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Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu oleju bazowego SN-150 oraz 
dodatków do olejów smarowych R-2000 (preparat na bazie metali miękkich) 
i Motor LIFE (preparat o działaniu chemicznym) na strukturę geometryczną 
powierzchni próbek z żeliwa EN-GJLP-250 po procesie toczenia i nagniatania. 
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Ustalono wpływ oleju bazowego oraz preparatów eksploatacyjnych na parametr 
chropowatości powierzchni Ra po procesach obróbki. Na podstawie przepro-
wadzonych badań według metody G. Taguchi i analizy uzyskanych wyników 
stwierdzono, że preparaty eksploatacyjne nie mają wpływu na strukturę geome-
tryczną powierzchni po obróbce. Dla badanego żeliwa optymalnymi warunkami 
toczenia i nagniatania powierzchniowego są: minimalne posuwy toczenia 
i nagniatania, minimalna prędkość toczenia, maksymalne prędkość i siła na-
gniatania, maksymalny promień naroża noża tokarskiego oraz nagniatanie  
w obecności oleju bazowego SN-150. 

WPROWADZENIE 

Odporność części maszyn na zużycie, a tym samym ich trwałość jest determi-
nowana stanem warstwy wierzchniej (WW). Niewłaściwy stan warstwy 
wierzchniej wpływa na eksploatację maszyn, a w dalszej kolejności na awarię 
maszyn. Nieodpowiednie właściwości WW są przyczyną ok. 95% awarii ma-

szyn [L. 9]. Właściwości WW zależą od procesu technologicznego stosowane-
go do wytworzenia wyrobu. Szczególnie ważnymi z punktu widzenia WW są: 
zużycie ścierne i zużycie zmęczeniowe. Każda metoda obróbki (toczenie, szli-
fowanie, nagniatanie itp.) charakteryzuje się określoną strukturą geometryczną 
obrobionej powierzchni, a zwłaszcza jej chropowatością.  

Na podstawie tych rozważań można stwierdzić, że stan WW wpływa  
w decydującym stopniu na zużycie wyrobu. Ukształtowanie WW zależy rów-
nież od warunków technologicznych wytwarzania tego wyrobu. Procesy tech-
nologiczne powinny być tak projektowane i realizowane, aby nie tylko zapew-
niały uzyskanie wymaganej dokładności wymiarowo-kształtowej, lecz jedno-
cześnie powodowały powstawanie WW o cechach optymalnych ze względu na 
właściwości użytkowe wyrobów, a przede wszystkim zapewniały wymaganą 
ich odporność na zużycie ścierne i zmęczeniowe. Należy więc określić funkcję 
konstytuowania WW [L. 9]. 

Nagniatanie powierzchni trących części maszyn umożliwia osiągnięcie ko-
rzystnych warunków ich pracy podczas eksploatacji. W kształtowaniu właści-
wości warstwy wierzchniej podczas nagniatania biorą udział dwie grupy czyn-
ników. Pierwszą grupę stanowią bezpośrednio parametry nagniatania, czyli 
prędkość i posuw rolki nagniatającej, siła nagniatania, liczba wykonanych 

przejść oraz warunki smarowania strefy nagniatania [L. 5]. Drugą grupę przed 
obróbką toczeniem i nagniataniem stanowią podstawowe właściwości warstwy 
wierzchniej elementu, jej struktura geometryczna, mikrotwardość, stan naprę-
żeń, energia powierzchniowa, skład fazowy i mikrostruktura ukształtowana 
w całym procesie technologicznym obróbki. Poszczególne właściwości i para-
metry chropowatości powierzchni w dużym stopniu tworzone są podczas ob-

róbki po operacjach poprzedzających [L. 4]. Zatem istnieje związek między 
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zgrubnymi, kształtującymi i wykończeniowymi zabiegami obróbki mechanicz-
nej. Współoddziaływanie międzyoperacyjnych zmian umocnienia, stanu naprę-
żeń, struktur skutkuje kształtowaniem określonego stanu stereometrycznego 
i fizykochemicznego warstwy wierzchniej. Zjawiska te muszą być uwzględnio-
ne przy wyborze warunków nagniatania. Schemat procesu nagniata przedsta-

wiono na Rys. 1. 
 

