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Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu oleju bazowego SN-150, pre-
paratów eksploatacyjnych do olejów smarowych na bazie metali miękkich  
(R-2000) oraz o działaniu chemicznym (MotorLIFE) na proces nagniatania 
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żeliwa EN-GJSFP-500-7 oraz na właściwości tribologiczne węzła tarcia prze-
ciwpróbka brąz CuSi3Zn3Mn/próbka nagniatana żeliwo EN-GJSFP-500-7 sma-
rowanego w procesie tarcia olejem bazowym SN-150. Dla celów porównaw-
czych wykonano nagniatanie na sucho. Badania właściwości tribologicznych 
wykonano za pomocą testera T-05 typu klocek-rolka. Analiza wyników badań 
potwierdziła pozytywny wpływ preparatu eksploatacyjnego MotorLIFE na wła-
ściwości tribologiczne oraz na poprawę parametru chropowatości powierzchni 
wg Ra dla próbek nagniatanych na sucho i nagniatanych w obecności oleju ba-
zowego SN-150 oraz preparatu eksploatacyjnego R-2000. 

WPROWADZENIE 

Wysokie wymagania eksploatacyjne stawiane częściom maszyn zmuszają do 
poszukiwania różnych metod obróbki, których celem jest zwiększenie wytrzy-
małości i trwałości tych części przy równoczesnym zminimalizowaniu kosztów 
ich wytwarzania.  

Zwiększenie wytrzymałości i odporności części maszyn na zużycie, a tym 
samym ich trwałości i niezawodności jest determinowane stanem warstwy 
wierzchniej (WW). Niewłaściwy stan warstwy wierzchniej wpływa na eksploa-
tację maszyn, a w dalszej kolejności na awarie maszyn. Przyczyną około 95% 
awarii maszyn jest niewłaściwe przygotowanie WW [L. 6, 7, 8]. Z analizy lite-
ratury wynika, że stan WW w decydującym stopniu wpływa na zużycie części 
maszyn. Ukształtowanie WW zależy od warunków technologicznych wytwa-
rzania wyrobu. Procesy technologiczne powinny być tak projektowane i realizo-
wane, aby nie tylko zapewniały uzyskanie wymaganej dokładności wymiarowo- 
-kształtowej, lecz jednocześnie powodowały powstawanie WW o cechach opty-
malnych ze względu na właściwości użytkowe wyrobów, a przede wszystkim 
zapewniały wymaganą odporność na zużycie ścierne i zmęczeniowe [L. 6, 8]. 

Jedną z metod obróbki spełniającą te wymagania jest obróbka przez zgniot 
na zimno zwana nagniataniem. Nagniatanie powierzchni części maszyn [L. 1]  
umożliwia osiągnięcie korzystnych warunków podczas ich eksploatacji. 
O kształtowaniu własności warstwy wierzchniej podczas nagniatania decydują 
dwie grupy czynników. Pierwszą grupę stanowią warunki nagniatania, czyli 
prędkość i posuw rolki nagniatającej, siła nagniatania, liczba przejść oraz zasto-
sowany środek smarowy. Drugą stanowią podstawowe własności warstwy 
wierzchniej elementu – jego stereometria, mikrotwardość, stan naprężeń, ener-
gia powierzchniowa, skład fazowy i struktura, które są kształtowane w całym 
ciągu obróbki. Podczas obróbki poszczególne własności warstwy wierzchniej 
pozostają po operacjach poprzedzających. Istnieje związek między zgrubnymi, 
kształtującymi i wykańczającymi zabiegami obróbki mechanicznej [L. 7, 8]. 
Współoddziaływanie międzyoperacyjnych zmian umocnienia, stanu naprężeń, 
struktur skutkuje kształtowaniem określonego stanu fizykochemicznego war-
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stwy wierzchniej. Zjawiska te muszą być uwzględnione przy wyborze warun-
ków nagniatania. 

Procesy nagniatania w coraz większym stopniu znajdują zastosowanie 
w technologiach przemysłowych. Z analizy literatury wynika brak wiarygod-
nych interpretacji zjawisk występujących podczas procesu nagniatania, 
a zwłaszcza żeliwa, który jest materiałem niejednorodnym, a to wymaga praco-
chłonnych i kosztownych badań. Brak takich badań prowadzi często do niepra-
widłowo dobranych parametrów technologicznych obróbki ze względu na cechy 
warstwy wierzchniej, która będzie wpływała na warunki eksploatacji określo-
nych węzłów tarcia.  

