stwierdzić 
obecność nabić, prawdopodobnie węglików z przeciwpróbki.
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Rys. 6.24. Morfologia powierzchni napawanej drutem F-812 po badaniu na urządzeniu T-05

Rys. 6.25. Morfologia powierzchni napawanej drutem F-818 po badaniu na urządzeniu T-05
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Rys. 6.26. Morfologia powierzchni napawanej drutem UTOP-38 po badaniu na urządzeniu T-05

6.6. DYFRAKTOMETRYCZNA METODA BADANIA WARSTW 
NAPAWANYCH

Dyfrakcja promieniowania elektromagnetycznego na sieci krystalicznej polega na 
oddziaływaniu fotonów z sieciowymi centrami rozproszenia. Dla strumienia foto-
nów promieniowania X centrami rozpraszania są elektrony. Strumień cząsteczek ma-
terii, np. neutronów czy elektronów, także może ulec dyfrakcji na sieci krystalicznej, 
lecz oddziałują one z innymi centrami rozproszenia. Dyfrakcja na sieci krystalicznej 
umożliwia bardzo dokładny i bezkontaktowy pomiar bardzo małych odległości mię-
dzy atomami i płaszczyznami krystalograficznymi ciała stałego z dokładnością do 
10–7 nm. Podstawowymi metodami opartymi na dyfrakcji promieniowania X są:

 – rentgenowska jakościowa i ilościowa analiza fazowa, 
 – dyfrakcyjne badania tekstury krystalograficznej, 
 – pomiary mikro- i makroskopowych naprężeń własnych, 
 – pomiary nadstruktur i gęstości defektów sieci krystalicznej. 

Efektem sumarycznego oddziaływania fotonów promieniowania X z siecią kry-
staliczną jest obraz dyfrakcyjny, który sprzężony jest z elementarnymi komórkami 
sieci krystalicznej równaniem Bragga [47]:

 λ = 2dhkl sinθhkl (6.1)
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gdzie:
λ  –  długość fali, nm, 
dhkl  –  odległość między płaszczyznami sieciowymi {hkl}, nm, 
θ  –  kąt dyfrakcji w stopniach. 

Przeprowadzając badania strukturalne warstw napawanych, wykonano zapi-
sy dyfraktometryczne w symetrycznej geometrii Bragga–Brentana. Zastosowano 
promieniowanie lampy kobaltowej λ CoKα = 0,179 nm. Pomiarowymi cechami 
obrazu dyfrakcyjnego były: kąt θ oraz intensywność i szerokość pików dyfrakcyj-
nych. Obliczane z równania Bragga odległości dhkl i intensywności pików posłu-
żyły do przeprowadzenia jakościowej dyfrakcyjnej analizy fazowej. Jej wynikiem 
jest stwierdzenie obecności w napawanych warstwach ferrytu/bainitu/martenzytu 
α i austenitu szczątkowego γ (rys. 6.27, tab. 6.14). Przekształcenie równania (6.1) 
umożliwia obliczanie szeregu dhkl dla pomierzonych kątów poszczególnych pi-
ków dyfrakcyjnych θhkl. Porównanie obliczonych wartości dhkl z tablicowymi [235] 
umożliwiło zidentyfikowanie bainitu α i austenitu szczątkowego. Intensywności pi-
ków dyfrakcyjnych – odpowiednio fazy α i γ – wykorzystano do przeprowadzenia 
rentgenowskiej ilościowej analizy fazowej [130].

Rys. 6.27. Dyfraktogramy warstw napawanych drutami F-812, F-818 i UTOP-38 oraz stali 42CrMo4 
otrzymane w geometrii stałego kąta padania (oznaczenie ZAB8-SK) po trzech kątach padania,  

w geometrii Bragga–Brentana (BB). Dyfraktometr D8  Advance, promieniowanie filtrowane lampy Co;  
z – efektywna grubość warstewki pomiarowej dla stali wynosi do 30 µm
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Przy założeniu, że suma ułamków objętościowych obu faz (Vα +Vγ = 1) wypełnia 
całą objętość stopu, obliczenia udziału fazy γ prowadzono wg wzoru [46, 130]:
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 (6.2)

gdzie: R oznaczają stałe dyfrakcyjne [46, 89].
Obliczanie wskaźników tekstury krystalograficznej i gęstości defektów sieciowych 

można znaleźć w publikacji [89]. Przy użyciu kilku metod dyfrakcyjnych przebadano 
warstwy napawane drutami F-812, F-818, UTOP-38 oraz materiał podłoża 42CrMo4, 
który był w stanie ulepszonym cieplnie (hartowanie 840°C, odpuszczanie 620°C, 
twardość po obróbce cieplnej 34–36 HB). Warstwy napawane odprężano w tempe-
raturze 320–340°C. Wyniki analizy obrazów dyfrakcyjnych zestawiono w tabeli 6.14.

Tabela 6.14. Charakterystyka strukturalna badanych materiałów na podstawie zapisów 
dyfraktometrycznych pokazanych na rys. 6.27 

Materiał
badany

Skład 
fazowy

Iγ  (111) 
impulsy

Iα(110) 
impulsy

Iα(112) 
impulsy

βα(112) 
FWHM 
°±2*10–3

Vγ %
D

nm

a(0) wg
{220}
nm

ihkl
iteor = 10

phkl
pteor = 
0.71

F812 Feα, Feγ 97 308 296 0.36 29 ± 2 120 0,286822 2.3 0.37

F818 Feα, Feγ 223 800 171 0.71 26 ± 2 60 0,287919 9.7 0.63

UTOP-38 Feα 16 480 178 0.55 4 ± 0,4 78 0,286654 2 0.44

42CrMo4 Feα – 1512 341 0.44 – 98 0,286916 8 0.73

Oznaczenia: Iγ (111), Iα(110), Iα(112) – intensywności linii dyfrakcyjnych, βα(112) – szerokość po-
łówkowa linii dyfrakcyjnej {211}, Vγ – zawartość austenitu szczątkowego w % objętościowych,  
D – rozmiar krystalitu, a(0) – parametr komórki elementarnej sieci krystalicznej ferrytu, ihkl – wskaź-
nik gęstości wakancji, phkl – wskaźnik tekstury krystalograficznej

6.7. BADANIA MIKROSTRUKTURALNE I FRAKTOGRAFICZNE WARSTW 
NAPAWANYCH 

Badania mikrostrukturalne warstw napawanych przeprowadzono z wykorzysta-
niem mikroskopu elektronowego skaningowego JOEL J 5510LV z mikroanalizatorem 
rentgenowskim (EDS) IXRF System 510. Obserwowano przekroje warstw z podłożem 
prostopadłe do powierzchni w celu zbadania cech mikrostruktury w zależności od 
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odległości od powierzchni, a w tym stref graniczących z podłożem i powierzchnią. 
Wybrane zdjęcia mikrostruktur przedstawiono na rysunkach 6.28–6.30 i 6.32.
a) b)

c) d)

Rys. 6.28. Obrazy mikrostruktur warstwy UTOP38; pod zdjęciami (a, b, c, d) podano przybliżone 
odległości środków obrazów od powierzchni

Krótka charakterystyka analizowanych mikrostruktur poszczególnych warstw 
przedstawia się, jak następuje:

1. Warstwy UTOP38 mają budowę dwufazową składającą się z osnowy marten-
zytyczno-bainitycznej oraz z wydzieleń ferrytu na granicach byłych ziaren au-
stenitu. Jak wykazały pomiary stereologiczne, udział powierzchniowy Sv tych 
wydzieleń wzrasta od powierzchni (rys. 6.28a), osiąga maksimum (ok. 20%) 
w połowie grubości warstwy (rys. 6.28c), a następnie spada do zera przy grani-
cy z podłożem (rys. 6.28d). Zależność tę przedstawia rys. 6.31a. W strukturze 
można zaobserwować cechy budowy dendrytycznej (ziarna kolumnowe) zwią-
zanej z kierunkowym przepływem ciepła podczas krystalizacji warstwy.
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2. Warstwy F-812 również mają budowę dwufazową, w osnowie martenzytyczno-
-bainitycznej występują wydzielenia ferrytu. Tym razem jednak ich maksymal-
ny udział powierzchniowy (ok. 12%) występuje przy powierzchni (rys. 6.29a) 
i spada do zera przy granicy z podłożem. Cechy budowy dendrytycznej (ko-
lumnowej) są słabo zaznaczone i widoczne tylko w pobliżu granicy z podłożem 
na zgładach bardzo głęboko wytrawionych (rys. 6.29d). Zmianę udziału ferry-
tu z odległością od powierzchni obrazuje rysunek 6.31b.

3. Mikrostruktura warstwy F-818 (rys. 6.30) jest jednorodna na całej grubości. 
Z powodu dużej zawartości dodatków stopowych materiał warstwy wykazu-
je znaczną odporność na trawienie chemiczne z zastosowaniem azotalu. Nie 
zaobserwowano występowania wydzieleń ferrytu na granicach byłego ziarna 
austenitu. Na podstawie zbadanego składu chemicznego i pomiarów twardości 
można przypuszczać, że warstwa ma budowę martenzytyczną.

a) b)

c) d)

Rys. 6.29. Obrazy mikrostruktur warstwy F-812; pod zdjęciami (a, b, c) podano przybliżone odległości 
środków obrazów od powierzchni
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Opisane rodzaje struktur tworzą się wskutek występowania zróżnicowanych 
szybkości chłodzenia od strony powierzchni i podłoża oraz różnych hartowności 
(uzależnionych od zawartości pierwiastków stopowych) poszczególnych warstw na-
pawanych. Brak wydzieleń ferrytu i większy udział martenzytu w mikrostrukturze 
warstw F-812 i UTOP38 w pobliżu granicy z podłożem powoduje charakterystyczny 
wzrost twardości tego obszaru widoczny na rysunku 6.15. 

a) b)

Rys. 6.30. Obrazy mikrostruktur warstwy F-818; pod zdjęciami (a, b) podano przybliżone odległości 
środków obrazów od powierzchni

Rys. 6.31. Wyniki pomiarów stereologicznych zawartości wydzieleń ferrytu w warstwach UTOP38 (a)  
i F-812 (b)

Ważną rolę w aspekcie trwałości odgrywają w warstwach napawanych węgliki. 
Rysunek 6.32 przedstawia sferoidalne węgliki o średnicach 0,2–0,6 µm w mikro-
strukturze warstwy napawanej drutem UTOP38. Wyniki pomiarów stereologicznych 
opisujące morfologię tych węglików przedstawiono w tabeli 6.15 i na rysunku 6.33.

W trakcie mikroanalizy rentgenowskiej powierzchniowej i liniowej badano zawartość 
pierwiastków C, O, Al, Si, Cr, Mn, Fe, Ni, Mo, W oraz okazjonalnie Ti i V. Przykładowe 

a) b)
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wyniki pokazują rysunki 6.32–6.36 dla mikroanalizy powierzchniowej oraz rysunki 
6.37–6.39 dla mikroanalizy liniowej, podczas której analizowano względną zawartość 
identyfikowanych pierwiastków w funkcji odległości x od powierzchni.

Rys. 6.32. Węgliki w warstwie UTOP-38

a) b)

c) d)

Tabela 6.15. Średnice węglików w warstwie napawanej drutem UTOP38

Lp.
Liczba węglików w zakresie średnic d 

d < 0,16 µm 0,32 ≥ d > 0,16 µm 0,64 ≥ d > 0,32 µm 0,64 ≥ d > 1,28 µm d > 1,28 µm
1 0 34 54 9 1
2 0 26 37 10 0
3 2 43 32 9 0
4 0 5 36 20 0
5 0 12 45 17 0

Suma 2 120 204 65 1
% 0,5 30,6 52,0 16,6 0,3

Całkowita liczba wydzieleń: 392
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Rys. 6.33. Rozkład średnic d węglików w warstwie napawanej UTOP38 – suma danych z 5 zgładów;  
N – liczba wydzieleń w zakresach średnic: 1 – 0,16 µm ≥ d > 0,08 µm, 2 – 0,32 µm ≥ d > 0,16 µm,  

3 – 0,64 µm ≥ d > 0,32 µm, 4 – 1,28 µm ≥ d > 0,64 µm, 5 – d > 1,28 µm

Pierwiastek Linia I, 1/s Błąd 2σ Zawartość, % mas.

Al Kα 0,64 0,292 0,108

Si Kα 5,98 0,893 0,774

S Kα 0,00 0,000 0,000

Cr Kα 41,34 2,348 3,611

Mn Kα 5,12 0,826 0,483

Fe Kα 552,99 8,586 90,003

Ni Kα 0,11 0,119 0,026

Mo Lα 17,54 1,529 3,765

W Lα 1,18 0,396 1,229

100,000

Rys. 6.34. Wyniki mikroanalizy składu chemicznego warstwy napawanej UTOP38; obszar 
analizowany: 1280 x 680 μm; napięcie: 20,0 kV, kąt nachylenia detektora: 30,0°, czas detekcji: 30,0 s
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Pierwiastek Linia I, 1/s Błąd 2σ Zawartość, % mas.

C Kα 0,66 0,296 0,644

O Kα 0,41 0,235 0,095

Al Kα 1,61 0,464 0,139

Si Kα 19,05 1,594 1,269

S Kα 0,00 0,000 0,000

V Kα 6,37 0,921 0,337

Cr Kα 177,79 4,868 9,408

Mn Kα 8,59 1,070 0,631

Fe Kα 931,20 11,142 80,639

Ni Kα 4,75 0,795 0,611

Mo Lα 29,92 1,997 3,476

W Lα 5,04 0,820 2,750

100,000

Rys. 6.35. Wyniki mikroanalizy składu chemicznego warstwy napawanej F-812; obszar analizowany 
(a): 758 x 415 μm, napięcie: 20,0 kV, kąt nachylenia detektora: 30,0°, czas detekcji: 30,0 s

Pierwiastek Linia I, 1/s Błąd 2σ Zawartość, % mas.

C Kα 0,66 0,296 0,644

O Kα 0,41 0,235 0,095

Al Kα 1,61 0,464 0,139

Si Kα 19,05 1,594 1,269

S Kα 0,00 0,000 0,000

V Kα 6,37 0,921 0,337

Cr Kα 177,79 4,868 9,408

Mn Kα 8,59 1,070 0,631

Fe Kα 931,20 11,142 80,639

Ni Kα 4,75 0,795 0,611

Mo Lα 29,92 1,997 3,476

W Lα 5,04 0,820 2,750

100,000

Rys. 6.36. Wyniki mikroanalizy składu chemicznego warstwy napawanej F-818; obszar analizowany 
(a): 813 x 499 μm, napięcie: 20,0 kV, kąt nachylenia detektora: 30,0°, czas detekcji: 30,0 s

a

a)
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Rys. 6.37. Względna zawartość chromu i molibdenu w funkcji odległości od powierzchni (warstwa 
UTOP38); wyniki mikroanalizy liniowej wzdłuż linii a zaznaczonej na przekroju warstwy 
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Rys. 6.38. Względna zawartość chromu i manganu w funkcji odległości od powierzchni  
(warstwa F-812); wyniki mikroanalizy liniowej wzdłuż linii a zaznaczonej na przekroju warstwy 
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Rys. 6.39. Względna zawartość chromu i manganu w funkcji odległości od powierzchni  
(warstwa F-818); wyniki mikroanalizy liniowej wzdłuż linii a zaznaczonej na przekroju warstwy
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Badania fraktograficzne. Przełomy uzyskano podczas prób zginania podobnych 
do opisanych w p. 6.4.1, z tym że stosowano próbki o wymiarach 120 x 20 x 10 mm, 
a grubość napoin jednowarstwowych wynosiła ok. 4 mm. Warstwy napawane były 
nakładane w kierunku długości próbek i podczas zginania znajdowały się po stro-
nie naprężeń rozciągających. Badania fraktograficzne przeprowadzono z wykorzy-
staniem mikroskopu elektronowego skaningowego JOEL J 5510LV z mikroanali-
zatorem rentgenowskim (EDS) IXRF System 510. Oprócz obserwacji powierzchni 
przełomów sprawdzano, czy nie występuje naruszenie spójności warstw z podłożem. 
Przykładowe zdjęcia różnych fragmentów powierzchni przełomów w obrębie warstw 
napawanych, a w tym stref graniczących z powierzchnią i podłożem wykonane przy 
powiększeniach 100–2000x, pokazano na rysunkach 6.40–6.42. 

