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BADANIE WPŁYWU GŁĘBOKOŚCI NAGNIATANIA TOCZNEGO WAŁKÓW  

NA ICH WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWĄ 

 

W pracy badano wpływ parametrów technologicznych (głębokości nagniatania) powierzchniowej obróbki plastycznej  

na wytrzymałość zmęczeniową wałków podczas ich zginania obrotowego. Próbki walcowe ze stali C45 były wstępnie toczone,  

a następnie nagniatane na różne głębokości. Tak przygotowane próbki poddawano cyklicznemu zginaniu, aż do ich przełamania. 

Na tej podstawie określono wpływ głębokości nagniatania na wytrzymałość zmęczeniową. Otrzymane wyniki przedstawiono w 

postaci tabeli oraz wykresów. 

     

WSTĘP 

Pojęcie wytrzymałości zmęczeniowej materiału wprowadzono 
od połowy XIX wieku. Badania tego zjawiska zapoczątkował nie-
miecki inżynier August Wöhler, który jako pierwszy wyznaczył krzywą 
zależności pomiędzy wytrzymałością materiału a liczbą poprawnie 
przepracowanych cykli pod obciążeniem zmiennym w czasie. Zuży-
cie zmęczeniowe jest rodzajem zużycia, w którym występuje miej-
scowa utrata spójności i związane z nią ubytki materiału spowodo-
wane są cyklicznym oddziaływaniem obciążeń nieprzekraczających 
statycznych obciążeń dopuszczalnych. Wyróżnia się dwa rodzaje zu-
życia zmęczeniowego: zużycie powierzchniowe oraz zużycie objęto-
ściowe. Zużycie zmęczeniowe powierzchniowe występuje w parach 
kinematycznych (np. w częściach silników spalinowych – popycha-
cze zaworów, trzonki zaworów, tuleje cylindrowe, tłoki, koła zębate 
itp.), natomiast zużycie objętościowe (postaciowe) występuje w czę-
ściach obciążonych cyklicznym momentem gnącym i skręcającym 
oraz naciskiem kontaktowym (np. wały korbowe, turbiny, czopy pod 
koła zębate, pasowe, łańcuchowe, sprężyste elementy robocze ma-
szyn rolniczych, itp.) [1÷15]. Wzrost odporności na zużycie zmęcze-
niowe powierzchniowe uzyskuje się poprzez zmniejszenie chropowa-
tości powierzchni, natomiast wzrost odporności na zużycie zmęcze-
niowe postaciowe uzyskuje się poprzez wprowadzenie odpowied-
niego stanu naprężeń. Ta dziedzina nauki rozwija się w dużym tem-
pie. Spowodowane jest to stawianiem coraz trudniejszych do spełnie-
nia wymagań elementom maszyn, ale i obecnej tendencji do optyma-
lizacji konstrukcji tj. do zmniejszania przekrojów elementów maszyn 
oraz stosowania nowych materiałów. Praca z coraz większymi pręd-
kościami, korozja, praca w wysokich temperaturach, wibracje, to 
wszystko powoduje potrzebę zwiększania pewności eksploatacyjnej 
maszyn. Dążenie do optymalizacji wymiarów i ciężaru konstrukcji, 
które obecnie jest jednym z głównych zadań konstruktorów, również 
wymaga uwzględnienia i wyznaczenia wpływu odporności na zjawi-
sko zmęczenia materiału. Jedną z metod poprawy wytrzymałości 
zmęczeniowej części maszyn jest świadome kształtowanie właściwo-
ści warstwy wierzchniej, które może być realizowane na przykład po-
przez powierzchniową obróbkę nagniataniem [15÷21]. Znany jest 
fakt, że poprawienie jakości powierzchni (zmniejszenie chropowato-
ści) i umocnienie materiału (wprowadzenie naprężeń ściskających w 
warstwę wierzchnią) podnosi granicę odporności na zmęczenie (za-
leżność jakościowa), jednakże nieznane są szczegółowe dane (za-

leżności ilościowe dla poszczególnych przypadków). Dlatego też ce-
lem pracy jest analiza wpływu głębokości nagniatania na trwałość 
części podczas jej cyklicznego zginania. Jako metodę obróbki wy-
brano nagniatanie toczne osiowe z wykorzystaniem głowicy trójkrąż-
kowej F3 firmy FETTE.  

1. BADANIA EKSPERYMENTALNE    

1.1. Przygotowanie próbek 

Próbki do badań wpływu głębokość nagniatania tocznego wał-
ków na ich odporność zmęczeniową przygotowano ze stali C45. Na 
początku próbki toczono na tokarce CNC NEF 400 uzyskując wymiar 

= 20 mm i chropowatość powierzchni Ra=0,9±0,008 μm oraz 
Rt=3,2±0,05 μm. W ten sposób przygotowano dwadzieścia próbek, 
o wymiarach charakterystycznych przedstawionych na rysunku 1. 
Proces toczenia przeprowadzono stosując następujące parametry 
technologiczne: prędkość skrawania vs=95 m/s, posuw toczenia wy-
kańczającego ft=0,15 mm/obr. i głębokość at=0,5 mm.  