W artykule przedstawiono wyniki badań w zakresie wpływu siły nagniata-
nia oraz rodzaju zastosowanego środka smarowego w procesie nagniatania na 
stan warstwy wierzchniej. 

 

 
 

Rys. 1. Schemat procesu nagniatania przy użyciu rolki 
Fig. 1.  Schematic illustration of burnishing mechanism 
 

METODYKA  I  WARUNKI  BADA Ń 

Materiał badany 

Do badań przyjęto żeliwo sferoidalne ferrytyczno-perlityczne EN-GJSFP-500-7 
o składzie chemicznym, mikrostrukturze i własnościach mechanicznych poda-
nych w Tabeli 1 oraz na Rys. 2. 
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Tabela 1. Skład chemiczny, struktura i własności mechaniczne żeliwa EN-GJSFP-500-7 
Table 1. The chemical composition, structure and mechanical properties of cast iron  

EN-GJSFP-500-7 
 

SKŁAD CHEMICZNY Symbol 
C Mn Si P S 

% 
Żeliwo sferoidalne  
ferrytyczno-perlityczne EN-GJSFP-500-7 3,6 0,40 2,61 0,02 0,012 

CHARAKTERYSTYKA MIKROSTRUKTURY  
wg PN-EN ISO 954-1:2009/AC:2010 

WŁASNOŚCI MECHANICZNE 

Kształt wydzieleń grafitu VI Twardość HB 198 
Wielkość wydzieleń grafitu 5 Wytrzymałość na rozciąganie Rm [MPa] 548 
Rozmieszczenie wydzieleń grafitu A Granica plastyczności R02 [MPa] 359 
Rodzaj osnowy FP Wydłużenie  A [%] 13,0 

 

 
 

Rys. 2. Mikrostruktura próbki z żeliwa EN-GJSFP-500-7 
Fig. 2.  Microstructure of cast iron EN-GJSFP-500-7 

 
Do badań przyjęto żeliwo o twardości HB = 198±10. 
Na Rys. 3 przedstawiono kształt i geometrię próbek żeliwnych użytych do 

badań. 
 

 
 

Rys. 3.  Geometria próbek użytych do badań 
Fig. 3.  Geometry of samples used in the research 
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Do badań tribologicznych przeciwpróbki wykonano z brązu CuSi3Zn3Mn 
o składzie chemicznym, mikrostrukturze i własnościach mechanicznych poda-
nych w Tabeli 2 oraz na Rys. 4. 

 
Tabela 2.  Skład chemiczny i własności mechaniczne brązu CuSi3Zn3Mn 
Table 2.  The chemical composition and mechanical properties of bronze CuSi3Zn3Mn 

 

SKŁAD CHEMICZNY 
I WŁASNOŚCI  

MECHANICZNE 
Symbol 

Zn Si S Mn Fe Ni 
Twardość 

HB % 

Brąz CuSi3Zn3Mn 3,5 4,0 0,03 1,4 1,0 2,2 90 
 
 

 
 

Rys. 4. Mikrostruktura próbki z br ązu CuSi3Zn3Mn 
Fig. 4.  Microstructure of bronze CuSi3Zn3Mn 

 
Na Rys. 5 przedstawiono geometrię przeciwpróbki z brązu CuSi3Zn3Mn 

zastosowanej do badań tribologicznych. 
 

 
Rys. 5.  Geometria próbek użytych do badań [L. 8] 
Fig. 5.  Geometry of samples used in the research [L. 8] 
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Warunki badań 

Proces nagniatania i skrawania realizowano za pomocą tokarki uniwersalnej 
CU-502. Podczas toczenia stosowano nóż z płytkami wymiennymi typ SPUN 
120308 H10S/K10. Obróbkę nagniataniem wykonano przy użyciu jednokrąż-
kowego nagniataka imakowego (Rys. 6) mocowanego w imaku nożowym to-
karki. Zastosowane urządzenie umożliwia uzyskanie wartości siły nagniatania P 
w zakresie 0÷5000 N. Rolkę nagniatającą o twardości 60 HRC wykonano ze 
stali X210Cr12.  