Rys. 6.40. Fragmenty powierzchni przełomu – warstwa napawana drutem F-818: a) i b) w pobliżu 
powierzchni, c) i d) granica z podłożem (stal 42CrMo4, u dołu zdjęcia)

a) b)

c) d)
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Rys. 6.41. Fragmenty powierzchni przełomu – warstwa napawana drutem F-812: a) i b) w pobliżu 
powierzchni, c) i d) w połowie grubości 

a) b)

c) d)

Charakterystyka topografii uzyskanych przełomów przedstawia się następująco:
1. Na powierzchni przełomu napoiny wykonanej drutem F-818 widoczna jest 

budowa dendrytyczna z wyraźnymi śladami pękania międzykrystalicznego 
po granicach ziaren (rys. 6.40b). Na powierzchni dendrytów występuje mie-
szany mechanizm dekohezji – obok łupliwego pękania występują obszary roz-
dzielenia ciągliwego, o czym świadczy kraterowa budowa tych stref. W strefie 
granicznej napoina–podłoże (rys. 6.40, c i d) stwierdzono wyraźne zmiany 
w mechanizmie pękania. W tym rejonie nie zanotowano międzykrystalicznego 
pękania napoiny, lecz przełom quasi-łupliwy, natomiast w podłożu wykona-
nym ze stali 42CrMo4 występuje mechanizm pękania kruchego (łupliwego).

2. Analiza fraktograficzna powierzchni przełomu napoiny wykonanej drutem 
F-812 nie wykazała występowania wyraźnej dendrytycznej budowy oraz 
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przełomu międzykrystalicznego. Obserwuje się natomiast przełom quasi- 
-łupliwy z niewielkimi strefami pękania ciągliwego (rys. 6.41, c i d).

3. Powierzchnia przełomu napoiny wykonanej drutem UTOP-38 jest bardziej 
rozwinięta w porównaniu z powierzchniami przełomów z warstwami F-818 
i F-812. Ponadto zawiera liczne ślady zarodkowania mikropustek, co świadczy 
o większej plastyczności (rys. 6.41, a–c). Mechanizm pękania podłoża jest nie-
mal identyczny jak mechanizm występujący w przypadku dwóch poprzednich 
warstw (rys. 6.42, d).

Rys. 6.42. Fragmenty powierzchni przełomu – warstwa napawana drutem UTOP38: a) w pobliżu 
powierzchni, b) i c) w połowie grubości, d) granica z podłożem (stal 42CrMo4, u dołu zdjęcia)

a) b)

c) d)

Przeprowadzone badania faktograficzne wykazały zróżnicowany przebieg pęka-
nia poszczególnych warstw, przy czym napoiny wykonane drutem UTOP38 odzna-
czały się największą plastycznością. Mniejszą plastyczność wykazują warstwy F-812, 
a najmniejszą – warstwy F-818. 
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We wszystkich przypadkach spójność warstw napawanych z podłożem nie zo-
stała naruszona; w strefie granicznej nie zaobserwowano rozwarstwień i pęknięć 
wtórnych. 

6.8. BADANIA EKSPLOATACYJNE TRWAŁOŚCI MATRYC  
DO PRASOWANIA ZE STALI 37CrMoV5-1 (WCL) I 42CrMo4  
Z NAPAWANYMI POWIERZCHNIAMI WYKROJÓW 

Badania wykonano w warunkach przemysłowych w Kuźni „Glinik” Sp. z o.o. Objęto 
nimi matryce do prasowania wdrożone do produkcji. Procesy kucia wykonano na 
prasach hydraulicznych LZK 1000, LZK 1600 i LKM 2500. Stosowano smary wie-
loskładnikowe o właściwie dobranych dodatkach, rozpylane za pomocą specjalnych 
dysz. Autor prowadził również analizę eksploatacji i trwałości matryc z wykrojami 
napawanymi do kucia na młotach.

Przedstawiono proces technologiczny wykonania matryc ze stali konstrukcyjnej sto-
powej 42CrMo4 z napawanymi powierzchniami wykrojów. W badaniach eksploatacyj-
nych jako miarę zużycia matrycy przyjęto ubytek wysokości odkuwki ∆w zależny od licz-
by wykonanych odkuwek. Koncepcja taka jest stosowana, gdy badania przeprowadza się 
w warunkach produkcyjnych, podczas których pomiary wykonywane na odkuwkach nie 
powinny zbyt często przerywać procesu kucia. Całkowitą trwałość matrycy określa liczba 
odkuwek wykonanych do chwili wycofania matrycy z eksploatacji, co następuje w mo-
mencie, gdy ∆w osiągnie wartość dopuszczalnej odchyłki wysokości odkuwki. 

6.8.1. Proces technologiczny wykonania matryc ze stali 42CrMo4  
z napawanymi powierzchniami wykrojów

Zastosowany proces technologiczny wykonania matryc składał się z następujących 
operacji:

1) wykonanie odkuwki kostki matrycowej ze stali 42CrMo4,
2) ulepszanie cieplne do twardości 32–36 HRC,
3) obróbka kostki matrycowej (toczenie lub frezowanie, wiercenie otworów), 
4) obróbka wykroju przed napawaniem (toczenie lub frezowanie),
5) napawanie powierzchni wykrojów,
6) wyżarzanie odprężające,
7) wykonanie ostateczne wykroju (toczenie lub frezowanie).
Szczegółowy przebieg procesu technologicznego napawania zaprezentowano w dal-

szym ciągu na przykładzie matrycy wykonanej w kuźni „Glinik” (rys. 6.43). Wykrój przed 
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napawaniem wykonuje się głębszy i poszerzony o sumaryczną grubość warstw napawa-
nych (8–10 mm). Napawanie wykonano na półautomatach spawalniczych TotalArc.

Warunki napawania i wyżarzania dobrano na podstawie [54, 61, 142, 275] i zwery-
fikowano doświadczalnie. Ostatecznie dla przykładowej matrycy były one następujące:

•	 gatunki materiałów do napawania: druty proszkowe F-812, F-12 i UTOP-38,
•	 liczba warstw napawanych: 4,
•	 grubość pojedynczej warstwy: ok. 2,5 mm,
•	 temperatura podgrzewania przed napawaniem: 340 ± 20°C,
•	 temperatura matrycy w momencie rozpoczęcia napawania: > 280°C,
•	 temperatura warstwy przyściegowej: poniżej 450°C4, 
•	 młotkowanie: po każdym przejściu zgodnie z kierunkiem wykonania napoiny,
•	 temperatura wyżarzania: 340 ± 20°C.
Materiał wyjściowy (odkuwkę) oraz matrycę po kolejnych operacjach procesu 

technologicznego pokazano na rysunku 6.43. Inny przykład konstrukcji matrycy 
z wykrojem napawanym przedstawia rysunek 6.44. 

Rys. 6.43. Prezentacja kolejnych operacji procesu technologicznego wykonania matrycy  
z wykrojem napawanym

4 Temperaturę kontrolowano pirometrem Testo 845.

Odkuwka kostki matrycowej Kostka matrycowa po obróbce

Wykrój wyfrezowany  
przed napawaniem

Wykrój po napawaniu 
pierwszej warstwy
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Rys. 6.43 (cd.). Prezentacja kolejnych operacji procesu technologicznego wykonania matrycy  
z wykrojem napawanym 

Napawanie kolejnej warstwy Młotkowanie warstwy 
napawanej

Matryca po napawaniu Frezowanie wykroju matrycującego

Matryca górna z wykonanym 
wykrojem

Matryca dolna z wykonanym 
wykrojem

Matryce w złożeniu
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Rys. 6.44. Matryca nakrętki z wykrojem napawanym
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6.8.2. Badania porównawcze trwałości matryc kuźniczych ze stali 
37CrMoV5-1 (WCL) i 42CrMo4 z napawanymi powierzchniami wykrojów

W dalszym ciągu przedstawiono przykładowe wyniki badań zużycia matryc przezna-
czonych do kucia odkuwki pokazanej na rysunku 6.45. Matryce nr 2, 2/1 i 2/2 były 
wykonane tradycyjnie ze stali 37CrMoV5-1 (WCL). Kolejne matryce nr 16, 16/1 i 16/2 
ze stali 42CrMo4 wykonano według własnej technologii opisanej w punkcie 6.8.1. 
Zastosowano napawanie strefowe. Oznacza to, że cała powierzchnia robocza wykroju 
jest napawana, jednak stosuje się różne materiały do napawania jej poszczególnych 
fragmentów. Zastosowano dwa rodzaje drutów: F-812 (na fragmentach wykrojów 
narażonych głównie na zmęczenie cieplno-mechaniczne) oraz F-818 (w miejscach 
szczególnie narażonych na zużycie ścierne). Jest to zgodne z postulatem autora, aby 
na powierzchni jednego wykroju stosować warstwy o różnych własnościach – ade-
kwatnie do spodziewanych lokalnie dominujących mechanizmów zużycia. Na ry-
sunku 6.45 zaznaczono strefy odkuwki kształtowane przez fragmenty powierzchni 
wykroju matrycy napawane różnymi drutami (1 – F-812 i 2 – F-818).

Krzywe zużycia poszczególnych matryc (podobne do krzywej przedstawionej 
uprzednio na rysunku 3.90) pokazano na rysunkach 6.46–6.50.

Rys. 6.45. Odkuwka kuta na prasie hydraulicznej LKM-1000 w badanych matrycach ze stali 
37CrMoV5-1 (WCL) i 42CrMo4 z napawanymi powierzchniami wykrojów; 1 – strefy odkuwki 

(czopy) kształtowane przez fragmenty wykrojów napawane drutem F-812, 2 – płaska powierzchnia 
kształtowana przez fragment wykroju napawany drutem F-818
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Rys. 6.46. Krzywe zużycia trzech matryc (nr 2, 2/1 i 2/2) ze stali 37CrMoV5-1 (WCL); maksymalne 
liczby wykonanych odkuwek (do czasu wycofania matryc z eksploatacji: a) 3500, b) 3405, c) 3589  

(∆w – odchyłka wysokości odkuwki, n – liczba wykonanych odkuwek)

a)

b)
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Rys. 6.46. (cd.). Krzywe zużycia trzech matryc (nr 2, 2/1 i 2/2) ze stali 37CrMoV5-1 (WCL); 
maksymalne liczby wykonanych odkuwek (do czasu wycofania matryc z eksploatacji): a) 3500,  

b) 3405, c) 3589 (∆w – odchyłka wysokości odkuwki, n – liczba wykonanych odkuwek) 

c)

Rys. 6.47. Porównanie krzywych zużycia z rys. 6.46 a, b i c: matryce ze stali 37CrMoV5-1 (WCL),  
∆w – odchyłka wysokości odkuwki, n – liczba wykonanych odkuwek
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Rys. 6.48. Krzywe zużycia trzech matryc ze stali 42CrMo4 (nr 16, 16/1 i 16/2); maksymalne liczby 
wykonanych odkuwek (do czasu wycofania matryc z eksploatacji): a) 10160, b) 10010, c) 11000  

(∆w – odchyłka wysokości odkuwki, n – liczba wykonanych odkuwek)

b)

a)
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Rys. 6.48. (cd.). Krzywe zużycia trzech matryc ze stali 42CrMo4 (nr 16, 16/1 i 16/2); maksymalne 
liczby wykonanych odkuwek (do czasu wycofania matryc z eksploatacji): a) 10160, b) 10010, c) 11000  

(∆w – odchyłka wysokości odkuwki, n – liczba wykonanych odkuwek)

c)

Rys. 6.49. Porównanie krzywych zużycia z rys. 6.48 a, b i c – matryce ze stali 42CrMo4 z napawanymi 
powierzchniami wykrojów; ∆w – odchyłka wysokości odkuwki, n – liczba wykonanych odkuwek
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Rys. 6.50. Porównanie krzywych zużycia matryc ze stali 37CrMoV5-1 (WCL) (a) i 42CrMo4 
z napawanymi powierzchniami wykrojów (b); ∆w – odchyłka wysokości odkuwki, n – liczba 

wykonanych odkuwek

Jak widać z rysunku 6.45, podczas kucia odkuwki trwałość matryc ze stali 
42CrMo4 z powierzchniami wykrojów napawanymi strefowo różnymi drutami  
(F-812 i F-818) mierzona liczbą wykonanych odkuwek mieszczących się w granicach 
tolerancji okazała się znacznie wyższa od trwałości matryc wykonanych tradycyjnie 
ze stali stopowej narzędziowej do pracy na gorąco 37CrMoV5-1 (WCL). 

6.8.3. Trwałość wdrożonych do produkcji matryc do prasowania ze stali 
42CrMo4 z napawanymi powierzchniami wykrojów 

W kuźni „Glinik” wdrożono do produkcji kilkadziesiąt kompletnych matryc prze-
znaczonych do kucia na prasach i wykonanych ze stali 42CrMo4 z napawanymi po-
wierzchniami wykrojów. Do napawania powierzchni wykrojów zastosowano wszyst-
kie proponowane i przebadane materiały (UTOP38, F-812 i F-818). Przy doborze 
materiału do napawania w konkretnych przypadkach kierowano się przede wszyst-
kim konstrukcją i materiałem odkuwki oraz typem wykroju (wstępny, wykańczający 
itp.), starając się przewidzieć, jakie będą dominujące mechanizmy zużycia poszcze-
gólnych wykrojów lub ich fragmentów. Powierzchnie wykrojów napawano jednym 
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materiałem lub strefowo (różnymi drutami). Badaniami zużycia objęto bardzo zróż-
nicowany pod względem konstrukcji i gatunków materiałów asortyment odkuwek. 
Przykładowe odkuwki produkowane w kuźni „Glinik” przy zastosowaniu opisanych 
wyżej matryc przedstawiono na rysunkach 6.51 i 6.52.

Rys. 6.51. Odkuwka kuta na prasie hydraulicznej LKM1600 w matrycy ze stali 42CrMo4; strefowe 
napawanie powierzchni wykrojów: 1 – strefy odkuwki kształtowane przez fragmenty wykroju 

napawane drutem F-812, 2 – strefy odkuwki kształtowane przez fragmenty wykroju napawane drutem 
F-818, trwałość: 3140 szt.

Wykonano szereg obserwacji i zebrano dane liczbowe pozwalające ocenić trwałość 
wdrożonych do produkcji matryc ze stali 42CrMo4 z wykrojami napawanymi. Obserwacje 
te oraz analiza danych pozwalają na sformułowanie następujących spostrzeżeń:

1. Podczas eksploatacji matryc dominowały mechanizmy zużycia ściernego 
i zmęczenia cieplno-mechanicznego, jednak procesy te zachodziły wolniej niż 
dla matryc wykonanych w całości ze stali narzędziowych do pracy na gorąco.

2. Praca matryc była poprawna, nie stwierdzono zużycia wytrzymałościowego 
(pękania całych matryc) ani rozwarstwień na granicy warstw i podłoża; 
wszystkie warstwy zachowywały spójność z podłożem.

3. W porównaniu z poprzednio stosowanymi matrycami ze stali X37CrMoV5-1 
(WCL) odnotowano dla niektórych matryc istotny wzrost trwałości. Przy 
poprawnie dobranych temperaturach wsadu i podgrzewania matryc oraz przy 
zastosowaniu odpowiednich warunków smarowania wzrost ten przekraczał 
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300% (rys. 6.48a, b, c). Dla odkuwek pokazanych na rysunkach 6.51 i 6.52 
przyrost trwałości wynosił odpowiednio 83% (z 1716 szt. do 3140 szt.) i 107% 
(z 2159 szt. do 4468 szt.).

4. Uzyskiwane trwałości matryc uzależnione są od cech konstrukcyjnych (stopnia 
trudności) i gatunku materiału poszczególnych odkuwek oraz od zastosowanego 
materiału warstwy. Obserwowany wzrost trwałości narzędzi potwierdził trafność 
doboru poszczególnych rodzajów warstw do konkretnych matryc. Dobre wyniki 
osiągnięto, stosując zwłaszcza napawanie strefowe, używając różnych materiałów 
do napawania oddzielnych fragmentów tego samego wykroju.

Rys. 6.52. Odkuwka kuta na prasie LKM2500 w matrycy ze stali 42CrMo4 z wykrojami napawanymi 
strefowo: fragmenty wykrojów kształtujące płaskie powierzchnie odkuwki napawano drutem F-818, 

strefy kształtujące promienie zaokrągleń – drutem F-812, trwałość: 4468 szt.

