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DOŚWIADCZALNE BADANIA WPŁYWU KULOWANIA  

NA ZUŻYCIE ŚCIERNE KÓŁ ŁAŃCUCHOWYCH  

PRZENOŚNIKÓW ZGRZEBŁOWYCH ZE STALI 34CrNiMo 

 

W pracy przedstawiono rezultaty badań wpływu kulowania na odporność na zużycie ścierne kół łańcuchowych przenośni-

ków zgrzebłowych ze stali 34CrNiMo. Badane koła łańcuchowe były poddane testom zużyciowym w obecności ścierniwa kwar-

cowego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono zmniejszenie zużycia abrazyjnego o 5,8% dla wariantu koła łańcu-

chowego kulowanego. Przyczyną zwiększenia odporności na zużycie było najprawdopodobniej zwiększenie naprężeń własnych 

w warstwie wierzchniej kół łańcuchowych, co przeciwdziałało propagacji do wnętrza tej warstwy pęknięć zainicjowanych 

mikroskrawaniem rozkruszonym ścierniwem. 

 

WSTĘP 

Kulowanie jest znaną od wielu lat metodą zwiększenia trwało-
ści elementów maszyn narażonych na działanie procesów zmęcze-
niowych i eksploatacyjnych [1]. Przykładem tego typu elementów są 
elementy uzębione [2,3], stosowane w wysoko obciążonych zespo-
łach napędowych przenośników transportowych. Oddziaływanie 
dynamiczne śrutu podczas procesu kulowania [4] zmienia zasadni-
czo rozkład naprężeń w warstwie wierzchniej, powoduje wzrost 
twardości powierzchni oraz prowadzi do przemiany austenitu reszt-
kowego w martenzyt pod wpływem naprężeń. W wyniku deformacji 
plastycznej powierzchni powstają także w warstwie wierzchniej 
obrabianych materiałów naprężenia ściskające [5], których wartość 
zależy od właściwości obrabianego metalu i parametrów kulowania. 
Pozytywnym skutkiem procesu kulowania jest wzrost wytrzymałości 
na zmęczeniowe złamanie zębów u podstawy oraz opóźnienie 
tworzenia się pęknięć w nawęglanych i hartowanych warstwach 
wierzchnich elementów uzębionych [6,7,8].  

Celem badań przedstawionych w niniejszej pracy były do-
świadczalne badania wpływu kulowania na odporność na zużycie 
ścierne kół łańcuchowych przenośników zgrzebłowych ze stali 
34CrNiMo. 

1. CHARAKTERYSTYKA PRÓB ZUŻYCIOWYCH 

Do badań zużyciowych użyto dwóch identycznych kół łańcu-
chowych ze stali ulepszonej cieplnie 34CrNiMo (skład chemiczny 
rozpatrywanej stali został przedstawiony w Tablicy 1, natomiast 
właściwości mechaniczne zestawiono w Tablicy 2.) poddanych 
hartowaniu powierzchniowemu. W przypadku kulowanych kół łań-
cuchowych, zostały one w strefie kontaktu koła z łańcuchem (Rys. 
2) poddane obróbce dynamicznej o intensywności Almena 0,32 
mmA i pokryciu 2x100%. Do kulowania wykorzystano cięty i zao-
krąglony śrut o średnicy 0,6 mm i twardości ok. 54 HRC. W wyniku 
przeprowadzonego procesu nie stwierdzono wzrostu twardości 
powierzchni – dla obu wariantów twardość wynosiła 555 HB. 

Oddziaływanie ścierniwa zrealizowano poprzez wypełnienie 
skrzyni stanowiska suchym piaskiem kwarcowym (Rys. 1). Szcze-
góły stanowiska badawczego opisano w pracach []. 

Tab. 1. Skład chemiczny stali 34CrNiMo [%] 

Gatunek stali C Si Mn Cr Ni Mo 

34CrNiMo 0,377 0,269 0,602 1,010 0,952 0,194 

 
Tab. 2. Właściwości mechaniczne stali 34CrNiMo 

Gatunek stali Rm, MPa Re, MPa A5, % 

34CrNiMo 1030±3,8 880±3,7 10±0,1 

 

 
Rys. 1. Widok stanowiska zużyciowego w trakcie prób zużyciowych 

 
W trakcie badań stosowano jednakowy, stały naciąg łańcucha 

gwarantujący właściwą pracę układu bez nadmiernych obciążeń 
dynamicznych pochodzących od tzw. biczowania luźnym łańcu-
chem. Przy ustalonym naciągu łańcucha, wywołanym przez rozpar-
cie siłownika hydraulicznego, sumaryczna moc pobierana przez oba 
silniki wynosiła 15 kW. Zasadnicze badania zużyciowe w obecności 
luźnego ścierniwa kwarcowego 200 godzin (po 100 godzin dla 
każdego kierunku obrotów silników). 

Jako miarę charakteryzującą zużycie ścierne przyjęto uśred-
nioną wartość maksymalnego wgłębienia powierzchni gniazda koła 
łańcuchowego δAVR_MAX [11,12]. W celu wyznaczenia tego parame-
tru, przed i po testach zużyciowych dokonywano pomiaru 24 po-
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wierzchni współpracy koła z łańcuchem z wykorzystaniem maszyny 
pomiarowej Zeiss Acura. W trakcie pomiaru było sczytywane i zapi-
sywane ok. 300 punktów wzdłuż ustalonej trasy głowicy pomiarowej 
maszyny.  