W wyniku badań wstępnych dobrano optymalne warunki procesu toczenia 
i nagniatania: 
a) proces toczenia został przeprowadzony przy stałej prędkości skrawania  

vc = 60 [m/min], posuwie toczenia f = 0,15 [mm/obr.], promieniu naroża noża 
tokarskiego rε = 0,8 [mm] oraz głębokości skrawania ap= 0,5 [mm]. Jako kry-
terium zastosowania do dalszych badań przyjęto chropowatość powierzchni 
roboczych próbek żeliwnych po procesie toczenia Ra = 1,68±0,04 [µm], 

b) proces nagniatania został przeprowadzony przy stałej sile nagniatania Pn =  
=1500 [N], stałej prędkości nagniatania vn = 60 [m/min], posuwie nagniata-
nia fn = 0,083 [mm/obr] i liczbie przejść i = 1.  
Badania realizowano przy mocowaniu pakietu rolek na wspólnym trzpieniu 

(Rys. 6). Pakiet rolek najpierw toczono, a następnie nagniatano. Docisk rolki 
nagniatającej odbywał się za pomocą przyrządu hydraulicznego w warunkach 
styku między rolką a próbką (Rys. 6 i 7). Środki smarowe zastosowane w pro-
cesie nagniatania to olej bazowy SN-150 oraz preparaty eksploatacyjne Motor-
LIFE i R-2000. Czwartą grupę próbek przeznaczonych do badań stanowiły 
próbki nagniatane na sucho.  

 

a)                                                                                               b) 

    
 

Rys. 6.  Stanowisko do nagniatania: a) widok ogólny stanowiska do nagniatania: 1 – krążek na-
gniatający, 2 – próbki do nagniatania, 3 – siłownik, b) geometria krążka do nagniatania 

Fig. 6.  Schema of burnishing mechanism: a) general view of the burnishing process: 1 – bur-
nishing roller, 2 – burnishing element, 3 – single-acting hydraulic cylinder, b) shape and 
geometry of the burnishing rollers 
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Rys. 7.  Schemat kinematyczny przyrządu do nagniatania: 1 – zbiornik oleju, 2 – pompa,  
3 – filtr, 4 – zawór redukcyjny, 5 – manometr, 6 – rozdzielacz, 7 – siłownik jedno-
stronnego działania, 8 – rolka nagniatająca, 9 – element nagniatany [L. 8] 

Fig. 7.  Kinematic scheme burnishing: 1 – oil tank, 2 – pump, 3 – filter, 4 – reduction valve,  
5 – manometr, 6 – distributor, 7 – single-acting hydraulic cylinder, 8 – burnishing roller, 
9 – burnishing element 

 
Do badań tribologicznych przeciwpróbki wykonano z brązu CuSi3Zn3Mn. 

Jako kryterium zastosowania do dalszych badań przyjęto chropowatość po-
wierzchni roboczych według parametru Ra = 0,35±0,03 [µm]. 

Do wyznaczenia właściwości tribologicznych skojarzeń trących użyto te-
stera typu „rolka-klocek” T-05 (Rys. 8) produkcji Instytutu Technologii Eks-
ploatacji w Radomiu. Badania tribologiczne prowadzono przy następujących 
warunkach: 
• prędkość obrotowa próbki – 180 [obr./min], 
• siła obciążająca – 90 [daN], 
• środek smarowy – olej bazowy SN-150, 
• czas trwania próby – 5 [h] (po godzinie próby pojemnik ze środkiem sma-

rowym został odłączony). 
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Rys. 8.  Schemat badań tribologicznych – tester T-05 
Fig. 8.  Scheme of tribological - T-05 tester 
 

Metodyka badań 

Po procesie toczenia i nagniatania dokonano pomiaru chropowatości po-
wierzchni przy pomocy profilografometru PGM-1C. Jako czynnik decydujący 
o efektywności procesu przyjęto podstawowy parametr chropowatości po-
wierzchni Ra.  

Do określenia zmian mikrostruktury na powierzchniach próbek oraz okre-
ślenia zmian w składzie chemicznym powierzchni próbek po badaniach tribolo-
gicznych wykorzystano mikroskop skaningowy JSM-5600LV wraz z mikroana-
lizatorem rentgenowskim EDS 2000. 

Środki smarowe 

Jako środków smarowych w procesie nagniatania użyto oleju bazowego SN-150 
oraz dwóch preparatów eksploatacyjnych do olejów smarowych: MotorLIFE 
i R-2000.  