Należy dodać, że możliwe jest wielokrotne odnawianie wykrojów: w kuźni „Glinik” 
wykonywano 8–12 regeneracji matryc, przy czym liczba ta może być jeszcze zwięk-
szona. Dla porównania: matryce ze stali stopowej do pracy na gorąco X37CrMoV5-1 
mogą być regenerowane jedynie 3–4 razy poprzez obniżenie kostki. Ponadto proces 
technologiczny regeneracji wykrojów za pomocą napawania nie wymaga ponownej 
obróbki cieplnej. Wszystko to sprawia, że zastosowane przez autora własne rozwiąza-
nie konstrukcyjno-technologiczne przynosi pozytywne efekty ekonomiczne.

6.8.4. Przykład zastosowania nagniatania jako obróbki wykańczającej 
narzędzi kuźniczych

Nagniatanie toczne za pomocą krążkowania zastosowano w kuźni ,,Glinik” jako 
obróbkę wykańczającą przebijaków ze stali narzędziowej do pracy na gorąco 
X37CrMoV5-1 (WCL) przeznaczonych do wycinania na gorąco denek w otworach 
odkuwek (rys. 6.53). 
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Proces technologiczny wykonania przebijaków składał się z następujących operacji:
 – toczenia (część roboczą o długości 55 mm wykonuje się na wymiar Ø24,2–0,1),
 – obróbki cieplnej (ulepszania cieplnego) do twardości 45–48 HRC na długości 

części roboczej (55 mm od czoła),
 – szlifowania części roboczej na wymiar Ø24,17–0,02,
 – nagniatania tocznego (krążkowania) części roboczej przebijaka.

W procesie nagniatania zastosowano przyrząd z rolką o promieniu zarysu R6, 
mocowany w imaku nożowym tokarki (rys. 6.54). Wyniki pomiarów średnic oraz 
twardości powierzchni roboczych przebijaków przed i po nagniataniu zostały przed-
stawione w tabeli 6.16.

Rys. 6.53. Rysunek przebijaka ze stali 37CrMoV5-1 (WCL)

Rys. 6.54. Schemat nagniatania tocznego przebijaka za pomocą przyrządu z dociskiem sprężystym;  
1 – przebijak obrabiany, 2 – krążek, 3 – korpus przyrządu mocowanego w imaku tokarki
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Badania eksploatacyjne przeprowadzone w warunkach produkcyjnych wykazały, 
że trwałość przebijaków nagniatanych była o ok. 30% wyższa niż wykonanych w spo-
sób tradycyjny. 

Tabela 6.16. Wyniki pomiarów średnic i twardości przebijaków przed i po nagniataniu

Numer
przebijka

Średnica przebijaka 
po szlifowaniu

[mm]

Średnica przebijaka 
po nagniataniu

[mm]

Twardość powierzchni, HRC

Przed nagniataniem Po nagniataniu

1 Ø 24,15 Ø 24,14 45 46

2 Ø 24,17 Ø 24,15 46 47

3 Ø 24,17 Ø 24,16 47 48

4 Ø 24,17 Ø 24,16 47 48

Warunki obróbki nagniataniem: promień zarysu krążka r = 6 mm, posuw p = 0,06 mm/obr., pręd-
kość nagniatania v = 1 m/s, liczba przejść i = 3, siła nagniatania F = 3,5 kN



7. ZASTOSOWANIE MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO 
W ANALIZIE PROCESÓW PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ 
ORAZ PRZY KONSTRUOWANIU I OCENIE WARUNKÓW 
EKSPLOATACJI NARZĘDZI KSZTAŁTUJĄCYCH

7.1. CELE I AKTUALNE MOŻLIWOŚCI ANALIZY TEORETYCZNEJ 
PROCESÓW PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ

Obecnie analiza teoretyczna procesów przeróbki plastycznej obejmuje bardzo sze-
roki zakres różnorodnych zagadnień. Głównym jej zadaniem jest wyznaczenie pól 
naprężeń, odkształceń i prędkości odkształceń oraz temperatury w całej objętości 
materiału odkształcanego w kolejnych etapach procesu technologicznego. Dane te 
stanowią podstawę do dalszych obliczeń i są niezbędne w celu określenia sił, pracy 
i mocy potrzebnych do uzyskania założonych końcowych wymiarów wytwarzanych 
wyrobów oraz sprawdzenia, czy nie wystąpią negatywne zjawiska w postaci:

– przekroczenia dopuszczalnych obciążeń narzędzi kształtujących,
– pojawienia się niepożądanych odkształceń (mogą to być tzw. podłamy – zawi-

nięcia materiału podczas wypełniania matryc kuźniczych lub wykrojów w wal-
cach kalibrowanych), niedopuszczalne deformacje ścianek wytłoczek itp.). 

Kolejnym bardzo ważnym celem jest prognozowanie możliwości wystąpienia 
w kształtowanym materiale zjawisk utraty stateczności oraz powstawania uszkodzeń 
aż do naruszenia spójności. Mają tu zastosowanie różnego rodzaju kryteria utraty 
spójności, a zwłaszcza fenomenologiczne kryteria pękania ciągliwego. W ostatnich 
latach uzyskano również znaczące wyniki w zakresie modelowania ewolucji struktu-
ry materiału oraz czynione są próby prognozowania zużycia narzędzi kształtujących 
(ściernego i zmęczeniowego). 

Teoretyczna analiza procesu przeróbki plastycznej, której wynikiem jest w miarę do-
kładne określenie historii kluczowych parametrów termomechanicznych (temperatury, 
odkształcenia i prędkości odkształcenia) w całej objętości kształtowanego materiału, ma 
kolosalne znaczenie. Stanowi bowiem podstawę do racjonalnego projektowania tech-
nologii i narzędzi oraz właściwego doboru maszyn i urządzeń, a także rozwiązywania 
szeregu zadań optymalizacyjnych. Możliwe jest przewidywanie wielu zjawisk, które daw-
niej można było wykryć dopiero w czasie prób, przez co procesy projektowania ulegają 
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ułatwieniu i przyspieszeniu. Unika się kosztownych pomyłek, które mogłyby być sko-
rygowane dopiero po wykonaniu i wypróbowaniu drogich prototypowych narzędzi. 
Pojawia się możliwość celowego sterowania własnościami materiału kształtowanego 
oraz przewidywania różnych niekorzystnych zjawisk w jego strukturze i własnościach 
(np. powstawania obszarów gniotu krytycznego, niejednorodności wzmocnienia itp.). 
Oczywiście tak daleko idące wnioski z analizy teoretycznej można uzyskać pod warun-
kiem założenia w obliczeniach rzeczywistych charakterystyk kształtowanych plastycznie 
materiałów oraz poprawnego opisu zjawisk zachodzących w objętości i na powierzch-
niach kontaktu narzędzi z materiałem (tarcie, przepływy ciepła). Istotne jest zwłaszcza 
uwzględnienie następujących zjawisk i cech charakteryzujących materiał:

•	 wzmocnienia odkształceniowego (zwłaszcza przy obliczaniu parametrów si-
łowych i energetycznych w procesach realizowanych poniżej temperatury re-
krystalizacji),

•	 zjawisk dynamicznych (np. przy analizie procesów kształtowania wybuchowe-
go lub kucia na młotach z dużymi prędkościami uderzenia), 

•	 zależności naprężenia uplastyczniającego od temperatury, odkształceń i pręd-
kości odkształcenia,

•	 anizotropii (np. w procesach tłoczenia z blach),
•	 występowania powrotnych odkształceń sprężystych i naprężeń ostatecznych 

(jest to przyczyna niepożądanych zmian wymiarów po zakończeniu kształto-
wania i zdjęciu obciążeń oraz po obcięciu zbędnych części wyrobów, np. wy-
tłoczek karoseryjnych),

•	 wstępnej niejednorodności materiału kształtowanego. 
Oczywiście lista powyższa nie wyczerpuje wszystkich czynników charakteryzujących 

odkształcany materiał. Dochodzą tu między innymi dane materiałowe niezbędne w mode-
lowaniu zjawisk utraty stateczności oraz pękania (np. wykresy odkształceń i naprężeń gra-
nicznych, współczynniki intensywności naprężeń w mechanice pękania oraz wiele innych).

Współczesna analiza teoretyczna procesów przeróbki plastycznej polega na mo-
delowaniu komputerowym, które dostarcza wszystkich potrzebnych informacji. 
Komercyjne oprogramowanie wykorzystuje w większości przypadków metodę ele-
mentów skończonych (MES). Programy te – od bardzo uniwersalnych, pozwalają-
cych rozwiązywać szereg różnorodnych problemów – aż do specjalistycznych, do-
stosowanych do obliczeń w zakresie poszczególnych procesów przeróbki plastycznej 
(np. kucia lub tłoczenia) stanowią doskonałe narzędzia obliczeniowe [49, 119, 120].

Poprawność wyników modelowania komputerowego zależy przede wszystkim od:
•	 właściwego zdefiniowania materiału odkształcanego, które polega na wpro-

wadzeniu do programu zestawu adekwatnych parametrów konstytutywnych 
(stałych lub funkcyjnych),
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•	 poprawnego opisu zjawisk kontaktowych, a zwłaszcza przyjęcia właściwego 
modelu tarcia,

•	 wprowadzenia warunków brzegowych i początkowych zgodnych z cechami 
analizowanego procesu,

•	 zastosowania teorii plastyczności lub lepkoplastyczności uwzględniającej inte-
resujące nas efekty.

Wszystkie parametry konstytutywne materiału kształtowanego winny być iden-
tyfikowane doświadczalnie. Możliwe jest korzystanie z różnorodnych baz danych, 
które w ostatnich latach stają się coraz bardziej dostępne i obszerne. Istnieje jednak 
niebezpieczeństwo, że odszukane dane nie opisują poprawnie rzeczywistego materia-
łu, którego zachowanie chcemy analizować. 

Zaawansowane analizy procesów przeróbki plastycznej są prowadzone z wykorzy-
staniem tzw. ogólnego modelu cieplno-mechaniczno-strukturalnego, który pozwala 
na uwzględnienie właściwie wszystkich interesujących nas efektów. Analizy takie są 
jednak skomplikowane, kosztowne i długotrwałe oraz wymagają zainstalowania du-
żych mocy obliczeniowych. Jeszcze niedawno nie były one w ogóle możliwe.

7.2. KOMERCYJNE PAKIETY OPROGRAMOWANIA WYKORZYSTUJĄCE 
METODĘ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Do najważniejszych dostępnych obecnie na rynku komercyjnych pakietów opro-
gramowania wykorzystujących w obliczeniach metodę elementów skończonych 
należą:

 – ABAQUS (firmy Simulia),
 – ADINA,
 – ALGOR,
 – ANSYS,
 – DEFORM-3D
 – eta/DYNAFORM,
 – LS_Dyna,
 – MSC.NASTRAN,
 – MSC.PATRAN,
 – MSC.Marc
 – MARC/AutoForge,
 – Simufact.forming,
 – Qform3D

i wiele innych [49, 119, 120].
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Programy te współpracują z programami CAD (AutoCAD, Pro/ENGINEER, 
Unigraphics, Solid Works, Autodesk Mechanical Desktop, Solid Edge, CADfix for 
ANSYS i inne), w których zazwyczaj tworzy się modele bryłowe i powłokowe kształ-
towanych elementów.

Charakterystyczną cechą wielu pakietów o charakterze uniwersalnym (np. ABQUS) 
jest ich modułowa budowa. Użytkownik może tworzyć dowolne kombinacje elemen-
tów skończonych, materiałów, procedur analizy i sekwencji obciążeń. Możliwa jest 
łączność z innymi programami, import danych i kontynuowanie analizy w innych 
systemach wykorzystujących MES. Programy zawierają obszerne biblioteki elemen-
tów skończonych i procedur analizy, a nawet moduły do obliczeń optymalizacyjnych. 
Wykorzystują zaawansowane algorytmy budowy i przebudowy (regeneracja, reme-
shing) siatek elementów skończonych, istnieje możliwość lokalnego zagęszczania sia-
tek, podziału zadań obliczeniowych (submodeling) i wykonywania obliczeń lokalnych 
z zagęszczoną siatką. Niektóre pakiety posiadają własne języki programowania oraz 
możliwość tworzenia modeli bryłowych i powłokowych (jak programy CAD), a także 
własnych procedur i podprogramów użytkownika.

Druga grupa programów ma charakter bardziej specjalistyczny i jest przeznaczo-
na do analizy pewnych określonych procesów przeróbki plastycznej. Można tu wy-
mienić pakiety PAM STAMP/OTRIS do analizy procesów tłoczenia oraz AutoForge 
i Qform3D do symulacji procesów kuźniczych.

Przy modelowaniu procesów kształtowania plastycznego i analizie wytrzymało-
ściowej narzędzi wykorzystuje się różnorodne modele materiałów oraz teorie spręży-
stości i plastyczności. Przykładowo mogą to być modele materiałów: 

 – liniowo-sprężystych,
 – hiper-, hipo- i lepkosprężystych,
 – sztywno-plastycznych,
 – sprężysto-plastycznych izotropowych (opisywanych przez teorię Hencky’ego- 

-Iljuszyna małych odkształceń sprężysto-plastycznych i teorię płynięcia 
Prandtla-Reussa), 

 – liniowo-sprężystych anizotropowych,
 – sprężysto-plastycznych anizotropowych (do których stosuje się warunek pla-

styczności Misesa-Hilla),
 – sztywno-lepkoplastycznych,
 – sprężysto-lepkoplastycznych,
 – liniowo-sprężystych o porowatej strukturze,
 – sprężysto- i sztywno-plastycznych o porowatej strukturze (model Gursona-

-Tvergaarda),
 – sypkich.



Zastosowanie modelowania komputerowego w analizie procesów przeróbki plastycznej... 189

Dla materiałów plastycznych uwzględnia się różne warianty wzmocnienia od-
kształceniowego (wzmocnienie izotropowe, kinematyczne i mieszane), wykorzystuje 
się różne modele materiałów lepkoplastycznych (Nortona-Hoffa [227], Johnsona-
Cooka). Wiele programów (np. ABAQUS i ANSYS) umożliwia analizę ewolucji 
uszkodzeń, zjawisk zmęczeniowych i pełzania oraz prognozowanie zjawisk deko-
hezji z wykorzystaniem różnorodnych kryteriów pękania ciągliwego, np. krzywych 
odkształceń granicznych (FLD) i naprężeń granicznych (FLSD) lub kryterium M–K 
(Marciniaka–Kuczyńskiego). Dostępne są też różne sposoby opisu zjawisk kontakto-
wych. Mogą być stosowane następujące modele tarcia:

 – izotropowe tarcie Coulomba (model klasyczny, µ = const),
 – izotropowe tarcie Coulomba z możliwością uwzględniania współczynników 

tarcia zależnych od prędkości poślizgu i/lub naprężenia normalnego oraz in-
nych zmiennych,

 – tarcie statyczne i kinetyczne, także ze skokową zmianą współczynnika tarcia 
po przekroczeniu granicznej prędkości poślizgu, 

 – anizotropowe tarcie Coulomba,
 – tarcie Coulomba z ograniczeniem: � �
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W modelowaniu procesów plastycznego płynięcia wykorzystuje się teorię pla-
styczności w zastosowaniu do różnorodnych kształtowanych materiałów. Narzędzia 
i ich elementy działające na odkształcany materiał (stemple, płyty ciągowe, matryce, 
kowadła, walce itp.) mogą być traktowane jako sztywne. Gdy potrzebna jest analiza 
wytrzymałościowa lub zmęczeniowa narzędzi, modeluje się je, przyjmując liniowo-
-sprężysty lub sprężysto-plastyczny (przy małych odkształceniach) model materiału. 
Działanie niektórych elementów narzędzi (np. progów i żeber ciągowych o ustalo-
nym kształcie) w niektórych programach jest wstępnie przeliczone, co skraca czas 
obliczeń [120].
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7.3. MODELOWANIE PROCESÓW KUCIA NA GORĄCO  
I OCENA WARUNKÓW EKSPLOATACJI MATRYC

7.3.1. Cieplno-mechaniczno-strukturalne modele procesów kuźniczych

W modelowaniu procesów kucia istotne jest uwzględnienie wpływu temperatury, 
odkształcenia i prędkości odkształcenia na naprężenie uplastyczniające. Dlatego też 
zakłada się zazwyczaj jeden z lepkoplastycznych modeli odkształcanego materiału. 
W pakiecie programów ABAQUS zaimplementowany jest między innymi model 
Johnsona-Cooka, w którym naprężenie uplastyczniające σp określa równanie:

 n m
p C C C1 2 3

0

ˆ( ) 1 ln (1 )
 

       





 (7.1)

gdzie: 
ε – odkształcenie zastępcze:

 � � ��
2
3 ij ij  (7.2)

ε – zastępcza prędkość odkształcenia:

   � � ��
2
3 ij ij  (7.3)

̂ – bezwymiarowa temperatura:
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1, gdy

 
       
  

 (7.4)

przy czym: 
t  –  aktualna temperatura, 
t0  –  temperatura, poniżej której brak jest wpływu temperatury na napręże-

nie uplastyczniające, 
tt  –  temperatura topnienia, C1, C2, n, m, C3 ,
ε0   –  stałe materiałowe (C3 i ε0  wyznacza się w temperaturze t ≤ t0).
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Model Nortona-Hoffa [227] zakłada następujące równanie konstytutywne:

 s k btij
n m

ij� � � �2 30
1( ) exp( )( )� � � �   (7.5)

gdzie: 
sij = σij – 1/3 σkk δij  –  składowe dewiatora naprężenia, 
σij  –  składowe tensora naprężenia, 
k, ε0, n, b, m  –  stałe materiałowe (dla metali m = 0,1–0,2). 

