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Radosław PATYK, Agnieszka KUŁAKOWSKA, Sławomir NAGNAJEWICZ 

SYMULACJA WPŁYWU GŁĘBOKOŚCI TOCZNEGO NAGNIATANIA  

WYGŁADZAJĄCEGO NA STAN NAPRĘŻEŃ  

W WARSTWIE WIERZCHNIEJ WYROBÓW STALOWYCH 

 

W pracy proces nagniatania naporowego tocznego rozpatrzono jako geometrycznie i fizycznie nieliniowe zagadnienie 

brzegowo-początkowe, z nieznanymi warunkami brzegowymi w obszarze kontaktu. Przedstawiono wyniki symulacji kompute-

rowych procesu nagniatania tocznego osiowego powierzchni wałków ze stali C45. Opracowano model fizyczny, matematyczny, 

a w efekcie model  komputerowy procesu. Przedmiot traktowano jako ciało sprężysto/lepko-plastyczne, zaś narzędzie jako 

idealnie sztywne. Symulacje wykonano z zastosowaniem Metody Elementu Skończonego. W trakcie symulacji zmieniano głębo-

kość nagniatania an. Analizie poddano wpływ głębokości nagniatania na naprężenia i odkształcenia w warstwie wierzchniej. 

Na podstawie uzyskanych wyników opracowano wykresy zależności odkształceń od głębokości nagniatania, a rezultaty przed-

stawiono w postaci rysunków oraz wykresów. 

 

WSTĘP 

Technika motoryzacyjna rozwinięta jest na bardzo wysokim po-
ziomie. Koncerny prześcigają się nawzajem, wprowadzając coraz to 
nowsze i bardziej innowacyjne projekty. Coraz więcej firm oferuje 
usługi w zakresie podwyższania mocy i momentów silników, popra-
wianie właściwości trakcyjnych, eksploatacyjnych i innych. Jakość 
wytwarzanych wyrobów i koszt ich produkcji są zaliczane do naj-
ważniejszych problemów współczesnej techniki wytwarzania. 
Współczesnym częściom maszyn stawiane są coraz to większe 
wymagania eksploatacyjne. Na niezawodność, wytrzymałość  
i trwałość części decydujący wpływ mają właściwości warstwy 
wierzchniej, które osiąga się w zależności od rodzaju i przebiegu 
obróbki wykańczającej. Również różnorodność przeznaczenia  
i warunki pracy powodują potrzebę szukania takich sposobów ob-
róbki, które pozwalają na kształtowanie różnej a zarazem optymal-
nej ze względu na przyjęte kryteria, jakości wyrobu. Jedną z takich 
metod jest obróbka nagniataniem, która polega na miejscowym 
powierzchniowym odkształceniu plastycznym za pomocą twardego  
i gładkiego elementu w kształcie kulki, krążka, rolki lub koła zębate-
go. Nagniatanie powoduje zmniejszenie chropowatości powierzchni 
oraz utwardzenie warstwy wierzchniej obrabianego przedmiotu 
[1÷9]. Badania eksperymentalne dotyczące obróbki są często kosz-
towne i czasochłonne, dlatego też sięga się po nowoczesne, kom-
puterowe metody rozwiązywania problemów z wykorzystaniem 
metody elementu skończonego. 

Metoda elementu skończonego [10÷22] stosowana jest do 
rozwiązywania różnych problemów inżynierskich, głównie w przy-
padkach, gdy rozwiązanie metodą analityczna nie jest możliwe, czyli 
gdy geometria konstrukcji jest skomplikowana, zrobiona z różnych 
materiałów, obciążenia są złożone, a warunki brzegowe różnorod-
ne. MES związana jest z podziałem skomplikowanych konstrukcji na 
małe odpowiednie elementy o skończonych wymiarach i  określonej 
ich liczbie. W celu przeprowadzenia analizy MES zachodzi koniecz-
ność stworzenia modelu dyskretnego analizowanej konstrukcji.  