Pierwszy z tych preparatów – MotorLIFE jest o działaniu chemicznym 
i składa się z węglowodorów syntetycznych i chloropochodnych. W czasie tar-
cia MotorLIFE w wyniku chemisorpcji modyfikuje własności warstwy przypo-
wierzchniowej elementów trących, tworząc podczas tarcia warstwę graniczną 
odporną na przerywanie. 

Drugi z dodatków – R-2000 zawiera mikroskopijne cząstki miękkich meta-
li: miedzi i ołowiu o wymiarach od 5 do 15 µm. Olej w tym przypadku stanowi 
tylko bazę i jest nośnikiem metali miękkich. Wprowadzenie między współpracu-
jące powierzchnie preparatu eksploatacyjnego R-2000 powoduje w procesie tarcia 
wypełnienie nierówności powierzchni cząstkami miedzi i ołowiu. 

Podczas badań tribologicznych jako środek smarowy zastosowano olej ba-
zowy SN-150. 
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WYNIKI BADA Ń 

Wyniki badań po procesie nagniatania 

Badania wpływu siły nagniatania i zastosowanych środków smarowych podczas 
procesu nagniatania na chropowatość powierzchni wg parametru Ra żeliwa  
EN-GJSFP-500-7, przedstawiono w Tabeli 3 i na Rys. 9.  

Na podstawie analizy otrzymanych wyników (Rys. 9) stwierdzono, że naj-
mniejszą wartość parametru Ra uzyskano dla próbek nagniatanych na sucho  
i w obecności preparatu eksploatacyjnego MotorLIFE. Natomiast próbki na-
gniatane w obecności oleju bazowego SN-150 i preparatu eksploatacyjnego  
R-2000 uzyskały większe wartości parametru chropowatości Ra. Zauważalny 
jest korzystny wpływ procesu nagniatania na chropowatość powierzchni w sto-
sunku do parametrów wyjściowych chropowatości Ra po procesie toczenia. 

 
Tabela 3. Zestawienie pomiarów chropowatości żeliwa użytego do badań po procesie na-

gniatania 
Table 3.  Summary of the roughness measurements cast iron used in the research the process  

of burnishing 
 

Sposób smarowania 
w procesie nagniatania 

Siła nagniatania 
Pn [N] 

Chropowatość 
Raśr [µm] 

Sucho 

1500 

0,51 
SN-150 0,62 

MotorLIFE 0,53 
R-2000 0,78 

 

 
 

Rys. 9.  Wpływ środka smarowego i nagniatania na sucho w procesie nagniatania żeliwa  
EN-GJSFP-500-7 na chropowatość powierzchni 

Fig. 9.  Effect of lubricant and dry burnishing the burnishing process of cast iron EN-GJSFP-
500-7 on surface roughness 

Wyniki badań tribologicznych – tester T-05 

Na Rys. 10–12 przedstawiono wyniki badań wpływu zastosowanego środ-
ka smarowego w procesie nagniatania i nagniatania na sucho na właściwości 
tribologiczne węzła tarcia przeciwpróbka CuSi3Zn3Mn/próbka nagniatania  
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EN-GJSFP-500-7 smarowanego w procesie tarcia przez 1 h olejem bazowym 
SN-150, a następne 4 h bez obecności środka smarowego. Badania zostały 
przeprowadzone przy trzech powtórzeniach. 

 

 
Rys. 10.  Przebieg siły tarcia dla węzła tarcia żeliwo EN-GJSFP-500-7/brąz CuSi3Zn3Mn 

przy stałym obciążeniu węzła tarcia P = 90 [daN], obrotach próbki n = 180 
[obr./min], czasie eksploatacji 5 [h] 

Fig. 10. Changes in the frictional force at constant force P = 90 [daN], n = 180 [rev/min] for 
friction of cast iron EN-GJSFP-500-7 and bronze CuSi3Zn3Mn, exploitation time 5 [h] 

 
 

 
Rys. 11.  Zużycie liniowe dla węzła tarcia żeliwo EN-GJSFP-500-7/brąz CuSi3Zn3Mn przy 

stałym obciążeniu węzła tarcia P = 90 [daN], obrotach próbki n = 180 [obr./min], 
czasie eksploatacji 5 [h] 