W programie Qform3D związki opisujące lepkoplastyczne płynięcie odkształca-
nego materiału są następujące [13, 29, 31]: 

 – warunki równowagi wewnętrznej (analiza quasi-statyczna):

 �ij j, � 0  (7.6)

 – warunek plastyczności:

 

3
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 – stowarzyszone prawo płynięcia:
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  (7.8)

 – warunek nieściśliwości:

 �kk i i� �v , 0  (7.9)

 – model tarcia Lewanowa (równanie 3.33),
 – równanie przewodnictwa cieplnego:

 �
�

c
T

k T Q
�
�

� �div( )grad   (7.10)

gdzie: 
vi  –  składowe wektora prędkości płynięcia, 
k  –  współczynnik przewodności cieplnej materiału odkształcanego, 
ρ  –  gęstość, 
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c  –  ciepło właściwe, 
T  –  temperatura, 
τ  –  czas,
Q  –  moc odkształcenia plastycznego dyssypowana w postaci ciepła:

 

Q p� �� �  (7.11)

β = 0,90–0,95, grad jest operatorem gradientu:

 grad i j kf
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 (7.12)

(i, j, k są wersorami kartezjańskiego układu współrzędnych). 
Równanie (7.10) po rozwinięciu operatorów różniczkowych w układzie współ-

rzędnych kartezjańskich przyjmuje postać:
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lub gdy współczynnik przewodności cieplnej jest stały:
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przy czym � �
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2

2x y z
 jest operatorem Laplace’a.

Do rozwiązywania konkretnych zagadnień niezbędne jest wprowadzenie odpo-
wiednich warunków brzegowych:

 – na części swobodnego brzegu odkuwki:

 – k grad (T) · n = qr + qk (7.15)

gdzie: 
qk = αk (T–T∞ )  –  konwekcyjny strumień ciepła przez powierzchnię, 
qr = ε’σS (T4–T∞

4)  –  radiacyjny strumień ciepła przez powierzchnię;
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 – na powierzchni kontaktu odkuwki z matrycą:

 � � � � �
�

k T T T b
b b

wkm m
m

tgrad n( ) ( )�   (7.16)

W powyższych równaniach wprowadzono następujące oznaczenia: T∞ – temperatura 
otoczenia, αk – współczynnik konwekcyjnej wymiany ciepła, ε’ – współczynnik emisyj-
ności, σS – stała Stefana, αkm – współczynnik konwekcyjnej wymiany ciepła pomiędzy od-
kuwką i matrycą, Tm – temperatura powierzchni matrycy, wt  – moc tarcia dyssypowana 
na powierzchni kontaktu, b i bm – współczynniki określające podział strumieni ciepła, 
odpowiednio dla odkuwki i matrycy, n – wektor normalny do powierzchni styku.

Autor [191] podaje konkretną postać funkcji � � �p t( , , )  wyznaczonej doświad-
czalnie dla stali 19MnCr5G (rys. 7.1):

 � � � �p t� � �2798 73 0 047 0 002960 067 0 140, exp( , ) exp( , ), ,
  (7.17)

Rys. 7.1. Obraz funkcji (7.12); poszczególne powierzchnie odpowiadają zastępczym prędkościom 
odkształcenia równym 0,01, 0,10, 1,00 i 10 s-1

Pakiet oprogramowania Qform3D zawiera moduł umożliwiający symulację ewolu-
cji mikrostruktury odkształcanego materiału (zjawisk statycznej i dynamicznej rekry-
stalizacji oraz rozrostu ziaren, zarówno podczas odkształcania, jak i w czasie przerw, 
gdy materiał jest nagrzewany, chłodzony lub obrabiany cieplnie) [29]. W obliczeniach 
wykorzystuje się model Sellarsa. Rekrystalizacja dynamiczna rozpoczyna się podczas 
odkształcania, gdy odkształcenie zastępcze osiągnie pewną wartość krytyczną:
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 � �� �c
a aa D Z1 0

2 3  (7.18)

gdzie: 
D0  –  początkowy wymiar ziarna, 
Z  –  parametr Zenera-Hollomona, 
a1, a2 i a3  – stałe materiałowe. 

Rekrystalizacja statyczna może być opisana przez podanie udziału statycznie zre-
krystalizowanych ziaren XRS, połówkowego czasu rekrystalizacji statycznej τ0,5 oraz 
wymiar ziarna zrekrystalizowanego DRS.

Wartości tych parametrów wyznacza się ze wzorów:
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gdzie: 
τp – – czas końcowy, 
τ0  –  czas rozpoczęcia rekrystalizacji statycznej, 
D0  – początkowy wymiar ziarna po rozpoczęciu rekrysta-

lizacji statycznej, 
Qst  –  energia aktywacji rekrystalizacji statycznej, 
h1, h2, f1, ..., f5, g1, ..., g4  –  stałe materiałowe, 
T  –  temperatura (w skali bezwzględnej Kelwina). 

Rozrost ziaren opisuje równanie:

 ( ) exp�D
Q
RT

n KW�
��

�
�

�

�
�� �  (7.22)

gdzie: 
ΔD  –  przyrost wymiaru ziarna, 
QKW  –  energia aktywacji rozrostu ziaren, 
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λ i n  –  stałe materiałowe,
R  –  stała gazowa. 

Wszystkie stałe materiałowe występujące w równaniach 7.17–7.22 winny być 
identyfikowane doświadczalnie dla materiałów, których zachowanie ma być podda-
ne analizie.

7.3.2. Przykład obliczeniowy 

W dalszym ciągu przeprowadzono ocenę warunków eksploatacji konkretnej matry-
cy z wykrojem wykańczającym do kształtowania odkuwki trójnika. Wykorzystano 
metodę elementów skończonych (MES) połączoną z rozwiązaniem równania 
Fouriera dla niestacjonarnych przepływów ciepła. Modelowanie procesu kucia po-
łączone z wyznaczeniem parametrów charakteryzujących obciążenia i temperaturę 
matrycy przeprowadzono z wykorzystaniem komercyjnego programu QForm 5.0, 
który jest często stosowany do analizy procesów przeróbki plastycznej na gorą-
co i sprawdzony w podobnych zastosowaniach. Nie dysponując własnymi danymi 
określającymi model kształtowanego materiału, wykorzystano bazę danych progra-
mu i zaimplementowany lepkoplastyczny model odkształcanego ciała. Do obliczeń 
naprężeń w połówkach matrycy (górnej i dolnej) przyjęto idealnie sprężysty model 
materiału. Równania teorii plastyczności oraz model wymiany ciepła zastosowany 
w programie przedstawiono w p. 7.3.1 (związki 7.6–7.16). Założono model tarcia 
Lewanova [161] (wzór 3.33 z czynnikiem tarcia m = 0,5 dla smaru grafitowego). 
Początkowa temperatura odkuwki wynosiła 1200°C, a nagrzanych wstępnie połó-
wek matrycy 240°C. Przykładowe wyniki analizy MES dla naprężeń przedstawiono 
na rysunkach 7.2–7.4.

Rys. 7.2. Wyznaczone numerycznie rozkłady naprężenia zastępczego wg hipotezy Hubera-Misesa  
na powierzchniach matrycy do kucia trójnika: a) dolna połówka, b) górna połówka

a) b)
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Rys. 7.3. Wyznaczone numerycznie rozkłady naprężenia normalnego na powierzchniach matrycy  
do kucia trójnika: a) dolna połówka, b) górna połówka

a) b)

Rys. 7.4. Wyznaczone numerycznie rozkłady naprężenia średniego na powierzchniach matrycy  
do kucia trójnika: a) dolna połówka, b) górna połówka

a) b)

Analizując wyniki przedstawione na rysunkach 7.2 i 7.3, można stwierdzić, że 
obciążenia wykroju kształtującego odkuwkę na gotowo są wysokie. Zgodnie z prze-
widywaniami największe wartości występują w okolicach naroży wykroju. Poziom 
naprężeń zastępczych (rys. 7.2) nie powinien powodować istotnych odkształceń pla-
stycznych wykroju pod warunkiem, że temperatura matrycy nie przekroczy wartości 
ok. 250–300°C, natomiast naciski jednostkowe są na tyle duże, że należy spodzie-
wać się szybkiego zużycia ściernego – zwłaszcza górnej połówki matrycy (w okoli-
cach krawędzi). Naprężenia średnie są przeważnie ujemne, co jest cechą pozytywną 
z punktu widzenia wytrzymałości zmęczeniowej. 
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Oprócz analizy stanu naprężenia badano również prędkości przemieszczania się 
odkształcanego materiału względem powierzchni wykroju. Jest to szczególnie istotne 
z punktu widzenia prognozowania zużycia ściernego. Zagadnienie to będzie omó-
wione w następnym punkcie (7.3.3).

Należy podkreślić, że otrzymane wyniki symulacji komputerowej mają głównie 
charakter jakościowy, gdyż wiele parametrów przyjętych w obliczeniach pochodziło 
z bazy danych programu, a nie z rzeczywistych eksperymentów przeprowadzonych 
dla konkretnego materiału. Widać jednak wyraźnie dużą przydatność tego typu ana-
liz, gdyż już na etapie projektowania konstrukcji matryc i technologii procesu można 
wyciągnąć wiele wniosków oraz zweryfikować przyjęte założenia i koncepcje.

7.3.3. Prognozowanie zużycia matryc kuźniczych

Analiza teoretyczna przebiegu zużycia narzędzi kuźniczych napotyka znaczne trud-
ności spowodowane różnorodnością zjawisk zachodzących w trakcie pracy narzę-
dzia. Szereg opisanych (w p. 3.2–3.4) mechanizmów zużycia może występować rów-
nocześnie i często nie jest możliwe przewidywanie, który z nich będzie ostatecznie 
decydował o wycofaniu narzędzia z eksploatacji. W warunkach przemysłowych do 
prognozowania trwałości matryc wykorzystuje się zwykle dane statystyczne zebra-
ne podczas produkcji identycznych lub zbliżonych konstrukcyjnie odkuwek. W dal-
szym ciągu omówimy współczesne koncepcje modelowania matematycznego proce-
sów zużycia. 

Wg [17] lokalna zmiana (ubytek) wymiaru w określonym punkcie A powierzchni 
roboczej narzędzia może być określona wzorem:

 w k
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�  (7.23)

gdzie: 
σnn  –  naprężenie normalne, 
H(T, tt)  –  twardość powierzchni narzędzia zależna od temperatury T i całko-

witego czasu tt oddziaływania temperatury T, 
v  –  prędkość przemieszczania się materiału względem narzędzia, 
∆t  –  przyrost czasu w jednym kroku obliczeniowym podczas symulacji 

komputerowej procesu metodą elementów skończonych, 
i  –  liczba kroków w obliczeniach, 
k  –  współczynnik dobierany na podstawie wyników badań doświad-

czalnych trwałości. 
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Stosując analizę MES (pełny model termomechaniczny procesu), otrzymuje się 
wartości σnn, T i v w węzłach siatki leżących na powierzchni. Twardość H w jednost-
kach HRC określa się, wykorzystując jej zależność od parametru P Hollomona–Jaffe’a: 

 P = T (C + log tt)  (7.24)

gdzie temperaturę T podstawia się w °K, a czas tt w godzinach. Dla stali narzę-
dziowej do pracy na gorąco 1.2365 wg DIN EN [odpowiednik stali X32CrMoV3-3 
(32CrMoV12-28)] [17]:

 C = 20, H = –1,33*10–6 P2 + 4,32*10–2 P – 299,44 (7.25)

Przykładowo, jeżeli matryca pracuje w czasie 40 godz. przy temperaturze 650°C 
(923,16ºK), to jej twardość na powierzchni spada z ok. 52 do ok. 41 HRC.

Powyższy model okazał się przydatny w praktyce, czego dowodzą wyniki obliczeń  
i ich weryfikacja doświadczalna; zmierzone ubytki wymiarów w różnych punktach 
powierzchni wykrojów matryc (m.in. na promieniach) dobrze zgadzały się z obliczo-
nymi, nawet dla dość skomplikowanych kształtów odkuwek [17]. Poprawne przewi-
dywanie przebiegu zużycia narzędzi kuźniczych jest możliwe dla ustabilizowanych 
warunków procesu kształtowania, np. w zrobotyzowanej kuźni.

Rys. 7.5. Funkcja H(T, tt) dla stali 1.2365 wg DIN EN (na podstawie danych z [17])

Koncepcja prognozowania trwałości w przypadku, gdy zużycie matryc następuje 
wskutek zmęczenia cieplno-mechanicznego polega na określeniu za pomocą analizy MES 
stanu naprężenia i odkształcenia w materiale matrycy (przy czym przyjmuje się sprę-
żysto- lub lepkoplastyczny model materiału matrycy o parametrach konstytutywnych 
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identyfikowanych doświadczalnie, z uwzględnieniem temperatury i cyklicznego cha-
rakteru obciążeń), a następnie wykorzystaniu odpowiedniego kryterium zniszczenia. 
Pozwala to na przewidywanie maksymalnej liczby cykli obciążeń do zniszczenia, a tym 
samym ilości odkuwek możliwych do wykonania w wykroju matrycy. 

Stosując program QForm 5.0 (przykład obliczeniowy, p. 7.3.2), wyznaczono tzw. 
czynnik zużycia W:

 W a v dt
M

k

� �
�
�

�

0

 (7.26)

gdzie: 
a  –  stała empiryczna, 
τ  –  naprężenie tarcia, 
v  –  prędkość przemieszczania się materiału odkształcanego względem po-

wierzchni narzędzia, 
σM  –  naprężenie uplastyczniające materiału matrycy zależne od temperatury, 
τk  –  czas trwania procesu. 

Wartości τ, v i σM  brane w określonym miejscu, np. w węźle siatki elementów skoń-
czonych, pozwalają na wyznaczenie czynnika zużycia w tym miejscu – jest on propor-
cjonalny do ubytku wymiaru narzędzia. Jak widać, związki (7.23) i (7.26) wyrażają po-
dobną treść – ubytek wymiaru jest proporcjonalny do naprężenia normalnego (w 7.23) 
lub stycznego (w 7.26), ale naprężenia te są związane prawem tarcia. Ponadto występuje 
odwrotna proporcjonalność do twardości (w 7.23) lub do naprężenia uplastyczniają-
cego (w 7.26), czyli cech materiału matrycy, których wpływ na zużycie jest podobny. 

Rys. 7.6. Wyznaczone numerycznie rozkłady czynnika zużycia W na powierzchniach matrycy do kucia 
trójnika: a) dolna połówka, b) górna połówka

a) b)
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Wyznaczone numerycznie za pomocą programu QForm 5.0 rozkłady czynnika 
zużycia W na powierzchniach matrycy do kucia trójnika przedstawiono na rys. 7.6. 
Najwyższe wartości tego czynnika zaobserwowano w obszarach mostka (rys. 7.6b), 
gdzie oprócz dużych nacisków jednostkowych występuje intensywne przemieszcza-
nie się odkształcanego materiału względem matrycy. Ponieważ również w tym miej-
scu generuje się największa ilość ciepła odkształcenia, powierzchnia wykroju jest tu 
szczególnie narażona na zużycie ścierne.

Znacznego zużycia ściernego należy się spodziewać również w okolicach krawę-
dzi dolnej połówki matrycy (rys. 7.6b). W częściach środkowych (w zagłębieniach 
wykrojów w obydwu połówkach matryc) czynnik zużycia, mimo wysokich nacisków 
jednostkowych, jest niewielki. Wynika to z niskich wartości prędkości względnych. 
Można przyjąć, że w tych obszarach dominującym mechanizmem zużycia będzie 
zmęczenie cieplne. 

