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Źródło technologii tłoczenia na gorąco 

Bezpieczeństwo      Redukcja masy 
      

Nowe materiały  
+ nowe technologie wytwarzania 



Strefa pasażerska                              Strefa zgniotu 

Odporność na zderzenie 
(bardzo wysoka wytrzymałość) 

Absorpcja energii 
(wysoka wytrzymałość + 
wydłużenie) 

Strefy w karoserii o specyficznych wymaganiach  





Tłoczenie na gorąco 
Proces 
bezpośredni 

Proces 
pośredni 

Wycinanie 
formatek 

Piec 920 C 

Nagrzewanie formatek 

Formowanie + 
hartowanie Obcinanie laserowe 

Wycinanie 
 formatek 

Wstępne 
formowanie 

 

Nagrzewanie formatek 

Piec 920 C Formowanie + 
hartowanie Obcinanie laserowe 



Austenizacja 
Transfer do narzędzia Temperatura w piecu 

Zamknięcie  
narzędzia 

Przenoszenie formatki z pieca do narzędzia 



1984 – Firma SAAB (Saab 2000) – pierwszy producent samochodów wykorzystujący 
 jeden element (belka zderzaka) produkowany w technologii tłoczenia na gorąco  

Źródło WV 







skład C Si Mn P S Al N Cr Ti B 

min. 0,21 0,15 1,1     0,1 0,015 0,0015 

max. 0,25 0,4 1,35 0,023 0,01 0,08 0,01 0,25 0,045 0,004 

 

Skład stali 22MnB5 

 Przed obróbką cieplno-plastyczną Po obróbce cieplno-plastycznej 

Re MPa 320÷550  1050÷1100 

Rm MPa 500 ÷700 1450 ÷ 1500 

Twardość 

HV 

190 430÷450 

 

Właściwości stali 22MnB5 przed i po obróbce cieplno-plastycznej 



Wytłoczki o zmiennych parametrach mechanicznych 
- Strefy miękkie 



Wytłoczki o zmiennych parametrach mechanicznych 
- Dodatkowe elementy  - łaty  (patchworks) 



Wytłoczki o zmiennych parametrach mechanicznych 
-zmienna grubość blachy 



Proces tłocznia powinien być tak zaprojektowany by: 

 

• wytłoczka nie miała wad w postaci pęknięć lub zmarszczek,  

 

• wytłoczka była wykonana z odpowiedną dokładnością kształtowo-wymiarową (podobnie jak w 

tłoczeniu na zimno)  

 

• Wytłoczka posiadała wymagane właściwości mechaniczne (Re, Rm, twardość) i strukturę 

metalograficzną  (martenzyt).  

Cel analizy 

Symulacje CAE procesu 



Schemat postępowania 



Przykładowa symulacja  

Model CAD 
wytłoczki 

Wyniki wstępnej 
analiza  



Model CAD/CAE narzędzia 

+ parametry procesu: 
 
- Temperatura formatki – 930 ⁰ C 
- Czas przenoszenia formatki - 5 sek 
- Czas zamknięcia się narzędzia – 3 sek 
- Czas hartowania – 10 sek 
- Temperatura narzędzia – 30 ⁰C 
- Temperatura końcowa wytłoczki  50 ⁰ C 

Przykładowa symulacja – Słupek B  - narzędzie i parametry procesu 



Animacja procesu 



Wyniki analizy 

Warstwice pocienienia 



Wyniki analizy 

Warstwice FLD 



Martenzyt 

Wyniki analizy 



Twartosć 

Wyniki analizy 



Wnioski   

 

Wykorzystanie komputerowych systemów MES do analizy procesów technologicznych tłoczenia na gorąco pozwala na 
weryfikację technicznych i technologicznych założeń do skomplikowanego  procesu tłoczenia na gorąco wytłoczek z 
zmiennej grubości. 
 
 
 W analizie tego procesu należy wziąć pod uwagę czynniki techniczne i technologiczne związane z obróbką plastyczną 
i z obróbką cieplną.  
 
 Wykorzystując narzędzia CAx można projektować i weryfikować poprawność procesu technologicznego tłoczenia na 
gorąco wytłoczek ze zmienną grubością. 
 
Zaproponowany  i opisany w referacie schemat postępowania podczas projektowania procesów tłoczenia na gorąco 
wytłoczek ze zmienną grubością został zweryfikowany w praktyce przemysłowej. 