 
 

Rys. 1. Schemat procesu nagniatania z użyciem rolki 
Fig.  1.  Schematic illustration of burnishing mechanism 

 
Uwzględniając dużą liczbę czynników wpływających na proces nagniata-

nia, uzyskanie optymalnych warunków nagniatania wymaga dużej liczby badań. 
Zastosowanie metody badań zaproponowanej przez G. Taguchi pozwala przy 

mniejszej liczbie badań osiągnąć zamierzony cel [L. 2]. Do takich badań odno-
simy między innymi plany pozwalające na określenie funkcji strat jakości typu 

„im mniej, tym lepiej” zaproponowane przez G. Taguchi [L. 1]. Celem tych 
planów jest minimalizowanie zmian wartości wyjściowej (badanej) jako odpo-
wiedź na działanie czynników wpływających na przebieg procesu. 

METODYKA  I  WARUNKI  BADAŃ 

Materiał badany 

Do badań przyjęto żeliwo szare perlityczne EN-GJLP-250 o składzie chemicz-

nym, mikrostrukturze i własnościach mechanicznych podanych w Tabeli 1. 
W celu zapewnienia stabilności procesu do badań przyjęto żeliwo o twar-

dości HB = 153±10. 
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Tabela 1.  Skład chemiczny, struktura i własności mechaniczne badanego żeliwa  
Table 1. The chemical composition, structure and mechanical properties of cast iron researched 

 

C Mn Si P S 
Skład chemiczny 

% 

Żeliwo szare perlityczne  
EN-GJLP-250 

3,190 0,730 2,130 0,070 0,100 

Mikrostruktura 

Charakterystyka mikrostruktury 
wg PN-EN ISO 954-1:2009/AC:2010 

Kształt wydzieleń grafitu I 

Wielkość wydzieleń grafitu 4 

Rozmieszczenie wydzieleń grafitu A 

Rodzaj osnowy P 

Własności mechaniczne 

Twardość HB (średnia) 153 
 Wytrzymałość na rozciąganie Rm 294 

 
 

Na Rys. 2 przedstawiono kształt i geometrię próbek żeliwnych użytych do 
badań. 

 

 
 

Rys. 2.  Kształt i geometria próbek użytych do badań  
Fig.  2.  The shape and geometry of samples used in the research 

Warunki badań 

Badania realizowano za pomocą tokarki uniwersalnej CU 502. Podczas tocze-
nia stosowano noże z płytkami wymiennymi typ SPUN 120308 H10S/K10. 
Obróbkę nagniataniem wykonano z użyciem jednokrążkowego nagniataka 

imakowego (Rys. 3) mocowanego w imaku nożowym tokarki. Zastosowane 
urządzenie umożliwia uzyskanie wartości siły nagniatania P w zakresie  
0÷5000 N. Rolkę nagniatającą o twardości 60 HRC wykonano ze stali 
X210Cr12.  
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Rys. 3.  Schemat procesu nagniatania: a) widok ogólny procesu nagniatania, b) kształt 

i geometria krążka do nagniatania, c) schemat kinematyczny przyrządu do nagnia-
tania próbek: 1 – zbiornik oleju, 2 – pompa, 3 – filtr, 4 – zawór redukcyjny, 5 – roz-
dzielacz, 6 – siłownik jednostronnego działania, 7 – manometr, 8 – rolka nagniatają-
ca, 9 – wałek nagniatany 

Fig.  3.  Schema of burnishing mechanism: a) general view of the burnishing process, b) shape 
and geometry of the burnishing rollers, c) kinematic scheme burnishing: 1 – oil tank,  
2 – pump, 3 – filter, 4 – reduction valve, 5 – distributor, 6 – single-acting hydraulic  
cylinder, 7 – manometr, 8 – burnishing roller, 9 – burnishing element 

 

W celu wyznaczenia chropowatości powierzchni wyjściowej próbek po to-
czeniu i nagniataniu dokonano pomiaru chropowatości powierzchni za pomocą 
profilografometru PM-02C. Jako czynnik decydujący o efektywności procesu 
przyjęto podstawowy parametr chropowatości powierzchni Ra.  

Parametry obróbki nagniataniem zostały ustalone na podstawie badań 
wstępnych za pomocą planu statycznego, zdeterminowanego selekcyjnego wie-
loczynnikowego powtarzania ułamkowego dwuwartościowego według Z. Po-

lańskiego [L. 11]. Parametry obróbki toczeniem przed procesem nagniatania 
ustalono na podstawie literatury i badań wstępnych ze względu na parametr 
chropowatości Ra, który powinien zawierać się w granicach 2÷2,5 µm. 
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Zastosowano następujące warunki obróbki: prędkość toczenia v = 110÷140 
m/min, posuw toczenia f = 0,1÷0,5 mm/obr., promień naroża noża tokarskiego  

rε = 0,8÷1,6 mm, siła nagniatania Pn = 500÷2000 N, prędkość nagniatania  
vn = 30÷65 m/min, posuw nagniatania fn = 0,08÷0,42 mm/obr., ilość przejść 
nagniatania i = 1; 2; 3. 