Powyższe wnioski odnośnie spodziewanych mechanizmów zużycia dotyczą ana-
lizowanego wykroju wykańczającego i generalnie nie mogą być wykorzystywane 
dla wykrojów innego rodzaju o podobnych kształtach. Przykładowo w wykrojach 
wstępnych lub wstępnie wykańczających powierzchnie w zagłębieniach (wnękach) 
są zupełnie inaczej obciążone: naciski jednostkowe mogą być mniejsze, a względne 
prędkości materiału wobec matrycy większe, co powoduje na ogół wzrost czynnika 
zużycia i zmianę dominującego mechanizmu zużycia na zużycie ścierne. 

Podobnie jak poprzednio przedstawione wyniki symulacji komputerowej zużycia 
matryc mają charakter jakościowy, gdyż obliczenia wykonano z wykorzystaniem pa-
rametrów pochodzących z bazy zawartej w programie, a nie z rzeczywistych ekspe-
rymentów. 



8. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Współczesne tendencje rozwojowe w budowie maszyn i urządzeń zakładają ciągły 
wzrost ich osiągów, przy równoczesnym zmniejszaniu kosztów produkcji i eksplo-
atacji oraz zwiększaniu trwałości i niezawodności. Trwałość oraz niezawodność 
maszyn, urządzeń i narzędzi w eksploatacji jest determinowana przez intensywność 
procesów zużycia.

W procesach przeróbki plastycznej, zwłaszcza w podwyższonych temperaturach, 
trwałość narzędzi jest jednym z głównych czynników decydujących o efektywności 
ekonomicznej procesów oraz o jakości technologicznej i użytkowej wytwarzanych 
wyrobów. Dotyczy to zwłaszcza procesów kucia matrycowego, gdzie koszty wytwa-
rzania matryc są relatywnie wysokie. 

Ważną częścią niniejszej pracy – oprócz omówienia szeregu zagadnień dotyczących 
własności i znaczenia warstwy wierzchniej oraz trwałości i procesów zużycia wytwa-
rzanych wyrobów – jest zaprezentowanie własnego rozwiązania konstrukcyjno-tech-
nologicznego w zakresie budowy matryc kuźniczych, zwłaszcza przeznaczonych do 
kucia na prasach. Jak już powiedziano (w p. 2 i 5), istotą tego rozwiązania jest:

 – zastąpienie podstawowych materiałów, z których wytwarza się kostki matry-
cowe – tradycyjnych stali narzędziowych do pracy na gorąco – stalą konstruk-
cyjną stopową 42CrMo4,

 – wprowadzenie napawania powierzchni wykrojów matryc w celu wytworzenia 
warstw odpornych na działanie głównych mechanizmów zużycia (ścierania, 
zmęczenia cieplnego, odkształceń plastycznych, adhezji, korozji i erozji). 

Przeprowadzone w pracy badania własności mechanicznych i trybologicznych 
oraz badania mikrostrukturalne i fraktograficzne warstw napawanych, a także bada-
nia trwałości matryc w warunkach przemysłowych upoważniają do sformułowania 
następujących wniosków i spostrzeżeń. Mają one charakter poznawczy i utylitarny 
oraz zawierają propozycje dalszych badań:

1. Wykonanie matryc kuźniczych ze stali konstrukcyjnej stopowej z powierzch-
niami wykrojów napawanych odpowiednimi materiałami przy wykorzysta-
niu opracowanego przez autora procesu technologicznego i uwzględnieniu 
właściwych warunków obróbki cieplnej, napawania i młotkowania kolejno 
nakładanych warstw zapewniło wymagane i stabilne własności eksploatacyj-
ne matryc.
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2. Wybór materiału kostek matrycowych (ulepszona cieplnie stal stopowa kon-
strukcyjna 42CrMo4) jako podłoża dla wszystkich badanych warstw na-
pawanych okazał się trafny. Wyeliminowano całkowicie przypadki zużycia 
wytrzymałościowego (pęknięcia całych matryc lub ich fragmentów), które 
występowały, gdy kostki matrycowe wykonywano z tradycyjnych stali narzę-
dziowych do pracy na gorąco. Wszystkie warstwy napawane zachowywały 
spójność z podłożem – zarówno w trakcie prób zginania, jak i podczas badań 
eksploatacyjnych w warunkach przemysłowych.

3. W poszukiwaniu skutecznych metod podwyższenia żywotności matryc kuź-
niczych wytypowano kilka rodzajów materiałów do napawania powierzchni 
wykrojów. Zastosowanie różnorodnych materiałów jest konsekwencją wystę-
powania w procesach kuźniczych wielu różnych mechanizmów zużycia. Autor 
zaproponował – jako alternatywę napawania jednym materiałem – wpro-
wadzenie tzw. napawania strefowego, które polega na tym, że poszczególne 
fragmenty całkowitej powierzchni wykroju napawa się różnymi materiałami, 
tworząc w ten sposób obszary warstw o zróżnicowanych własnościach mecha-
nicznych i trybologicznych.

4. Warstwy napawane za pomocą wytypowanych drutów UTOP-38, F-812 
i F-818 posiadają zróżnicowane własności mechaniczne, trybologiczne i eks-
ploatacyjne:

 – warstwy UTOP38 i F-812 o mikrostrukturze bainityczno-martenzytycznej 
z wydzieleniami ferrytu odznaczają się dobrą udarnością w temperaturze 
250°C i bardzo dobrymi własnościami plastycznymi, przy czym warstwa 
F-812 o podwyższonej zawartości chromu wykazuje większą odporność na 
zużycie ścierne w 250°C niż UTOP38,

 – warstwa F-818 o mikrostrukturze martenzytycznej ma – w porównaniu 
z pozostałymi – najwyższą twardość w temperaturze otoczenia oraz naj-
wyższą odporność na zużycie ścierne w temperaturach 250 i 20°C.

5. Określony w trakcie badań zakres własności mechanicznych i eksploatacyjnych 
wymienionych wyżej warstw napawanych, wynikający z różnic w zawartości 
pierwiastków stopowych i technologii wykonania, umożliwia ich zastosowanie 
– z pozytywnym skutkiem – na powierzchniach wykrojów matryc do kucia na 
prasach szerokiego asortymentu odkuwek. Wysokie trwałości matryc uzyski-
wano, stosując wszystkie badane warstwy, zarówno przy napawaniu jednym 
materiałem, jak i przy napawaniu strefowym. Właściwy dobór gatunku drutu 
do napawania dla konkretnego wykroju matrycy lub jego fragmentu zapew-
nia wysoką trwałość. Ogólne wytyczne, sprawdzone w warunkach przemysło-
wych, są pod tym względem następujące:
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 – druty UTOP38 i F-812 nadają się szczególnie do napawania wykrojów 
o skomplikowanych kształtach i małych promieniach zaokrągleń krawędzi, 
gdy dominującym mechanizmem zużycia jest zmęczenie mechaniczne lub 
cieplno-mechaniczne, 

 – warstwa F-818 winna być stosowana, gdy wykrój matrycy jest narażony 
na intensywne zużycie ścierne i adhezyjne (zawiera duże powierzchnie, na 
których działają wysokie naciski jednostkowe i równocześnie występują 
duże prędkości przemieszczania się materiału odkształcanego względem 
powierzchni matrycy),

 – możliwe i celowe jest napawanie strefowe (różnych fragmentów powierzch-
ni tego samego wykroju różnymi materiałami), adekwatnie do dominują-
cych na tych fragmentach mechanizmów zużycia.

6. Praktyczne zastosowanie rozwiązań zaproponowanych w pracy daje wymier-
ny, pozytywny efekt ekonomiczny w postaci obniżenia kosztów narzędzio-
wych. Wynika to z podwyższonej trwałości matryc, możliwości wielokrot-
nej ich regeneracji, obniżenia kosztów materiału na kostki matrycowe oraz 
oszczędności na robociźnie (proces regeneracji za pomocą napawania nie 
wymaga ponownej obróbki cieplnej). Dodatkowo można dodać, że unika się 
dość skomplikowanej i kosztownej obróbki cieplnej tradycyjnych kostek ma-
trycowych ze stali narzędziowych do pracy na gorąco X37CrMoV5-1 (WCL) 
lub X40CrMoV-5-1-1 (WCLV), gdzie łatwo o błędy skutkujące przypadkami 
zużycia wytrzymałościowego.

7. Badania porównawcze trwałości matryc prowadzone w warunkach produkcyj-
nych w kuźni „Glinik” wykazały, że podczas eksploatacji dominowały mecha-
nizmy zużycia ściernego i zmęczenia cieplno-mechanicznego, jednak procesy 
te zachodziły wolniej w porównaniu z poprzednio stosowanymi tradycyjny-
mi matrycami ze stali X37CrMoV5-1 (WCL). Dla niektórych matryc wystąpił 
istotny wzrost trwałości, nawet ponad 300%. Odnotowane w badaniach przy-
rosty trwałości były uzależnione od stopnia trudności, gatunku materiału od-
kuwek i rodzaju materiału warstwy. W większości analizowanych przypadków 
stwierdzono trafność doboru rodzaju materiału warstwy i celowość stosowania 
napawania strefowego.

8. Celowe jest poszukiwanie nowych materiałów, które mogą być wykorzystane 
do wytwarzania warstw napawanych o jeszcze lepszych własnościach użytko-
wych. Jako przykład można tutaj wymienić materiał F-813G zawierający po-
dobnie jak UTOP38 0,15% C, lecz o podwyższonej zawartości Cr i Mo (odpo-
wiednio 10,20 i 3,05%).
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9. Ilościowe i jakościowe rezultaty modelowania komputerowego procesów kuź-
niczych z zastosowaniem cieplno-mechanicznego modelu i metody elemen-
tów skończonych mogą być wykorzystywane w przewidywaniu wystąpienia 
dominujących mechanizmów zużycia poszczególnych fragmentów wykrojów 
matryc. Istotną rolę odgrywa między innymi możliwość korygowania kształtu 
i wymiarów wykrojów, a nawet ich optymalizacja ze względu na osiągnięcie 
minimalnego zużycia. Podstawę do takich analiz dają np. wyniki obliczeń na-
prężeń tarcia i prędkości względnej przemieszczania się materiału względem 
powierzchni matrycy lub czynnika zużycia. Modelowanie komputerowe jest 
niezbędne do opracowania nowych metod ilościowych prognozowania zuży-
cia matryc oraz kryteriów stosowania różnorodnych materiałów narzędzio-
wych, a w tym materiałów do wytwarzania warstw napawanych.

10. Skuteczność metod komputerowych zależy przede wszystkim od wykorzysta-
nia w obliczeniach:

 – właściwego modelu materiału, który jest określony przez szereg parame-
trów liczbowych lub funkcyjnych identyfikowanych doświadczalnie,

 – poprawnie przyjętego opisu zjawisk kontaktowych, np. modelu tarcia,
 – warunków brzegowych adekwatnych do panujących w modelowanym 

procesie.
11. Na zakończenie należy wyraźnie podkreślić, że wysoka trwałość narzędzi kuź-

niczych, niezależnie od przedstawionych w niniejszej pracy różnorodnych me-
tod jej podwyższania, jest uzależniona od:

 – stosowania właściwych i ustabilizowanych warunków termodynamicznych 
procesów kucia, 

 – zapewnienia odpowiedniej temperatury podgrzewania matryc, 
 – utrzymania wysokiego poziomu technicznego maszyn kuźniczych,
 – odpowiedniej techniki smarowania i chłodzenia matryc z wykorzystaniem 

właściwie dobranych środków chłodzących i smarujących,
 – poprawnego doboru liczby, rodzaju i wymiarów wykrojów kształtujących,
 – jakości metalurgicznej i wysokiego poziomu technologii obróbki cieplnej 

materiałów narzędziowych. 

Część badań doświadczalnych, których wyniki przedstawiono w niniejszej pracy, wyko-
nano w ramach tematów DS i BW realizowanych w Instytucie Inżynierii Materiałowej 
Politechniki Krakowskiej (numery umów: M-2/493/BW/2009, M-2/301/DS/2011, 
M-2/341/DS/2012, M-2/350/2013/DS). 

  



205

LITERATURA 

[1] Adamczyk J., Hajduczek E., Dobrzański L., Dragon K.: X Celoštatne dni tepel-
ného spracowania, Dom Techniky CSVTS, T. 2, Bratislava 1984.

[2] Adamczyk J., Hajduczek E., Dobrzański L., Dragon K.: XI Konferencja 
Metaloznawcza, Częstochowa 1983.

[3] Adamczyk J., Hajduczek E., Griner S.: X Huttenmännische Materialprüfertagung, 
Balatonaliga Ungarn 1979.

[4] Adamczyk J., Hajduczek E., Griner S.: X Konferencja Metaloznawcza, Kraków–
Krynica 1979.

[5] Adamczyk J., Hajduczek E., Griner S.: ZN Pol. Sl. Mech. 70, Gliwice 1980.     
[6] Adamczyk J., Hajduczek E.: MOC 66, 1983.  
[7] Adamczak S.: Pomiary geometryczne powierzchni, zarysy kształtu, falistość 

i chropowatość, PWN, Warszawa 2008.
[8] Altan T.: Cold and Hot Forging Fundamentals and Application, ASM 

International, Ohio 2005. 
[9] Antonenko I.N., Shevchenko M.P., Zhad’ko V.A., Krushel’nickij V.I.: Umform 

15, 1981.
[10] Azari A., Poursina M., Poursina D.U.: Radial forging force prediction through 

MR, ANN and ANFIS models, Neural Computing & Applications 2014, 25(3–4): 
849–858. 

[11] Bajon W., Osiński Z., Szucki T.: Podstawy konstrukcji maszyn, PWN, Warszawa 
1975.

[12] Barnby J.T., Bayliss R.N.: Met. Form. 36, 1969.
[13] Bednarek S., Łukaszek-Sołek A., Chyła P., Sińczak J.: Wpływ nierówności 

temperatury materiału wyjściowego na parametry procesu kucia, Obróbka 
Plastyczna Metali, XXI nr 1, Poznań 2010. 

[14] Becker H.J.: ZwF 64, 1969.
[15] Becker H.J.: ZwF 68, 1973.
[16] Becker H.J.: ZwF 69, 1974.
[17] Behrens B.A., Schäfer F., Hundertmark A., Bouguecha A.: Numerical analysis 

of tool failure in hot forging processes, Proc. of the 17th Scientific and Technical 
Conference, Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań 2008.



206 Struktura i właściwości warstw napawanych na wykrojach matryc kuźniczych

[18] Behrens B.A., Yilkirian T.: Influence of the fabrication method on the wear resis-
tance of hot forging dies, Production Engineering Research and Development 
2012, 6, 3: 267–276.

[19] Bel’skij E.I., Sitkevich M.V., Trajmak M.S.: Uprochnenie litykh deformirovannykh 
instrumental’nykh stalej, Nauka i Tekhnika, Mińsk 1982.

[20] Bel’skij E.I., Trajmak N.S., Stasjulevich V.A.: Metall. 14, 1980.
[21] Bel’skij E.I., Trajmak N.S.: Kuzn. Sht. Pr. 8, 1978.
[22] Bel’skij E.I.: Stojkost’ kuznechnykh shtampov, Nauka i Tekhnika, Mińsk 1975.
[23] Berkowski L., Konieczyński M., Wroczyński K.: Obr. Plast. 13, 1974.
[24] Berkowski L., Konieczyński M., Wroczyński K.: Obr. Plast. 14, 1975.
[25] Berkowski L., Wojciechowski L.: Obr. Plast. 18, 1979.
[26] Berkowski L., Wroczyński K., Konieczyński M.: Obr. Plast. 16, 1977.
[27] Betts W.H.: IS Eng. 54, 1977.
[28] Bhushan B., Gupta B.K.: Handbook of Tribology, Mc Graw-Hill, Inc. 1991.
[29] Biba N., Lishnij A., Vlasov A.: Simulation of coupled problem of electric upset-

ting, Journal of Materials Processing Technology 1998, 80–81: 184–187.
[30] Biba N., Stebunov S., Vlasov A.: Material forming simulation environment 

based on QFORM3D software system, Steel Research International 2008, 79: 
611–616.

[31] Birmann F.: Schienenriffeln, ihre Erforschung und Verhütung, VDI – Z., 100, 
1958, 1251/1262 u. 1453/1462.