W pracy zajęto się analizą procesu nagniatania tocznego osio-
wego z wykorzystaniem systemu Ansys/Ls-Dyna. System Ansys 
jest stosowany m. in. w przemyśle samochodowym, elektronicznym, 
naftowym, stalowym, atomowym a także w astronautyce, energety-
ce, technologii maszyn i różnego rodzaju pracach konstrukcyjnych. 
Opracowane algorytmy i aplikacje komputerowe w systemie tym 
powodują, że proces projektowania technologii nagniatania może 
być istotnie rozszerzony i ulepszony przez wykorzystanie możliwo-
ści, jakie stwarza wprowadzenie metod numerycznych do obliczeń 
przemieszczeń, odkształceń, naprężeń w przedmiocie obrabianym.  
W pracy symulacje komputerowe przeprowadzono dla trzech róż-
nych głębokości nagniatania an tj. an = 0,02, an = 0,03 oraz  
an = 0,04 mm. Analizie poddano wpływ głębokości nagniatania na 
naprężenia i odkształcenia. Na podstawie uzyskanych wyników 
opracowano wykresy zależności naprężeń i odkształceń od głębo-
kości nagniatania, a rezultaty przedstawiono w postaci rysunków 
oraz wykresów. 

1. SYMULACJE KOMPUTEROWE    

1.1. Model geometryczny 

Symulacje komputerowe przeprowadzono w naukowej wersji 
programu ANSYS, w module Ansys Multiphisics z obsługą LS-
DYNA. Zaprojektowany model geometryczny 3D procesu nagniata-
nia składa się z próbki w kształcie wałka o średnicy 20 mm oraz 
trzech krążków o średnicy 50 mm i grubości 25 mm każdy. Krążki 
położone są w jednej płaszczyźnie równolegle do siebie. Osie krąż-
ków znajdują się w równej odległości od siebie (rys. 1). 

Krążki nagniatające zamodelowano z wewnętrznymi osiowymi 
otworami o średnicy 48 mm, co umożliwiło zmniejszenie ilości ele-
mentów skończonych a zarazem czasu obliczeń. Również wewnątrz 
przedmiotu nagniatanego dodano otwór osiowy wewnątrz próbki  
o średnicy 1 mm, który nie wpływa w sposób znaczący na napręże-
nia w warstwie wierzchniej materiału, a umożliwia na zadanie rota-
cji. Do obliczeń wybrano metodę całkowania jawną - Explicit.  
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Rys. 1. Schemat układu krążki-próbka 
 
Do analizy, jako materiał obrabiany zastosowano model sprę-

żysto/lepko-plastyczny z umocnieniem liniowym o parametrach 
odpowiadających stali C45. Narzędzie nagniatające (rolkę) zamode-

lowano jako idealnie sztywne i nieodkształcalne (E  Wałek 
jest nagniatany z prędkością początkową równą v = 5 m/s. Zarówno 
przedmiot jak i narzędzie podzielono na elementy skończone, które 
zagęszczono w strefie kontaktu (rys. 1). 
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Rys. 1. Widok siatki elementów skończonych krążków nagniatają-
cych oraz przedmiotu nagniatanego  

 
Istotne jest, aby siatka była dostatecznie gęsta, gdyż wpływa to 

na dokładność obliczeń numerycznych. Zestawienie części wyko-
rzystanych w symulacji z typem i ilością elementów skończonych 
oraz modelem materiałowym przedstawiono w tabeli 1. Przedmiot 
nagniatano stosując trzy różne głębokości an = 0,02, an = 0,03,  
an = 0,04 mm. Przykładowe analizy przeprowadzono dla przypadku 
przestrzennego stanu odkształcenia i naprężenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 1. Zestawienie części wykorzystanych w symulacji z typem  

i ilością elementów skończonych oraz modelem materiałowym  

Nazwa części 
Model 

materiałowy 
Typ elementu 
skończonego 

Liczba  
elementów 

skończonych 

Próbka 
Bilinear  
Isotropic 

Solid 164 28800 

Otwór próbki Rigid Shell 163 1920 
Krążek nr 1 Rigid Solid 164 8640 
Krążek nr 2 Rigid Solid 164 8640 
Krążek nr 3 Rigid Solid 164 8640 

1.2. Analizy numeryczne 

Wyniki przeprowadzonych analiz numerycznych przedstawiono 
na rysunkach 2÷10. Zawierają one rozkład naprężeń normalnych, 
rozkład naprężeń zredukowanych oraz odkształceń zredukowanych 
po operacji nagniatania dla każdej z trzech głębokości nagniatania  
(an = 0,02, an = 0,03, an = 0,04 mm). 
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104.198
127.014