Badania realizowano za pomocą tokarki kłowej przy mocowaniu pakietu 

rolek na wspólnym trzpieniu (Rys. 3). Pakiet rolek najpierw toczono, a następ-
nie nagniatano. Docisk rolki nagniatającej odbywał się za pomocą przyrządu 
hydraulicznego w warunkach styku sprężystego między rolką a próbką. Jako 
środki smarowe w procesie nagniatania wykorzystano olej bazowy SN-150 oraz 
dodatki do olejów smarowych MotorLIFE i R-2000. 

Środki smarowe 

Jako środków smarowych w procesie nagniatania użyto oleju bazowego SN150 
oraz dwóch dodatków eksploatacyjnych do olejów smarowych: MotorLIFE  
i R-2000.  

Pierwszy z tych dodatków – MotorLIFE – cechuje się oddziaływaniem 
chemicznym węglowodorów syntetycznych i chloropochodnych z metalowym 
podłożem w czasie tarcia. MotorLIFE w wyniku chemisorpcji modyfikuje wła-
sności warstwy przypowierzchniowej elementów trących, tworząc podczas 
tarcia warstwę graniczną odporną na przerywanie. 

Drugi z dodatków – R-2000 – zawiera mikroskopijne cząstki miękkich me-
tali: miedzi i ołowiu o rozmiarach 5÷15 µm. Olej w tym przypadku stanowi 
tylko bazę i jest nośnikiem metali miękkich. Wprowadzenie między współpracu-
jące powierzchnie dodatku eksploatacyjnego R-2000 powoduje wypełnienie nie-
równości powierzchni cząstkami miedzi i ołowiu. 

Planowanie eksperymentu 

W planach G. Taguchi w trakcie realizacji i analizy matematycznej wyników 
badań rozpatruje się sygnał, szum oraz czynniki sterujące. Szum (zakłócenia 
przebiegu procesu) uwzględnia wpływ czynników, które są poza kontrolą ope-
ratora, natomiast czynniki sterujące ustawia operator podczas obróbki. W wa-
runkach idealnych sygnał wyjściowy (chropowatość powierzchni po obróbce 
nagniataniem) będzie reagował tylko na sygnały operatora i nie zareaguje na 
przypadkowe zmiany w toku obróbki. Wobec tego celem planów G. Taguchi 
jest próba maksymalizacji wartości Eta określającej stosunek S/N (sygnał – 

szum) [L. 1, 10]: 
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Do badań wykorzystano plan typu L18 (Tab. 2), w którym jednocześnie 
jest zmienianych 8 sterujących czynników: pierwszy czynnik  zmienia się na 
dwóch poziomach, a pozostałych 7 na trzech poziomach. Jako sygnał rozpatry-
wano wartości średnich arytmetycznych odchyłek profilu Ra po nagniataniu, 
natomiast jako faktory szumu (zakłócenia) można traktować np. zmiany chwilo-
wej prędkości obróbki, zużycie rolki nagniatającej, sztywność układu OUPN itp. 

 
Tabela 2.  Macierz planu L18 
Table 2.  The matrix of the L18 plane 

 

Czynniki 

Pręd-
kość 

toczenia, 
m/min 

Rodzaj 
środka 
smar-
nego 

Promień 
naroża  
noża 

tokarskie-
go, mm 

Posuw 
noża, 

mm/obr. 

Siła 
nagnia-
tania,  

N 

Prędkość 
nagniatania, 

m/min 

Posuw 
nagniatania, 

mm/obr. 

Ilość 
przejść 

przy 
nagnia-
taniu 

Nr 
punk-

tu 
badań  I II III IV V VI VII VIII 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 2 2 2 2 2 2 

3 1 1 3 3 3 3 3 3 

4 1 2 1 1 2 2 3 3 

5 1 2 2 2 3 3 1 1 

6 1 2 3 3 1 1 2 2 

7 1 3 1 2 1 3 2 3 

8 1 3 2 3 2 1 3 1 

9 1 3 3 1 3 2 1 2 

10 2 1 1 3 3 2 2 1 

11 2 1 2 1 1 3 3 2 

12 2 1 3 2 2 1 1 3 

13 2 2 1 2 3 1 3 2 

14 2 2 2 3 1 2 1 3 

15 2 2 3 1 2 3 2 1 

16 2 3 1 3 2 3 1 2 

17 2 3 2 1 3 1 2 3 

18 2 3 3 2 1 2 3 1 

 

WYNIKI  BADAŃ 

Na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano oceny możliwości wyko-
rzystania planów G. Taguchi do optymalizacji warunków nagniatania oraz do 
analizy wpływu czynników nagniatania na chropowatość powierzchni obrobio-
nej.  