[32] Blicharski M.: Inżynieria powierzchniowa, WNT, Warszawa 2009.
[33] Blicharski M.: Odkształcanie i pękanie, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- 

-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002.
[34] Bolte W.: ZwF 69, 1974.
[35] Bourithis L., Papadimitriou G.D., Sideris J.: Comparison of wear properties of 

tool steels AISI D2 and O1 with the same hardness, Tribology International 
2006.

[36] Bowden F.P., Tabor D.: Reibung und Schmierung fester Körper, Springer-Verlag, 
Berlin 1959.

[37] Bowden F.P., Tabor D.: Wprowadzenie do trybologii, WNT, Warszawa 1980.
[38] Briefs H., Wolf M.: Warmarbeitsstähle, Verlag Stahleisen GmbH, Düsseldorf 

1975.
[39] Broś J., Piec P.: Influence of the brake shoe material on the matting with a wheel, 

International Colloquium, Zilina 1991, 5–9.
[40] Broś J., Czapliński J., Ścieszka S.: Badania charakterystyk cierno-zużyciowych 

tworzyw hamulcowych w warunkach modelowych, Zagadnienia Eksploatacji 
Maszyn 1976, 4(28).



Literatura 207

[41] Burgdorf M.: Uber die Ermittlung des Reibwertes für verfahren der Massivum-
formung durch den Ringstauchwersuch, Ind. Anz. 1967, 39.

[42] Burakowski T., Roliński E., Wierzchoń T.: Inżynieria powierzchni metali, 
Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1992.

[43] Burakowski T., Wierzchoń T.: Inżynieria powierzchni metali, WNT, Warszawa 
1995. 

[44] Burwell J.T., Strang C.D.: Metallic wear, Proc Roy Soc A 1952. 
[45] Bhushan B. (ed.): Modern Tribology Handbook, CRC Press, Boca Raton, 

Florida 2001.
[46] Ciski A., Nakonieczny A., Babul T.: Badanie możliwości połączenia technologii 

długookresowego wymrażania i kulowania stali narzędziowej do pracy na gorą-
co, Inżynieria Powierzchni 2009, 2: 3–9.

[47] Cullity B.D.: Elements of X-ray Diffraction, Addison-Wesley Publishing 
Company, Inc., Reading, Massachusetts 1956.

[48] Czichos H.: Tribology, Elsevier Science, Amsterdam 1978.
[49] Czyżewski P.: Modelowanie procesów obróbki plastycznej objętościowej – przy-

kłady zastosowań, Przegląd Mechaniczny 2002, 12.
[50] Danzer R., Sturm F., Schindler A., Zleppnig W.: Giesserei Praxis 1983, 19–20. 
[51] Danzer R., Sturm F.: Arch. Eisen. 1982, 53.
[52] DIN – Normung auf dem Verschleissgebiet Wear, 1957 (grudzień). 
[53] Dobrovol’skij V.I., Kucherjavyj B.P., Prjakhin V.V.: Pr. Prochn. 1983, 9.
[54] Dobrzański L.A., Labisz K., Piec M., Klimpel A.: Poprawa własności war-

stwy wierzchniej stali narzędziowej stopowej do pracy na gorąco, Przegląd 
Spawalnictwa 2008, 2–14. 

[55] Dobrzański L.A., Nowosielski R.: Metody badań metali i stopów. Badania wła-
sności fizycznych, WNT, Warszawa 1987.

[56] Dobrzański L.A. (red.), Hajduczek E., Marciniak J., Nowosielski R.: Metalo-
znawstwo i obróbka cieplna materiałów narzędziowych, WNT, Warszawa 1990.

[57] Dobrzański L.A.: Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT, 
Warszawa 1996.

[58] Dobrzański L.A., Dobrzańska-Danikiewicz A.D. (red.): Analiza istniejącej sy-
tuacji w zakresie rozwoju technologii oraz uwarunkowań społeczno-gospodar-
czych w odniesieniu do przedmiotu foresightu, Raport z realizacji zadania 2. 
projektu FORSURF, Gliwice 2010. 

[59] Dobrzański L.A.: Metalowe materiały inżynierskie, WNT, Warszawa 2004.
[60] Dobrzański L.A.: Podstawy kształtowania struktury i własności materiałów 

metalowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.



208 Struktura i właściwości warstw napawanych na wykrojach matryc kuźniczych

[61] Dobrzański L.A., Labisz K., Klimpel A.: Effect of laser alloying on thermal 
fatigue and mechanical properties of the 32CrMoV12-20 steel, Journal of 
Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 2006, 19, 1: 83.

[62] Dobrzański L.A.: Wprowadzenie do nauki o materiałach, Wydawnictwo 
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.

[63] Douglas R., Kuhlmann D.: Guidelines for precision hot forging with applications, 
Journal of Materials Processing Technology 2000, 98: 182–188.

[64] Dovnar S.A., Kleckov E.L.: Kuzn. Sht. Pr. 4, 1979.
[65] Ducki K., Krzemień E.: Hut. 46, 1979.
[66] Dudziński W. (red.): Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn, Wydawnictwo 

Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994.
[67] Dulnev R.A., Kotov P.I.: Termicheskajaustalost’ metallov, Mashinostroenie, 

Moskva 1980.
[68] Dyszy S., Iskierka S., Marszał M., Tarasek J.: Bud. Górn. Przem. Kop. Rud 1, 

1977.
[69] Falk B., Engel U., Geiger M.: Estimation of tool life in bulk metal forming based 

on different failure concepts, Journal of Materials Processing Technology 1998, 
80–81: 602–607.

[70] Fellcht K., Hegewald J., Kästner R., Kulke K., Schmidt G., Vettermann G., 
Weber D.: Stahlfibel, Werkzeuge, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, 
Leipzig 1979.

[71] Filatov S.K., Popova T.N., Kukarceva L.P.: St. 5, 1980.
[72] Fischer K.: Zuverlaessigkeits- und Instandhaltungteorie, VEB Verlag fuer      

Verkehrswesen, Berlin 1984.
[73] Frocisz F., Krawczyk J., Tokarski T., Cis G., Paćko M.: Obecność fazy ciekłej 

w obszarze kontaktu narzędzia z odkuwką ze stopu tytanu jako źródła katastro-
falnego mechanizmu zużycia, Tribologia 2015, T. 4.

[74] Gajek A., Grzegożek W.: Kryteria diagnostyki oceny poprawności działania 
układu antyblokującego, Konferencja hamulcowa 1994.

[75] Gangopadhyay T., Kumar D., Pratihar I.: Expert system to predict forging load 
and axial stress, Appl. Soft. Comput 2014, 11(1): 744–753. 

[76] Gekonde O., Subramanian S.V.: Tribology of tool-chip interface and tool wear 
mechanisms, Surface and Coatings Technology 2002, 149, 2–3: 151–160.

[77] Geller Yu.A., Golubeva E.S.: Izv. VUZ Chernaya Met. 7, 1964.
[78] Geller Yu.A., Golubeva E.S., Goncharova A.I.: MTOM 1, 1975.
[79] Geller Yu.A.: Instrumental’nye stali, Metallurgija, Moskva 1983.
[80] Gierek A.: Zużycie tribologiczne, Skrypty Uczelniane, Wydawnictwo Polite-

chniki Śląskiej, Gliwice 2005.



Literatura 209

[81] Gierzyńska-Dolna M., Wrona T.: Materiały na urządzenia energetyczne i tech-
nologiczne pracujące w podwyższonych temperaturach, Materiały Konferencji 
Naukowej, T. 2, Katowice 1980.

[82] Gierzyńska M., Plewiński A.: Odporność na zmęczenie cieplno-mechanicz-
ne i zużycie napawanych stali do pracy na gorąco, Konferencja nt. Obróbki 
Plastycznej, Poznań 2002.

[83] Gierzyńska M.: Studium zjawisk trybologicznych w procesach obróbki plastycz-
nej, praca habilitacyjna, Częstochowa 1974.

[84] Gierzyńska M.: Tarcie, zużycie i smarowanie w obróbce plastycznej, WNT, 
Warszawa 1983. 

[85] Gierzyńska-Dolna M., Lacki P., Plewiński A., Szyndler R.: Nowoczesne sposoby 
podnoszenia trwałości narzędzi do pracy na gorąco wysokoefektywnymi meto-
dami inżynierii powierzchni, Rudy i Metale Nieżelazne 2006, 46,11: 583–586. 

[86] Golego N.Ł.: Tiechnologiczeski jemieroprijatija po borbie s iznosom w maszi-
nach, Maszgiz, Moskwa–Kijew 1961.

[87] Golubeva E.S., Nikiforov A.I., Khlomov V.S.: MTOM 7, 1981.
[88] Gorbach V.G., Alekhin V.G., Kurganova G.L.: MTOM 11, 1977.
[89] Góral A., Skrzypek S.J.: The influence of alumina nanoparticles on lattice de-

fects, crystallographic texture and residual stresses in electrodeposited Ni/Al2O3 
composite coatings, Applied Surface Science 2018, 456: 147–155 (35p).

[90] Górecka R., Polański Z.: Metrologia warstwy wierzchniej, WNT, Warszawa 1983.
[91] Gronostajski Z., Hawryluk M., Jaśkiewicz K., Niechajowicz A., Polak S., 

Walczak S., Woźniak A.: Application of physical and mathematical modelling to 
analysis of different forging processes of constant velocity joint body, Computer 
Methods in Materials Sciences 2007, 7(2): 231–236. 

[92] Gronostajski Z., Hawryluk M., Kaszuba M., Marciniak M., Niechajowicz A., 
Polak S., et al.: The expert system supporting the assessment of the durability 
of forging tools, The International Journal of Advanced Manufacturing 
Technology 2015, 82(9): 1973–1991. 

[93] Gronostajski Z., Hawryluk M., Kaszuba M., Ziemba J.: Application of 
a measuring arm with an integrated laser scanner in the analysis of the 
shape changes of forging instrumentation during production, Eksploatacja 
i Niezawodność (Maintenance and Reliability) 2016, 18(2): 194–200. 

[94] Gronostajski Z, Hawryluk M.: The main aspects of precision forging, Archives 
of Civil and Mechanical Engineering 2008, 8(2): 39–57. 

[95] Gronostajski Z., Kaszuba M., Hawryluk M., Zwierzchowski M.A.: Review 
of the degradation mechanisms of the hot forging tools, Archives of Civil and 
Mechanical Engineering 2014, 14: 528–539.



210 Struktura i właściwości warstw napawanych na wykrojach matryc kuźniczych

[96] Gronostajski Z., Kaszuba M., Polak S., Zwierzchowski M., Niechajowicz A., 
Hawryluk M.: The failure mechanisms of hot forging dies, Materials Science 
and Engineering. A, Structural Materials: Properties, Microstructure and 
Processing 2016, 657: 147–160. 

[97] Gronostajski Z., Kaszuba M., Hawryluk M., Zwierzchowski M.: Improving 
durability of hot forging tools by applying hybrid layers, Metalurgija, 2014, 54,  
4: 687–690. 

[98] Grabski M.W.: Nadplastyczność strukturalna metali, Wydawnictwo Śląsk, 
Katowice 1969. 

[99] Grünert P., Behr K.A., Fritzsch G., Möckel J.: Stahlber 7, 1980.
[100] Głowacka M. (red.): Metaloznawstwo, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 

Gdańsk 1996.
[101] Guzzoni G., Storage G.: Corrozionedei metali e loro protezione, HOEPLI, 

Milano 1964.
[102] Gulajew A.P.: Metaloznawstwo, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1969.
[103] Gümpel P., Rasche K.: TEW Tech. Ber. 7, 1981.
[104] Gümpel P.: TEW Tech. Ber. 8, 1982.
[105] Gümpel P.: TEW Tech. Ber. 5, 1979.
[106] Haberling E., Rasche K.: TEW Tech. Ber. 7, 1981.
[107] Haberling E.: TEW Tech. Ber. 7, 1981.
[108] Hackl W., Hutterer K., Laschnitz H.: BHM 121, 1976.
[109] Hadasik E., Sobański A.: Podstawy teorii walcowania, skrypt nr 1188, 

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1984.
[110] Hajduczek E., Dobrzański L.: Hutnik, Wiadomości Hutnicze 41, 1985.
[111] Handbook of Mechanical Wear, edited by C. Lipson, L.V. Colwell, The 

University of Michigan Press, 1961. 
[112] Hawryluk M., Kaszuba M., Gronostajski Z., Sadowski P.: Systems of supervi-

sion and analysis of industrial forging processes, Eksploatacja i Niezawodność 
(Maintenance and Reliability) 2016, 18 (3): 315–324. 

[113] Hawryluk M.: Metody analizy oraz zwiększania trwałości narzędzi kuźniczych 
stosowanych w procesach kucia matrycowego na gorąco, monograficzna se-
ria wydawnicza „Problemy Eksploatacji i Budowy Maszyn”, Wydawnictwo 
Naukowe ITE – PIB, Radom 2016. 

[114] Hawryluk M.: Review of selected methods of increasing the life of forging tools in 
hot die forging processes, Archives of Civil and Mechanical Engineering 2016, 
16: 845–866. 

[115] Hawryluk M., Widomski P., Zięba J.: Analiza nagłych uszkodzeń, Obróbka 
Plastyczna Metali, XXVIII, nr 1, Poznań 2017.



Literatura 211

[116] Hebda M., Wachal A.: Trybologia, WNT, Warszawa 1980.
[117] Heinemeyer D.: Gensekschäden und Einflussgrössen der Standmenge, 

Industrieanzeiger 1978, 100 (73).
[118] Heinicke G: Tribochemistry, Akademie-Verlag, Berlin 1984.
[119] Hojny M.: Uruchomienie produkcji nowego asortymentu wanien. Część 1: 

Analiza projektu narzędzia do tłoczenia wanny 1200, Obróbka Plastyczna 
Metali, XX, nr 1 2009.

[120] Hojny M.: Uruchomienie produkcji nowego asortymentu wanien. Część 2: 
Symulacje metodą elementów skończonych w równoległym projektowaniu i wy-
twarzaniu, Obróbka Plastyczna Metali 2009, T. 20, 4.

[121] Hozen M., Seki Y., Ashida Y., Tsuji K.: Tr. ISI Jap. 23, 1983.
[122] International Colloquium, Zilina 1991, 5–9. 
[123] INOP-Z/201-21-78: Współczynnik anizotropii normalnej – sposób wyzna-

czania dla blach cienkich.
[124] Ivanov A.I., Trakhtenberg B.F.: Term. Obr. Fiz. Met. 1, 1973.
[125] Jeszke T., Solski P.: Badania wpływu zmienności ruchu na zużycie łożysk ślizgo-

wych zanieczyszczonych ziarnami piasku, Zagadnienia tarcia, zużycia i smaro-
wania, 3, PWN, 1967.

[126] Journal of Materials Processing Technology 1998, 80–81: 184–187.
[127] Jönsson R.: ZwF 71, 1976.
[128] Kaczmarek J.: Podstawy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej, WNT, Warszawa 1970.
[129] Kaczmarek J.: Wpływ obróbki mechanicznej na własności warstwy podpo-

wierzchniowej, Przegląd Mechaniczny 1962, 13.
[130] Karp J., Pofelska-Filip I.: Rentgenowska ilościowa analiza fazowa (RIAF) auste-

nitu w stalach, Hut. 6, 1979, 253−269.
[131] Karapetjan Zh.A., Elenev S.A.: Kuzn. Sth. Pr. 1, 1979.
[132] Karpiński T., Łukianowicz Cz.: Skomputeryzowane stanowisko do pomiaru 

i analizy profilu powierzchni, PAK 2000, nr 5. 
[133] Katarzyński S., Kocańda S., Zakrzewski M.: Badania własności mechanicznych 

metali, WNT, Warszawa 1967.
[134] Katayama T., Akamatsu M., Tanaka Y.: Construction of PC based expert sys-

tem for cold forging process design, J. Mater. Process. Technol. 2004, 155–156: 
1583–1589. 

[135] Kato S., Matsubayashii T.: On the dynamic behaviour of machine-tool slideway 
– 1st report, Bull. J.S.M.E. 1970, 13(55): 170–179.

[136] Kerridge M.: Metal transfer and the wear process, Proc. Phys. Soc. B 1955, 68: 400.
[137] Khajretdinov Eh.F., Greshnov V.M., Kashincev A.B., Jakovlev V D.: Izv. VUZ 

Ch. Met. 1975, 11.



212 Struktura i właściwości warstw napawanych na wykrojach matryc kuźniczych

[138] Kilarski J., Jura S., Studnicki A., Suchoń J.: Próba zwiększenia trwałości zębów 
koparek, XXII Jesienna Szkoła Tribologiczna, Gliwice–Ustroń 1998.