 

 
Rys. 2. Widok poddanych kulowaniu stref kontaktu łańcucha z 
kołem łańcuchowym (wskazane strzałkami) 

2. WYNIKI BADAŃ 

W trakcie testów zużyciowych dochodziło do ruchu względnego 
powierzchni współpracujących koła i łańcucha, co skutkowało prze-
suwaniem się i rozkruszaniem się ziaren ścierniwa w strefie współ-
pracy. Ruchowi ścierniwa towarzyszyło mikroskrawanie powierzchni 
koła. Widoki strefy współpracy koła z łańcuchem po testach zuży-
ciowych przedstawiono dla wariantu niekulowanego na rysunku 3, 
natomiast dla wariantu kulowanego – na rysunku 4. Na rysunkach 3 
i 4 przedstawiono także widok stref współpracy po badaniach pene-
tracyjnych, które nie wykazały powstania pęknięć powierzchni zę-
bów w wyniku oddziaływania ścierniwa. 

Testowane koła, po zakończeniu prób zużyciowych, poddano w 
obszarze zużycia pomiarom z użyciem maszyny współrzędnościo-
wej w celu wyznaczenia miary zużycia ściernego δAVR_MAX. Wyzna-
czone wartości zużycia ściernego kół łańcuchowych δAVR_MAX testo-
wanych w obecności ścierniwa wraz z miarami rozrzutu zestawiono 
w Tablicy 3. W Tablicy 4 zestawiono wartości względnej różnicy 
zużycia kulowanych i niekulowanych kół łańcuchowych ΔδAVR. 
Porównując uzyskane wyniki zużycia pod względem wpływu prze-
prowadzonego zabiegu kulowania, można zauważyć mniejsze o 
5,8% wartości zużycia dla wariantu kulowanego. 

 
Tab. 3. Wyznaczone parametry charakteryzujące zużycie ścierne 
δAVR_MAX stali 34CrNiMo dla rozpatrywanych materiałów; SP – wa-

riant poddany kulowaniu 

Gatunek stali δAVR_MAX, mm Sδ, mm 

34CrNiMo 0,623 0,041 

34CrNiMo (SP) 0,587 0,020 

 
Tab. 4. Wartości względnej różnicy zużycia kulowanych i niekulo-

wanych kół łańcuchowych ΔδAVR, % 

Gatunek staliwa 
ΔδAVR =(δAVR_MAX_SP- δAVR_MAX_CAST)/ 

δAVR_MAX_CAST 

34CrNiMo -5,77% 

 

 

 
Rys. 3. Widok stref kontaktu łańcucha z kołem łańcuchowym nieku-
lowanym bezpośrednio po testach zużyciowych (rysunek górny) i po 
kontroli z użyciem penetrantu (rysunek dolny) 

 

 

 
Rys. 4. Widok stref kontaktu łańcucha z kołem łańcuchowym nieku-
lowanym bezpośrednio po testach zużyciowych (rysunek górny) i po 
kontroli z użyciem penetrantu (rysunek dolny) 
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PODSUMOWANIE 

W pracy stwierdzono, na podstawie porównawczego testu zu-
życiowego imitującego rzeczywiste warunki pracy kół łańcucho-
wych, że kulowanie powierzchni współpracujących z łańcuchem 
spowodowało zmniejszenie zużycia ściernego o 5,8%. Przyczyną 
zwiększenia odporności na zużycie było najprawdopodobniej zwięk-
szenie naprężeń własnych w warstwie wierzchniej kół łańcucho-
wych, co przeciwdziałało propagacji do wnętrza tej warstwy pęknięć 
zainicjowanych mikroskrawaniem rozkruszonym ścierniwem.  

W pracach [13,14] przedstawiono wyniki badań zużycia kulo-
wanych i niekulowanych odlewanych kół łańcuchowych z hartowa-
nych powierzchniowo staliw stopowych. W przypadku tych badań 
stwierdzono odwrotną zależność niż w niniejszej pracy, czyli zaob-
serwowano wzrost zużycia w wyniku przeprowadzonego procesu 
kulowania. Przyczyny zróżnicowania wyników należy tłumaczyć 
zwiększoną pierwotną chropowatością powierzchni kół odlewanych 
ze staliw stopowych w porównaniu z obrabianymi metodami skrawa-
jącymi powierzchnią kół stalowych. Z uwagi na zwiększoną chropo-
watość powierzchni, koła staliwne mogły być łatwiej skrawane luź-
nym ścierniwem, a powstałe pod wpływem działania śrutu napręże-
nia własne nie przeciwdziałały generowaniu pęknięć w warstwie 
wierzchniej tych kół.  

Przedstawione w ramach niniejszej pracy wyniki badań świad-
czą o możliwości poprawy właściwości przeciwzużyciowych kół 
łańcuchowych w wyniku dynamicznej obróbki powierzchniowej, ale 
zastosowanie w praktyce wymaga przeprowadzenia dodatkowych 
badań w innych wariantach oddziaływania czynników eksploatacyj-
nych. Problematyka ta jest szczególnie istotna z uwagi na zrówno-
ważony rozwój przemysłu, zakładający poszanowanie energii i 
zasobów naturalnych [15]. 
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Experimental studies on the impact of shot peening on the 
abrasive wear of the chain wheels made of 34CrNiMo steel 

which are used in armoured face conveyors 

The paper presents results of the studies on the impact of 

shot peening on the abrasive wear of the chain wheels made 

of 34CrNiMo steel which are used in armoured face convey-

ors. The chain wheels were subjected to wear tests in the 

presence of quartz abrasive. Based on the results obtained, a 

reduction in the abrasive wear by 5.8% was found for the 

shot-peened variant of the chain wheel. The reason for the 

increase in the wear resistance was probably an increase in 

internal stresses in the surface layer of the chain wheels, 

which prevented the propagation of cracks (initiated by mi-

cro-cutting with crushed abrasive) to the inside of this layer. 
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