Warunki zmian czynników badanych oraz wartości funkcji S/N przedsta-

wiono w Tab. 3, z której wynika, że wartość funkcji zmienia się w zakresie 
(−7,58…4,93). Jest to dość szeroki zakres świadczący o wpływie zmiany czyn-
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ników sterujących na zmianę chropowatości. Najlepszym z 18 badanych jest 
punkt nr 9 (stosunek S/N jest największy), najgorszym jest punkt nr 7 wg planu 
badań. 

 
Tabela 3.  Wyniki obliczeń funkcji „sygnał – szum” 
Table 3.  The results of function „signal – noise” calculation 

 

Czynniki 

Pręd-
kość 

toczenia, 
m/min 

Rodzaj 
środka 

smarnego 

Pro-
mień 

naroża 
noża 

tokar-
skiego, 

mm 

Posuw 
noża, 

mm/obr. 

Siła 
nagnia-
tania, N 

Prędkość 
nagniatania, 

m/min 

Posuw 
nagnia-
tania, 

mm/obr. 

Ilość 
przejść 

przy 
nagnia-
taniu 

Nr 
punk- 

tu 
badań  

I II III IV V VI VII VIII 

Funkcja 
Eta 

„sygnał 
– szum” 
(warto-
ści 

zaokrąg-
lone) 

1 110 SN 150 0,8 0,1 500 31,5 0,083 1 − 0,78 

2 110 SN 150 1,2 0,3 1250 42,0 0,333 2 − 2,34 

3 110 SN 150 1,6 0,5 2000 63,0 0,428 3 0,74 

4 110 
Motor 
LIFE 

0,8 0,1 1250 42,0 0,428 3 1,39 

5 110 
Motor 
LIFE 

1,2 0,3 2000 63,0 0,083 1 − 0,78 

6 110 
Motor 
LIFE 

1,6 0,5 500 31,5 0,333 2 − 3,45 

7 110 R-2000 0,8 0,3 500 63,0 0,333 3 − 7,58 

8 110 R-2000 1,2 0,5 1250 31,5 0,428 1 − 4,60 

9 110 R-2000 1,6 0,1 2000 42,0 0,083 2 4,93 

10 140 SN 150 0,8 0,5 2000 42,0 0,333 1 − 1,85 

11 140 SN 150 1,2 0,1 500 63,0 0,428 2 − 0,36 

12 140 SN 150 1,6 0,3 1250 31,5 0,083 3 3,33 

13 140 
Motor 
LIFE 

0,8 0,3 2000 31,5 0,428 2 − 0,53 

14 140 
Motor 
LIFE 

1,2 0,5 500 42,0 0,083 3 − 7,58 

15 140 
Motor 
LIFE 

1,6 0,1 1250 63,0 0,333 1 3,13 

16 140 R-2000 0,8 0,5 1250 63,0 0,083 2 − 1,54 

17 140 R-2000 1,2 0,1 2000 31,5 0,333 3 4,01 

18 140 R-2000 1,6 0,3 500 42,0 0,428 1 − 4,70 

 

Analiza wariancyjna wyników badań (Tab. 4) pozwala na ocenę, czy 
zmiana funkcji S/N spowodowana jest zmianą czynników sterujących czy jest 
ona skutkiem wpływu innych, nieuwzględnionych czynników. Im mniejsze są 
wartości p w Tab. 4 oraz kryterium testu Fishera F, tym większe prawdopodo-
bieństwo wpływu badanego czynnika na parametr Ra chropowatości po-
wierzchni.  
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Stwierdzono, że wpływ na parametr Ra chropowatości powierzchni po na-
gniataniu mają siła nagniatania oraz posuw noża tokarskiego podczas toczenia 
poprzedzającego nagniatanie. Mniejszy wpływ ma promień naroża noża tokar-
skiego i inne czynniki sterujące.  