[139] Kim C., Johnson A.R., Hosford W.F.: Met. Tr. A 1982, 13A.
[140] Kislik W.A.: Iznos dietalej parowoza, Maszgiz, Moskwa 1948.
[141] Kisurin A.A., Fateev V.I., Revjakina E.V.: MTOM 9, 1979.
[142] Klimpel A.: Napawanie i natryskiwanie cieplne, WNT, Warszawa 2000.
[143] Kocańda S., Kocańda A.: Niskocyklowa wytrzymałość zmęczeniowa metali, 

PWN, Warszawa 1989. 
[144] Koltech: Badania eksploatacyjne – testowe, monitoring zużycia obręczy koła. 

Metodyka monitoringu. Pomiary testowe na stanowisku diagnostycznym, 
Komputeropis, Racibórz 2002.

[145] Kostecki B.I.: Trienije, smazka i iznos w maszinach, Tiechnika, Kijew 1970.
[146] Kovrigin V.A., Starokozhev B.S., Jurasov S.A.: MTOM 9, 1980.
[147] Kowalczyk L.: Modelowanie fizyczne procesów obróbki plastycznej, ITE, Radom 

1955.
[148] Kowalski W.: Hut. 30: 174.
[149] Kragielskij I.W.: Trienie i iznos, Moskwa 1968. 
[150] Kragielskij I.W., Diemkin N.B.: Opriedielenije fakticzeskoj płoszczadikasanija, 

Trienije i iznos w maszinach 1960, 14 Izdat AN SSSR.
[151] Kragielskij I.W., Gitis N.W.: Frikcjonnyjekolebanija, Nauka, Moskwa 1987.
[152] Kragielskij I.W.: Maszgiz, Moskwa 1962.
[153] Kratovich L.F.: MTOM 8, 1984.
[154] Kremnev L.S., Zabezhinskij A.Ja.: MTOM 2, 1980.
[155] Kucharski K., Wendorff Z.: Arch. Hut. 20, 1975.
[156] Lange K., Cser L., Geiger M., Kals J.A.G.: Tool Life and Tool Quality in Bulk 

Metal Forming, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part 
B: Journal of Engineering Manufacture November 1993, 207: 223–239. 

[157] Lawrowski Z.: Tribologia, PWN, Warszawa 1993.
[158] Lapovok R., Smirnov S., Shveykin V.: Damage mechanics for the fracture pre-

diction of metal forming tools, International Journal of Fracture 2000, 103(2): 
111–126. 

[159] Leban K., Heissenberger E.: BHM 121, 1976.
[160] Leszek W.: Metodologiczne podstawy badań tribologicznych, PWN, Warszawa 1981. 
[161] Lewanow A.N., Kołmogorow W.L., Kurkan S.P.: Kontaktnoje trienije 

w processach obróbki mietałłow dawlenijem, Mietałłurgia, Moskwa 1976.
[162] Li M., Liu X., Xiong A.: Prediction of the mechanical properties of forged 

TC11 titanium alloy by ANN, Journal Of Materials Processing Technology 
2012, 121(1): 1–4. 



Literatura 213

[163] Likhachev S.A., Trajmak N.S.: Metall. 13, 1979.
[164] Lisowski Z.: Zużycie. Zagadnienia tarcia, zużycia i smarowania, Z. 6, PWN, 

Warszawa 1969.
[165] Lisowski Z.: Zużycie zmęczeniowe typu pitting, spalling, fretting oraz cieplno-

-udarowe wybranych elementów pojazdów szynowych. Wybrane problemy tri-
bologii, PWN, Warszawa 1990.

[166] Litwin A.: Wpływ warunków tarcia na własności warstwy wierzchniej elemen-
tów kształtowania w niektórych procesach obróbki plastycznej, praca doktorska 
wykonana pod kierunkiem M. Gierzyńskiej, 1977. 

[167] Luty W. (red.): Poradnik inżyniera. Obróbka cieplna stopów żelaza, WNT, 
Warszawa 1977.

[168] Łuczak A., Mazur T.: Fizyczne starzenie elementów maszyn. Eksploatacja, 
WNT, Warszawa 1981.

[169] Łacki P.: Analiza numeryczna procesu wyciskania przeciwbieżnego z udziałem 
tarcia aktywnego, Obróbka Plastyczna Metali, XXI nr 2, Poznań 2010.

[170] Malinowski Z..: Numeryczne modele w przeróbce plastycznej i wymianie ciepła, 
Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005.

[171] Malm S., Norström L.A.: Met. Sc. 13, 1979.
[172] Manson S.S.: Temperaturnyenaprazhenija i malocyklovajaustalost, Mashinostroenie, 

Moskva 1974.
[173] Masłow E.N.: Osnowy teorii szlifowanijamietałłow, Maszgiz, Moskwa 1951.
[174] Mazurkiewicz A., Smolik J.: Development of Novel Nano-Structures Functional 

Coatings with the Use of the Original Hybryd Decise, w: Richert M. (red.): Novel 
Materials, Coats and Nanoengineering, Materials Science Forum 674, 2011, 19.

[175] Mazurkiewicz D.: Maintenance of belt conveyors using an expert system based 
on fuzzy logic, Archives of Civil and Mechanical Engineering 2015, 15(2): 
412–418. 

[176] Michalczewski R., Piekoszewski W., Szczerek M., Tuszyński W.: A method for 
tribological testing of thin, hard coatings, Tribotest Journal 9–2, 2002.

[177] Miłek T.: The Effect of Equivalent Strain on Punch Load for Cold Backward 
Extrusion of Copper Cans, Key Engineering Materials, 2015; 716: 68-75.

[178] Morawiecki M., Sadok L., Wosiek E.: Teoretyczne podstawy technologicznych 
procesów przeróbki plastycznej (wyd. 1), Przeróbka plastyczna. Podstawy teore-
tyczne (wyd. 2), Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1977, 1986. 

[179] Nes E., Fartum P.: Scand. JM 12, 1983.
[180] Noricyn I.A., Akaro I.L., Zheltova N.F.: Avt. Prom. 12, 1976.
[181] Noricyn I.A., Akaro I.L., Zheltova N.F.: Vest. Mash. 3, 1977.
[182] Norström L.A.: Scand. JM 11, 1982.



214 Struktura i właściwości warstw napawanych na wykrojach matryc kuźniczych

[183] Northcott L., Baron H.G.: JISI 184, 1956.
[184] Nowicki B., Stefko A., Szulc S.: Obróbka powierzchniowa – Nadawanie czę-

ściom maszyn własności eksploatacyjnych, WNT, Warszawa 1970.
[185] Nowicki J.: Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną, WNT, 

Warszawa 2005.
[186] Ohlson V.: Met. Form. 36, 1969.
[187] Olejnik J.: Konferencja Termoobróbka 82’ nt: Nowe technologie w obróbce 

cieplnej i cieplno-chemicznej, OPT, Katowice 1982.
[188] Osowski, S.: Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT, Warszawa 1996. 
[189] Pacyna J., Mazur A.: MOC 65, 1983.
[190] Panasiuk W., Szyszka Z., Szatkowski W.: MOC 66, 1983.
[191] Pater Z.: Modelowanie procesu walcowania poprzeczno-klinowego odkuwki 

wałka pośredniego, Obróbka Plastyczna Metali, XIX nr 2, Poznań 2008. 
[192] Pater Z., Samołyk G.: Podstawy teoretyczne przeróbki plastycznej metali, 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełm 2007.
[193] Perlik J.: Hut. (Pr.) 27, 1977.
[194] Petrov P., Petrov M., Vasileva E., Dubinchin A.: Research on Friction during 

Hot Deformation of Al-Alloys at High Strain Rate, International Journal of 
Material Forming 2008, 1, 1: 1255–1258.

[195] Philip T.V.: Met. Pr. 2, 1980.
[196] Piec P.: Badania eksploatacyjne elementów i zespołów pojazdów szynowych, 

Politechnika Krakowska, Kraków 2004.
[197] Piec P., Szczelina M.: Analiza komputerowa wybranych procesów tribologicz-

nych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1997.
[198] Piec P.: Nowe aspekty badań tribologicznych, Tribologia nr 4/98 (160), ITE 

Radom, PTT Warszawa, OW SIMO Warszawa 1998.
[199] Piggott M.R., Wilman H.: Nature of the wear and friction of mild steel on mild 

steel and the effect of surface oxide and sulphide layers, Proceedings of The 
Conference on Lubriction and Wear, London 1957.

[200] Płaza S., Margielewski L., Celichowski G.: Wstęp do tribologii i tribochemia, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.

[201] Ponkratin E.I., Lenartovich D.V., Steblov A.B.: New Thermostable Steels for Hot 
Dies, Steel in Translation 2009, 39, 1: 86–89.

[202] Potapova M.S., Mozhnenko A.N., Medvedev V.V.: Izv. VUZ Ch. Met. 1, 1982.
[203] Poznajk L.A., Skrynchenko Ju.M., Tishaev S.I.: Shtampovye stali, Metallurgija, 

Moskva 1980.
[204] Prajsner T.: Ciągadła ciśnieniowe do drutów i prętów, Wiad. Hut., nr 6, 1972, 204.



Literatura 215

[205] Przybyłowicz K.: Fizyczne podstawy odkształcenia plastycznego, Wydawnictwo 
AGH, skrypt uczelniany nr 939, Kraków 1984. 

[206] Przybyłowicz K.: Metaloznawstwo, WNT, Warszawa 1996.
[207] Przybyłowicz K.: Metaloznawstwo, WNT, Warszawa 2007.
[208] Przybyłowicz K.: Metoda badania metali i stopów, Wydawnictwo AGH, 

Kraków 1977.
[209] Pytel S., Turek J., Okoński S., Zarębski Z.: Struktura i własności warstw napawa-

nych na powierzchniach wykrojów matryc kuźniczych, Materiały Jubileuszowej 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Jakość i innowacyjność w proce-
sach wytwarzania, Politechnika Krakowska, Zakopane 2010.

[210] Pytel S. ,Turek J., Okoński S., Zarębski K.: The properties and microstructure 
of padding welds built up on the surface of forging dies, Archives of Foundry 
Engineering, 10(3), Polska Akademia Nauk, Katowice – Gliwice 2010.

[211] Rabinowicz E.: Penetration hardness and toughness indicators of wear resis-
tance, International conference on tribology – friction, lubrication and wear 
1987, 1: 197–204.

[212] Raghavendra Rao T.R., Biswas S.K.: JMWT 3, 1979.
[213] Randak A., Verderber W.: BHM 121, 1976.
[214] Rasche K.: ZwF 68, 1973.
[215] Rasche K.: ZwF 69, 1974.
[216] Rauch L., Chmura A., Gronostajski Z., Pietrzyk M., Zwierzchowski M.: 

Cellular automata model for prediction of crack initiation and propagation in 
hot forging tools, Archives of Civil and Mechanical Engineering 2016, 16(3): 
437–447. 

[217] Rauzina E.Ja., Zabezhinskij A.Ja., Shejn A.S.: MTOM 11, 1973.
[218] Raczyński B., Radwan J.:  Hut. 51, 1984, 218.
[219] Referaty X Konferencji Metaloznawczej Komitetu PAN-PTM-PK, Kraków – 

Krynica 1979.
[220] Rio J.: VII Int. Conf. De Forge, Bruksela 1971.
[221] Roberts G.A., Hamaker J.C., Johnson A.R.: Tool Steels, Ohio, ASM Metals 

Park 1962.
[222] Romanov A.N., Makhmutov N.A.: Zav. Lab. 44, 1978.
[223] Rooks B.W., Singh A.K., Tobias S.A.: Met. Tech. 1, 1974.
[224] Rosenblatt F.: The perceptron: A probabilistic model for information storage and 

organization in the brain, Psychological Review 1958, 65(6): 386–408. 
[225] Rostoker W.: J. Mat. 4, 1969.
[226] Rousseau D., Riegert J.P., Seraphin L., Tricot R.: Rev. Met. 72, 1975.



216 Struktura i właściwości warstw napawanych na wykrojach matryc kuźniczych

[227] Sawicki S., Szota P., Mróz S., Stefanik A., Dyja P.: Wpływ prędkości obrotowej 
na stan naprężeń i odkształceń prętów bimetalowych w procesie walcowania na 
trójosiowej walcarce skośnej, Obróbka Plastyczna Metali, XX, nr 1, 2009.

[228] Schuler P., Haberling E., Erckes H.W.: TEW Tech. Ber. 3, 1977, 130.
[229] Sharan R., Saksena N.P., Prasad R.: NML Tech. J. 1975, 17.
[230] Sharma R., Arrowsmith D.J.: Wear 1981, 74.
[231] Shishoo R.: Plasma technologies for textiles, Woodhead Publishing Limited, 

Cambridge 2007.
[232] Siepnik N.M, Kantor M.M.: Wlijanijetiermiczeskojobrabotki na iznosostojkost 

stali w gruntowojmassie, Metalowiedienije i Obrabotkamietałłow, 7, 1958.
[233] Sińczak J. (red.): Podstawy procesów przeróbki plastycznej, Wydawnictwo 

Naukowe AKAPIT, Kraków 2010.
[234] Siemieniec A., Skorupa A. (red.): Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości 

materiałów, skrypt nr 1115, Wydawnictwa AGH, Kraków 1987.
[235] Skrzypek S.J.: Nowe możliwości pomiaru makronaprężeń własnych materiałów 

przy zastosowaniu dyfrakcji promieniowania X w geometrii stałego kąta pada-
nia,  Rozprawy i Monografie, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne 
AGH, Kraków 2002.

[236] Smarzyński Z., Wrona T.: MOC 39, 1979.
[237] Smirnov M.A., Shtejnberg M.M., Filatov V.I., Gurevich L.G.: Izv. AN SSSR 

Met. 1, 1980.
[238] Smirnov M.A., Shtejnberg M.M., Gurevich L.G., Filatov V.I.: MTOM 3, 1979.
[239] Smolik J.: Rola warstw hybrydowych typu warstwa azotowana/powłoka PVD 

w procesie zwiększania trwałości matryc kuźniczych, WITE, Radom 2007. 
[240] Solski P., Zięba S.: Zagadnienia zużycia elementów maszyn spowodowanego 

tarciem, PWN, Warszawa 1969. 
[241] Solski P.: O niektórych własnościach zgniecionej warstwy podpowierzchniowej, 

Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, Mechanika 9, 1962.
[242] Solski P.: O odporności na ścieranie napawanych metali, Przegląd Spawalnictwa 

1961, 5–6.
[243] Solski P.: Zagadnienia odporności stali na ścieranie, Zagadnienia tarcia, zużycia 

i smarowania, Wyd. PAN, 1965.
[244] Solski P., Ziemba S.: Zagadnienia tarcia suchego, PWN, Warszawa 1965.
[245] Speidel M.O.: High-Temperature Materials in Gas Turbines, Elsevier Scientific 

Publ. Comp., Amsterdam 1974.
[246] Staub F., Adamczyk J., Cieślakowa Ł., Gubała J., Maciejny A.: Metaloznawstwo, 

Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1994. 



Literatura 217

[247] Staub F. (red.), Adamczyk J., Maciejny A., Olewicz E., Stelbert J.: Atlas mikro-
struktur stali. Mikroskop elektronowy, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1970.

[248] Stebunov S., Biba N., Vlasov A., Maximov A.: Thermally and Mechanically 
Coupled Simulation of Metal Forming Processes, Proceeding of ICTP 2011, 
Aachen, Germany 2011, 171–175.

[249] Subba Rao A.V, Pratihar D.K.: Fuzzy logic-based expert system to predict the 
results of finite element analysis, Knowl-Based Syst. 2007, 20: 37–50.

[250] Sun Y., Hu L.: Modelling optimisation of hot processing parameters of Ti-6Al-4V 
alloy using artificial neural network and genetic algorithm, Materials Research 
Innovations 2014, 18: 1052–1056. 

[251] Szczerek M.: Metodologiczne problemy systematyzacji eksperymentalnych ba-
dań tribologicznych, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Radom 1997.