149.829
172.645

195.46
218.276

241.091
263.907

286.722
309.538

NODAL SOLUTION

STEP=1

SUB =101

TIME=.999989

SEQV     (AVG)

DMX =17.0444

SMN =104.198

SMX =309.538

 
Rys. 2. Rozkład naprężeń zredukowanych dla głębokości nagniata-
nia an = 0,02 mm – widok ogólny 
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Rys. 3. Rozkład naprężeń zredukowanych dla głębokości nagniata-
nia an = 0,02 mm - przekrój 
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Rys. 4. Rozkład odkształceń zredukowanych dla głębokości nagnia-
tania an = 0,02 mm 
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59.7513
80.0125

100.274
120.535

140.796
161.057

181.319
201.58

221.841
242.102

NODAL SOLUTION

STEP=1

SUB =101

TIME=.999986

SEQV     (AVG)

DMX =20.4562

SMN =59.7513

SMX =242.102

 
Rys. 5. Rozkład naprężeń zredukowanych dla głębokości nagniata-
nia an = 0,03 mm 
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Rys. 6. Rozkład naprężeń zredukowanych dla głębokości nagniata-
nia an = 0,03 mm 
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STEP=1
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DMX =20.2854
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Rys. 7. Rozkład odkształceń zredukowanych dla głębokości nagnia-
tania an = 0,03 mm 
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123.517
142.525

161.534
180.543

199.551
218.56
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Rys. 8. Rozkład naprężeń zredukowanych dla głębokości nagniata-
nia an = 0,04 mm 
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Rys. 9. Rozkład naprężeń zredukowanych dla głębokości nagniata-
nia an = 0,04 mm 

 

1

MN

MX

X Y

Z

LS-DYNA user input

.430E-03
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.001827
.002526

.003225
.003924

.004622
.005321

.00602
.006719

NODAL SOLUTION

STEP=1

SUB =101

TIME=.999976

EPTOEQV  (AVG)

DMX =21.3616

SMN =.430E-03

SMX =.006719

 
Rys. 10. Rozkład odkształceń zredukowanych dla głębokości na-
gniatania  an = 0,04 mm 

2. ANALIZA WYNIKÓW 

Na podstawie uzyskanych wyników z symulacji komputerowych 
sporządzono wykres zależności odkształceń zredukowanych  
w zależności od głębokości nagniatania.  
 

 
Rys. 11. Wpływ głębokości nagniatania na wartość odkształceń 
zredukowanych 

PODSUMOWANIE 

Opracowana aplikacja 3D umożliwiła przeprowadzenie procesu 
nagniatania powierzchni na różne głębokości nagniatania. W rezul-
tacie uzyskano rozkłady stanów naprężeń, odkształceń dla trzech 
analizowanych głębokości nagniatania. 

Analiza numeryczna metodą elementu skończonego stanowi 
doskonałe narzędzie, gdyż pozwala przeprowadzać symulacje 
numeryczne złożonych zagadnień nieliniowej dynamiki ciał będą-
cych w kontakcie.  
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Opracowana aplikacja umożliwia kompleksową analizę czaso-
wą stanów deformacji (przemieszczeń, odkształceń) i naprężeń, 
występujących w obiekcie składającym się z przedmiotu i narzędzia 
nagniatającego. 
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Simulations of the influence of smoothing burnishing rolling 
depth on the stress state in the surface layer of steel articles 

In the work, the burnishing rolling process was consid-

ered as a geometrically and physically nonlinear edge-to-

edge problem, with unknown boundary conditions in the 

contact area. The results of computer simulation of axial 

burnishing rolling process of the surface of C45 steel shafts 

were presented. The physical, geometrical and computer 

models were developed. The object was treated as an elas-

to/visco-plastic body, while the tool was rigid. Simulations 

were made using the Finite Element Method. During the 

simulation a burnishing depth was changed. The influence of 

burnishing depth on the state of stress and strains was ana-

lyzed. Based on the obtained results, the graph of the de-

pendence of strains from the depth of burnishing was elabo-

rated. The results are presented in the form of figures and 

graphs 
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