 
Tabela 4. Analiza wariancyjna wyników badań (wartości zaokrąglone) 
Table 4.  The analysis of variance of research results (values are round) 

 

Czynniki 
Suma  

kwadratów  SS  
Kryterium 
Fishera F 

Wartość p 

Prędkość toczenia, [m/min] 2,26 0,95 0,43 

Rodzaj środka smarnego 6,33 1,33 0,43 

Promień naroża noża tokarskiego, [mm] 25,93 5,46 0,15 

Posuw noża, [mm/obr.] 88,21 18,57 0,05 

Siła nagniatania, [N] 87,60 18,44 0,05 

Prędkość nagniatania, [m/min] 5,51 1,16 0,46 

Posuw nagniatania, [mm/obr.] 3,55 0,75 0,57 

Ilość przejść przy nagniataniu 3,34 0,70 0,59 

 

Na podstawie otrzymanych wyników, które zostały przedstawione na 

Rys. 4, możemy stwierdzić, że głównymi czynnikami mającym wpływ na pa-
rametr chropowatości powierzchni Ra w procesie nagniatania są: posuw w pro-
cesie toczenia, siła nagniatania oraz promień naroża noża tokarskiego. Pozosta-
łe czynniki nie posiadają istotnego wpływu na proces obróbczy.  

 

 
 

Rys. 4.  Wyniki badań wartości „sygnał/szum” dla wszystkich czynników 
Fig.  4.  Results of research of mean „signal – noise” values of all factors 
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Ponieważ odchyłki ujawnione analizą wariancyjną są niewielkie, stosując 
plany badań według G. Taguchi, można wyznaczyć warunki optymalne procesu 
obróbki, tj.: kombinację parametrów obróbki oraz oczekiwaną wartość funkcji 

Eta (Tab. 5). Jak widać oczekiwana kombinacja warunków obróbki pozwala na 
osiągnięcie wartości Eta = 8,85 zamiast wartości najlepszej ze wstępnych kom-
binacji (Eta = 4,93). 

 
Tabela 5.  Optymalna kombinacja warunków obróbki 
Table 5.  The optimal conbination of machining conditions 

 

Czynniki Wartość 

Prędkość toczenia, [m/min] 110,1 

Rodzaj środka smarnego SN 150 

Promień naroża noża tokarskiego, [mm] 1,6 

Posuw noża, [mm/obr.] 0,1 

Siła nagniatania, [N] 2000,0 

Prędkość nagniatania, [m/min] 60,9 

Posuw nagniatania, [mm/obr.] 0,083 

Ilość przejść przy nagniataniu 2 

Oczekiwana wartość funkcji S/N 8,85 

 
Na podstawie otrzymanych wyników prowadzone są dalsze badania wery-

fikacyjne dla otrzymanej kombinacji warunków obróbki. 

WNIOSKI 

Na podstawie uzyskanych wyników badań sformułowano następujące wnioski: 
1. Wykorzystanie planu badań według G. Taguchi pozwoliło określić charakter  

i intensywność wpływu dużej ilości ilościowych i jakościowych czynników 
na wybrane wskaźniki procesu obróbki, w tym nagniatania krążkowego ele-
mentów typu wał z żeliwa szarego EN-GJLP-250. W procesie nagniatania 
najbardziej znaczący wpływ na parametr chropowatości powierzchni Ra 
miała siła nagniatania i posuw toczenia poprzedzający proces nagniatania. 

2. Planowanie badań według metody G. Taguchi pozwala na skuteczny dobór 
optymalnych warunków obróbki zapewniających osiągnięcie minimalnych 
(maksymalnych) wartości badanego wskaźnika obróbki. 

3. Planowanie badań według metody G. Taguchi pozwala na zmniejszenie 
liczby prowadzonych badań eksperymentalnych. 

4. W procesie nagniatania występuje zjawisko technological heredity action, 
tj. wpływ warunków obróbki przejściowej na parametr chropowatości Ra 
powierzchni po nagniataniu. 
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Summary 

In the article, the results of research on the base machine oil SN 150 and 
the exploitation additives R-2000 (preparation on the base of soft metals) 
and Motor LIFE (preparation using chemical actions) influence on the 
surface geometrical structure of parts from cast iron EN-GJLP-250 when 
turning and burnishing. The influence of machine oil and exploitation 
additives on the Ra roughness parameter after machining is defined. On 
the bases of research using G. Taguchi’s method and the analysed results, 
the absence of the influence of exploitation additives on the surface 
geometrical structure after burnishing is explained. The optimal 
conditions of turning followed by burnishing are defined including the 
following: minimal feeds of turning and burnishing, minimal speed  
of turning, maximal speed and force of burnishing, and the maximal nose 
radius of the cutter in the presence of base machine oil. 