[252] Szor J.B., Kuźmin F.I.: Ocena niezawodności urządzeń, WNT, Warszawa 1970.
[253] Szulc L.: Struktura i własności fizyko-chemiczne obrabianych powierzchni metali, 

Zeszyt specjalny Politechniki Warszawskiej, Warszawa  1965 (wrzesień).
[254] Szulc L.: Metody technologiczne dla uzyskania warstwy powierzchniowej o okre-

ślonych właściwościach, Technika Lotnicza 1959, nr 1.
[255] Tarnowskij I.Ja., Lewanow A.N., Poksewatkij M.I.: Kontaktnyje napreżenija pri 

płasticzieskoj dieformacji, Mietałłurgia, Moskwa 1966.
[256] Thallner O., Brannt W.T.: Tool-Steel: A Concise Handbook on Tool-Steel in 

General, Its Treatment in the Operations of Forging, Annealing, Hardening, 
Tempering (1902), Kessinger Publishing, 2007.

[257] Thomas A.: Tribology in Iron and Steel Works, The Iron and Steel Institute, 
London 1970.

[258] Tishaev S.I., Konrad Ju.G., Poznjak L.A.: MTOM 2, 1974.
[259] Tishaev S.I., Orzhickaja L.K., Politaev Ju.M.: MTOM 11, 1981.
[260] Tissen P.P., Boronenkov V.M., Razikov M.I., Prjakhin A.V: Fiz. Kh. Issl. Met. 

Proc. 6, 1978.
[261] Tittagala S.R., Beeley P.R., Bramley A.N.: Met. Tech. 10, 1983.
[262] Tittagala S.R., Beeley P.R., Bramley A.N.: Met. Tech. 9, 1982.
[263] Tjurin N.F., Ikonnikov V.I., Gazhura M.P., Khokhlov S.A., Kharchenko V.A.: 

MTOM 7, 1981.
[264] Tjurin N.F., Kosmenjuk V.V., Tursunov A.V., Sysoeva A. I.: MTOM 7, 1979.
[265] Trajmak N.S., Likhachev S.A., Stasjulevich V.A.: Matall. 15, 1981.
[266] Trakhtenberg B.F., Shubina M.A.: MTOM 3, 1969.
[267] Tuljakow G.A.: Termicheskajaustalost’ v teploehnergetike, Mashinostroenie, 

Moskva 1978.



218 Struktura i właściwości warstw napawanych na wykrojach matryc kuźniczych

[268] Turek J., Chyła P., Sińczak J.: Studium rozkuwania swobodnego pierścienia ko-
wadłem płaskim na trzpieniu okrągłym, Obróbka Plastyczna Metali, XXII nr 4, 
Poznań 2011.

[269] Turek J.: Nagniatanie jako metoda obróbki wykańczającej metali, Zeszyty 
Naukowe (nr 35), OBR SM BOSMAL, Bielsko-Biała 2007.

[270] Turek J., Okoński S., Piekoszewski W.: Badanie odporności na ścieranie warstw 
napawanych i stali narzędziowych na matryce kuźnicze, Obróbka Plastyczna 
Metali, XXIII nr 1, Poznań 2012.

[271] Turek J., Pytel S., Okoński S.: Badanie mikrostrukturalne i fraktograficzne 
warstw napawanych na wykrojach matryc kuźniczych, Obróbka Plastyczna 
Metali, XXVII nr 1: 33–43, Poznań 2016. 

[272] Turek J., Zarębski K.: Właściwości mechaniczne stali narzędziowych X37CrMoV1-5 
i 55NiCrMoV7 do pracy na gorąco, Zeszyty Naukowe (nr 42) OBR SM BOSMAL, 
Bielsko-Biała 2007. 

[273] Turek J., Bril J.: Impact resistance of hot-work tool steels and padding layers on 
forging dies, Lviv, Ukraine 2014(39), 2(40).

[274] Turek J.: Trwałość matryc kuźniczych do pracy na gorąco, praca niepublikowa-
na, Kuźnia „Glinik”, Gorlice 2006.

[275] Turek J.: Trwałość matryc kuźniczych z wykrojami napawanymi, praca doktor-
ska, Politechnika Krakowska, Kraków 2010. 

[276] Ustasiak M.: Prace VI Konferencji Metaloznawczej, Poznań 1970.
[277] Vlasov A., Biba N., Stebunov S.: Elastic-Plastic Thermomechanical Fatigue 

Analysis of Forging Dies, Key Engineering Materials 2016, 716: 667–676.
[278] Wagner K., Putz A., Engel U.: Improvement of tool life in cold forging by locally 

optimized surfaces, Journal of Materials Processing Technology 2006, 177: 
206–209. 

[279] Wallbank J., Phadke V.B.: Met. Tech. 9, 1982.
[280] Wasiunyk P.: Kucie matrycowe, WNT, Warszawa 1975.
[281] Werner K.: Arbeitsstähle der Welt, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, 

Leipzig 1973.
[282] Weroński A.: Zmęczenie cieplne metali, WNT, Warszawa 1983.
[283] Weroński A.: Narzędzie do obróbki plastycznej na zimno i gorąco, narada 

techn., Lublin 1978.
[284] Weroński W., Pater Z., Gontar A.: Research on 19MNCr5G steel under hot met-

al forming conditions, Key Engineering Materials 2003, Vol. 233–236. 
[285] Wütrich C., Schröder G.: Z. Werk. 11, 1980.
[286] Wyrzkowski J., W. Pleszakow E., Sieniawski J.: Odkształcenie i pękanie metali, 

WNT, Warszawa 1999.



Literatura 219

[287] Yang L.J.: Wear coefficient of tungsten carbide against hot-work tool steel disc 
with two different pin settings, Wear nr 257, 2000. 

[288] Young R.J., Lovell P.A.: Introduction to Polymers, Chapman and Hall, London 
1991.

[289] Young R.M., More A.A., Gibbons C.L.: Ind. Heat. 48, 1981.
[290] Zaborowski A.: Analiza formowania strefy deformacji w procesie nagniatania, 

Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.
[291] Zbichorski Z.: Opłacalność remontów maszyn i urządzeń, PWN, Warszawa 1977.
[292] Ziora J.: Zag. Ekspl. Masz. 18, 1983.
[293] Ziółkiewicz S., Szyndler R.: Badania nad poprawą matryc kuźniczych, Konferencja 

Naukowo-Techniczna Obróbki Plastycznej, Poznań 2002.
[294] Ziora J.: Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 18, 1983, 294.
[295] Żebrowski H., Mazurkiewicz M.: Badania nad zarysowaniem pojedynczym na-

turalnym ziarnem ściernym, Mechanik 1967, 1.
[296] Żmihorski E., Żółciak T.: HTM 29, 1974.
[297] Żmihorski E., Kowalski W., Żółciak T.: MOC 14, 1975.
[298] Żmihorski E.: Stale narzędziowe i obróbka cieplna narzędzi, WNT, Warszawa 1976.

WYKAZ NORM

[1] PN-EN 10020: 2003 Definicja i klasyfikacja stali.
[2] PN-EN 10025: 2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowej stali konstruk-

cyjnej. Warunki techniczne dostawy.
[3] PN-EN ISO 4957: 2004 Stale narzędziowe.
[4] PN-EN 10027-1: 2007 Systemy oznaczania stali. Część I: znak stali. 
[5] PN-EN 10027-2: 1994 Systemy oznaczania stali – System cyfrowy.
[6] PN-EN ISO 7438: Metale – Próba zginania.
[7] PN-EN 10045-1: Próba udarności sposobem Charpy’ego.
[8] PN-EN 10002-1+AC1: Próba rozciągania.
[9] PN-73/M-4250: Warstwa wierzchnia. Nazwa i określenia.





Stresz cz enie

Prezentowana monografia zawiera (w punktach 3 i 4) opracowany na podstawie literatu-
ry przegląd szeregu zagadnień i problemów dotyczących własności i znaczenia warstwy 
wierzchniej oraz trwałości i procesów zużycia wytwarzanych wyrobów, ze szczególnym 
uwzględnieniem narzędzi do przeróbki plastycznej. Następnie (w punkcie 5) przedsta-
wiono koncepcję własnego rozwiązania konstrukcyjno-technologicznego budowy ma-
tryc kuźniczych, zwłaszcza przeznaczonych do kucia na prasach. Istotą tej koncepcji jest 
zastosowanie stali konstrukcyjnej stopowej 42CrMo4 do wytwarzania kostek matryco-
wych (zamiast stali narzędziowych do pracy na gorąco) oraz wprowadzenie napawania 
powierzchni wykrojów odpowiednio dobranymi materiałami odpornymi na działanie 
głównych mechanizmów zużycia występujących podczas eksploatacji. 

W dalszej części pracy (w punktach 6.3–6.5) przedstawiono wyniki badań wła-
sności mechanicznych i trybologicznych stali X37CrMoV5-1 i 55MiCrMoV7 oraz 
materiałów warstw napawanych: UTOP-38, F-812 i F-818, które zostały wytypowane 
do zastosowań praktycznych. Punkty 6.6 i 6.7 zawierają wyniki badań mikrostruktu-
ralnych i fraktograficznych tych warstw, przeprowadzonych z wykorzystaniem metod 
dyfraktometrii rentgenowskiej oraz mikroskopii elektronowej łącznie z mikroanalizą 
składu chemicznego. W dalszym ciągu (w punkcie 6.8) opisano opracowany według 
własnej koncepcji proces technologiczny wykonania matryc ze stali 42CrMo4 z wy-
krojami napawanymi oraz przedstawiono wyniki badań porównawczych trwałości 
matryc tradycyjnych i z napawanymi powierzchniami wykrojów, wdrożonych do 
produkcji w kuźni „Glinik”. Podano także przykład zastosowania nagniatania jako 
obróbki podwyższającej trwałość przebijaków.

Kolejna część pracy (w punkcie 7) poświęcona jest zagadnieniom komputerowe-
go modelowania (z wykorzystaniem metody elementów skończonych i odpowied-
niego programowania) procesów przeróbki plastycznej, a w tym procesów kuźni-
czych. Omówiono współczesne możliwości komputerowych analiz. Przedstawiono 
przykład liczbowy i pokazano, w jaki sposób można wykorzystać wyniki obliczeń 
do jakościowej i ilościowej oceny warunków pracy matryc kuźniczych, a zwłaszcza 
do przewidywania występowania różnorodnych mechanizmów zużycia. Omówiono 
współczesne sposoby prognozowania zużycia na podstawie wyznaczonych w analizie 
MES liczbowych wskaźników. 

Pracę kończy punkt 8 zawierający podsumowanie, wnioski o charakterze po-
znawczym i utylitarnym oraz propozycje dotyczące dalszych badań. 

Przedstawione w niniejszej monografii wyniki prac studialnych, badań doświad-
czalnych i obliczeń potwierdziły poprawność i przydatność zaproponowanego kon-
strukcyjno-technologicznego rozwiązania budowy matryc kuźniczych. 
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Summar y

The presented monograph, developed on the basis of the literature, contains (in 
sections 3 and 4) a review of a number of issues and problems related to the properties 
and significance of the surface layer, as well as the durability and processes of wearing 
out of manufactured products, with particular emphasis on the tools for plastic 
processing. Then, (section 5) the concept of own construction and technological 
solution for the construction of forging dies, specially designed for forging on presses, 
is presented. The essence of this concept is the use of 42CrMo4 alloy structural steel 
for the production of matrix blocks (instead of tool steel for hot work) and the 
introduction of surface pad welding with appropriate materials resistant to the main 
wear mechanisms occurring during the operation.

Later, (points 6.3–6.5), the results of mechanical and tribological properties 
tests of X37CrMoV5-1 and 55MiCrMoV7 steels were presented as well as the 
materials of the padded layers: UTOP-38, F-812 and F-818, which were selected for 
practical applications. Points 6.6 and 6.7 contain the results of microstructural and 
fractographic studies of these layers, carried out using X-ray diffractometry methods 
and electron microscopy, including microanalysis of chemical composition. The 
work (sections 6.8) describes the technological process of making 42CrMo4 steel dies 
with welded padded patterns developed according to own concept and it presents the 
results of comparative tests of durability of traditional dies and padded weld surfaces, 
implemented for production in “Glinik” Forge. An example of the use of burnishing 
as a treatment increasing the durability of punches is also given.

The next part of the work (item 7) is devoted to the problems of computer modeling 
(using the finite element method and appropriate programming) of plastic forming 
processes, including forging processes. The contemporary possibilities of computer 
analyzes were discussed. A numerical example is presented and it shows how the 
results of calculations can be used for the qualitative and quantitative evaluation of 
working conditions of forging dies, and in particular for predicting the occurrence of 
various mechanisms of wear. Some modern methods of wear out forecasting, on the 
basis of numerical indicators determined in the FEM analysis, were discussed.

The paper ends with item 8, containing a summary, some cognitive and utilitarian 
conclusions and proposals for further research. 

The results of the study work, experimental tests and calculations presented in this 
monograph confirmed the correctness and usefulness of the proposed construction 
and technological solution for the construction of forging dies.
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Zusammenfassung

Dargestellte Monografie enthält (Punkte 3 und 4) einen, aufgrund der Literatur 
bearbeiteten, Überblick über eine Reihe von Fragen und Problemen, die Eigentum und 
Bedeutung der oberen Schicht sowie Lebensdauer und Abnutzung der hergestellten 
Schmiedestücke betreffen- unter besonderer Berücksichtigung der Werkzeuge, die dem 
Umformen dienen. Dann (Punkt 5) wurde eine Konzeption eigener Konstruktions – 
technologischen Lösung für das Bauen von Schmiedegesenken dargestellt, besonders 
von diesen, die für das Schmieden mithilfe der Pressen bestimmt wurden. Das Wesen 
dieses Konzeptes ist Anwendung des Konstruktions- legierten Stahls 42CrMo4, um 
würfelartige Teile für Gesenke herzustellen (anstatt Werkzeugstahls für Arbeit bei 
hohen Temperaturen) und Einführung des Auftragschweißens von Stanzteilen mit 
entsprechend angepassten Stoffen, die beständig gegen Hauptmechanismen der 
Abnutzung sind, die bei der Nutzung stattfinden. 

Im weiteren Teil der Arbeit (Punkte 6.3–6.5) wurden Untersuchungsergebnisse 
von mechanischen und tribologischen Eigentumen des Stahls X37CrMoV5-1 und 
55MiCrMoV7 sowie Stoffen von Auftragschweiβen – Schichten: UTOP-38, F-812 
und F-818 dargestellt, die gewählt wurden, weil sie praktische Anwendung haben 
sollten. Punkte 6.6. und 6.7 enthalten Ergebnisse von mikrostrukturellen und 
fraktographischen Untersuchungen von diesen Schichten, sie wurden mit solcher 
Methode wie Röntgendiffraktometrie und Elektronenmikroskopie samt Mikroanalyse 
der chemischen Zusammensetzung durchgeführt. Dann (Punkt 6.8) wurde nach 
eigenem Konzept ein technologischer Prozess der Herstellung von Gesenken aus Stahl 
42CrMo4 mit Auftragschweiβen – Stanzteilen beschrieben und es wurden Ergebnisse 
der Vergleichsuntersuchungen zwischen Lebensdauer der traditionellen Gesenke 
und Auftragschweiβen – Stanzteile dargestellt, die in den Herstellungsprozess in der 
Schmiede „Glinik“ eingeführt wurden. Es wurde auch ein Beispiel für Anwendung von 
Drücken angegeben -als Verarbeitung, die Lebensdauer von Lochhämmern erhöht. 

Der nächste Teil dieser Arbeit (Punkt 7) wurde den Fragen der Modellierung am 
Computer (mit Verwendung der Methode der finiten Elemente und entsprechender 
Programmierung) der Umformen – Prozesse gewidmet, darunter Schmiedeprozesse. 
Es wurden gegenwärtige Möglichkeiten von Computeranalysen besprochen. Ein 
Zahlenbeispiel wurde dargestellt und es wurde beschrieben, auf welche Weise 
kann man Berechnungsergebnisse bei Bewertung der Arbeitsbedingungen von 
Schmiedegesenken in Bezug auf Qualität und Menge verwenden, besonders bei 
Voraussehen verschiedener Abnutzungsmechanismen. Gegenwärtige Methoden 
beim Voraussehen der Abnutzung aufgrund Zahlen in der MES – Analyse wurden 
besprochen.
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Diese Arbeit endet mit Punkt 8, in dem sich Zusammenfassung, Schlüsse 
mit Erkenntnis- und utilitärem Charakter und Vorschläge befinden, die weitere 
Untersuchungen betreffen.

Die, in dieser Monografie dargestellten, Ergebnisse von Studienarbeiten, 
Erkenntnisuntersuchungen und Berechnungen bestätigten Richtigkeit und 
Brauchbarkeit der vorgeschlagenen Konstruktions- technologischen Lösung für das 
Bauen von Schmiedegesenken. 
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