 

 
 

 
Rys. 1. Próbki do badań: a) widok próbek, b) wymiary charaktery-
styczne 

a) 

b) 
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1.2. Nagniatanie toczne powierzchni wałków stalowych 

Nagniatanie realizowano na nagniatarce RM 4010 (rys. 2) firmy 
FETTE z zamontowaną trójkrążkową głowicą nagniatającą F3 (rys. 
3) do nagniatania tocznego osiowego. Proces wykonano  
z następującymi parametrami, prędkość nagniatania vn=50m/s, po-
suw nagniatania fn=0,15 mm/obr. Użyta głowica nagniatająca daje 
możliwość ustawienia określonej głębokości nagniatania an. W trak-
cie badań stosowano trzy różne głębokości nagniatania an=0,02 mm, 
an=0,03 mm oraz an=0,04 mm. Stosowano trzykrotną powtarzalność 
badań. 
 

 
Rys. 2. Nagniatarka RM4010 firmy FETTE  

 

 
Rys. 3. Trójkrążkowa głowica nagniatająca F3 firmy FETTE   

1.3. Badania eksperymentalne procesu zużycia  
zmęczeniowego 

Stanowisko do eksperymentalnych badań procesu zużycia zmę-
czeniowego składa się z tulei, która przenosi moment obrotowy tar-
ciowo z wrzeciona tokarki na badaną próbkę oraz oprawy łożyskowej 
i łożyska kulowego, które stanowi obrotową podporę (rys. 4). Tuleję 
zamocowano w trójszczękowym uchwycie samocentrującym tokarki, 
natomiast poprzez odginanie podpory obrotowej wywoływano w ba-
danej próbce naprężenia zginające, co przy połączeniu z obrotami 
wrzeciona, a zatem i tulei z zamocowaną próbką umożliwi badanie 

procesu zmęczenia wałków poddanych wielokrotnemu zginaniu ob-
rotowemu. Określono z punktu widzenia prowadzenia badań ekspe-
rymentalnych optymalne wartości obciążenia próbek walcowych. 
Stwierdzono, że najlepszym rozwiązaniem będzie odgięcie próbki o 
wartość uy = 8 mm od osi geometrycznej wywołane prostopadłym do 
osi próbki przesunięciem podpory obrotowej poprzez suport po-
przeczny tokarki uniwersalnej w odległości L = 140 mm od mocowa-
nia próbki w tulei obrotowej. Ustalono, że wrzeciono obrabiarki obra-
cać się będzie z prędkością obrotową n = 112 obr/min, co daje w 
przybliżeniu taką samą liczbę cykli zmian obciążenia próbki na mi-
nutę. 

 

 
Rys. 4. Koncepcja stanowiska do badań odporności na zużycie zmę-
czeniowe próbek walcowych zginanych obrotowo 

 
Badania eksperymentalne przeprowadzono na tokarce konwen-

cjonalnej TUB 32. W samocentrującym uchwycie trójszczękowym za-
mocowano zaprojektowaną i wykonaną tuleję. Na próbkę walcową 
montowano podporę obrotową składającą się z oprawy łożyskowej 
oraz zamontowanego w niej tocznego jednorzędowego łożyska kulo-
wego poprzecznego o oznaczaniu 6204. Odgięcie obrotowej podpory 
realizowane było poprzez zamontowanie na suporcie poprzecznym 
tokarki płyty z układem krążków obrotowych mających na celu zniwe-
lowanie naprężeń zginających występujących w podporze podczas 
jej prostopadłego odchylania od osi obrotu próbki. Widok stanowiska 
badawczego do badań odporności na zużycie zmęczeniowe wałków 
obrobionych nagniataniem przedstawiono na rysunku 5. 

 

 
Rys. 5. Stanowisko badawcze do badania odporności na zużycie 
zmęczeniowe wałków po obróbce nagniataniem: a) widok ogólny,  
b) widok szczegółowy 

2. WYNIKI BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH 

Obrotowe zginanie próbek na stanowisku opisanym w punkcie 
1.3. doprowadziło do powstania złomów zmęczeniowych. Wykonano 
próby, z których każda zakończyła się pęknięciem próbki o charakte-
rze wskazującym na zużycie zmęczeniowe. We wszystkich próbkach 
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można zauważyć granicę pomiędzy propagacją złomu a złomem 
gwałtownym. Na większości z nich można odnaleźć także miejsce 
inicjacji złomu, które znajdowało się w pobliżu powierzchni każdej z 
próbek. Następowało to w miejscu nieco oddalonym od linii styku po-
między próbką a tuleją. Potwierdza to poprawność wykonania stano-
wiska badawczego, gdyż próbki pękają z powodu oddziaływania ob-
ciążenia zmiennego, a nie naprężeń kontaktowych, ścinających. Dla 
każdej z prób zmęczeniowych zmierzono czas pękania, który przeli-
czono na ilość cykli za pomocą wzoru: 

𝑛 =  𝜔 ∙ 𝑡 ,           (1) 
gdzie: 

𝜔 = 112 𝑜𝑏𝑟/𝑚𝑖𝑛 – prędkość obrotowa ustawiona 
 na tokarce, 
𝑡 – czas potrzebny do zniszczenia próbki. 

 
Przykładowe wyniki badania przedstawiono na rysunku  6 oraz 

zestawiono w tabeli 1, biorąc pod uwagę chropowatość powierzchni 
i głębokość nagniatania. 
 

 

 

 
Rys. 6. Zdjęcia złomów zmęczeniowych: a) widok ogólny, b) dla głę-
bokości nagniatania an=0,02 mm, c) dla głębokości nagniatania 
an=0,03 mm, d) dla głębokości nagniatania an=0,04 mm oraz e) dla 
głębokości nagniatania an=0 mm - tylko toczonej 
 

Tab. 1. Zestawienie wytrzymałości na zmęczenie, wyrażonej  
średnią liczbą cykli. 

Lp 
Głębokość na-

gniatania  
an 

Średnia chropowatość  
powierzchni wg parametru  

Ra  

Średnia 
liczba 
cykli n 

1 0 mm 0,9 151,3 
2 0,02 mm 0,1 176,5 
3 0,03 mm 0,06 184 
4 0,04 mm 0,31 165,5 

W tabeli 1, jako głębokość nagniatania równą an= 0 mm przyjęto 
dla próbek nienagniatanych, a tylko po obróbce toczeniem. Z analizy 
wyników zawartych w tabeli można wnioskować, że nagniatanie bez 
względu na stosowaną głębokość poprawia wytrzymałość zmęcze-
niową materiału w stosunku do stosowania samego toczenia. Na ry-
sunku 7 przedstawiono wykres zależności liczby cykli poprawnej 
pracy od głębokości nagniatania dla przypadku obciążenia - cyklicz-
nego zginania obrotowego. Natomiast na rysunku 8 przedstawiono 
wykres zależności liczby cykli poprawnej pracy od chropowatości po-
wierzchni mierzonej parametrem Ra dla przypadku obciążenia - cy-
klicznego zginania obrotowego. 

 

 
Rys. 7. Wykres zależności pomiędzy głębokością nagniatania  
a liczbą cykli potrzebnych do wywołania pęknięcia zmęczeniowego 
próbki. 

 

 

Rys. 8. Wykres zależności pomiędzy stanem powierzchni wyrażo-
nym wartością parametru Ra, a liczbą cykli potrzebnych do zniszcze-
nia zmęczeniowego materiału 

PODSUMOWANIE 

Wytrzymałość zmęczeniowa części po obróbce nagniataniem 
wzrasta w stosunku do tych obrobionych tylko toczeniem. Zastoso-
wana metoda nagniatania tocznego, osiowego z użyciem głowicy 
trójkrążkowej, umożliwia uzyskanie wzrostu wytrzymałości zmęcze-
niowej, w stosunku do obróbki toczeniem, nawet o 21,6%. Najniższy 
uzyskany wzrost wytrzymałości zmęczeniowej stwierdzono dla głę-
bokości nagniatania an=0,04 mm i wyniósł 9,4%. Zjawisko poprawy 
odporności na zużycie zmęczeniowe można, więc tłumaczyć po-
prawą chropowatości powierzchni (zmniejszeniem chropowatości po-
wierzchni) po nagniataniu oraz wprowadzeniem przez tą obróbkę na-
prężeń ściskających w warstwę wierzchnią materiału. Należy również 
zaznaczyć, że dla badanych próbek stwierdzono, że istnieje pewna 
optymalna głębokość nagniatania ze względu na możliwość uzyski-
wania określonych odporności na zużycie zmęczeniowe powierzch-

a) 

b) c) 

d) e) 
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niowe. Zwiększanie głębokości nagniatania powoduje wzrost odpor-
ności na zużycie zmęczeniowe, jednakże przekroczenie pewnej op-
tymalnej wartości głębokości powoduje jej ponowne zmniejszenie, co 
należy tłumaczyć występowaniem lokalnych uszkodzeń warstwy 
wierzchniej (utrata spójności) w tzw. punkcie Bielajewa i jest to wy-
wołane zbyt dużymi naciskami w procesie nagniatania, a w efekcie 
zbyt dużymi odkształceniami materiału przekraczającymi odkształce-
nia graniczne. Dodatkowo stwierdzono, że dla największej z bada-
nych głębokości nagniatania występuje wzrost chropowatości po-
wierzchni co może być skutkiem wystąpienia wypływek wtórnych na 
powierzchni oraz miejscową utratą spójności materiału pod po-
wierzchnią.  
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Researches of the influence of burnishing depth  
on the fatigue strength 

In the paper the influence of technological parameters 

(burnishing depth) of the plastic surface treatment on the fa-

tigue strength of the shafts during bending tests was investi-

gated. C45 cylindrical specimens were pre-rolled, then bur-

nished on the different depths. The samples prepared in that 

way were subjected to cyclic bending until they were broken. 

On this basis the impact of the burnishing depth on the fatigue 

strength was determined. Results obtained are presented in the 

form of table and graphs. 
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