Fig. 11.  Changes in the wear line at constant force P = 90 [daN], n = 180 [rev/min] for friction 
of cast iron EN-GJSFP-500-7 and bronze CuSi3Zn3Mn, exploitation time 5 [h] 
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Rys. 12.  Przebieg temperatury przeciwpróbki CuSi3Zn3Mn przy stałym obciążeniu węzła 
tarcia P = 90 [daN], obrotach próbki n = 180 [obr./min], czasie eksploatacji 5 [h] 

Fig. 12.  The changes in temperature of the counterbody of bronze CuSi3Zn3Mn at constant 
force P = 90 [daN], n =180 [rev/min], exploitation time 5 [h] 

 
 
Analizując otrzymane wyniki (Rys. 10–12), można stwierdzić, że najlepsze 

właściwości tribologiczne uzyskano dla próbek nagniatanych w obecności pre-
paratu eksploatacyjnego MotorLIFE.  

Z Rys. 10 wynika, że siła tarcia na początku badania dla próbek nagniata-
nych w obecności preparatu eksploatacyjnego Motor LIFE wynosiła około 90 
[N], by po dotarciu węzła tarcia osiągnąć wartość około 75 [N]. Dla pozostałych 
środków smarnych wykresy siły tarcia przebiegały bardzo podobnie. Nieko-
rzystny przebieg siły tarcia uzyskano dla próbek nagniatanych w obecności 
preparatu eksploatacyjnego R-2000. 

Preparaty eksploatacyjne zastosowane podczas nagniatania miały także 
wpływ na temperaturę węzła tarcia. Najniższą temperaturę otrzymano dla skoja-
rzenia węzła tarcia brąz CuSi3Zn3Mn/żeliwo EN-GJSFP-500-7 nagniatane 
w obecności preparatu eksploatacyjnego MotorLIFE, a najwyższą dla skojarze-
nia węzła tarcia CuSi3Zn3Mn/żeliwo EN-GJSFP-500-7 nagniatane w obecności 
preparatu eksploatacyjnego R-2000. 

Najmniejsze zużycie liniowe i wagowe Rys. 11 i 13 uzyskano dla próbek 
nagniatanych w obecności preparatu eksploatacyjnego MotorLIFE i oleju ba-
zowego SN-150, największe zużycie natomiast uzyskano dla próbek nagniata-
nych w obecności preparatu eksploatacyjnego R-2000 i na sucho.  
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Rys. 13. Zużycie wagowe żeliwa EN-GJSFP-500-7 po współpracy z brązem CuSi3Zn3Mn 

przy stałym obciążeniu węzła tarcia P = 90 [daN] obrotach próbki n = 180 
[obr./min], czasie eksploatacji 5 [h] 

Fig. 13.  Wear weighing of cast iron EN-GJSFP-500-7 in cooperation with bronze CuSi3Zn3Mn 
at constant force P = 90 [daN], n = 180 [rev/min], exploitation time 5 [h] 

 

Wyniki badań stereometrii powierzchni 

Po badaniach właściwości tribologicznych w celu określenia zmian, po procesie 
eksploatacji dokonano pomiaru chropowatości i falistości w śladzie zużycia. 
Wyniki badań chropowatości powierzchni przedstawiono w Tabeli 4 i 5 oraz na 
Rys. 14 i 15. Wyniki falistości powierzchni przedstawiono w Tabeli 6 i na 
Rys. 16. 

 
Tabela 4.  Zestawienie parametrów chropowatości powierzchni w układzie 2D żeliwa  

EN-GJSFP-500-7 po 5h procesu eksploatacji 
Table 4.  Statement of roughness parameters in 2D system of cast iron EN-GJLFP-500-7 after  

5 hours exploitation process 
 

 

Ra Rq Rz Rt Rp Rv 

µm 

Sucho 0,612 0,817 4,047 7,219 1,603 2,44 

SN-150 0,489 0,769 4,599 8,260 1,516 3,083 

MotorLIFE 0,469 0,709 3,144 5,880 1,200 2,943 

R-2000 0,684 0,960 5,335 8,659 1,563 3,772 
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Na podstawie analizy wyników (Rys. 14–16) stwierdzono, że modyfikacja 
WW preparatem eksploatacyjnym MotorLIFE wpłynęła na znaczne obniżenie 
chropowatości i falistości powierzchni, przejawiające się spadkiem wszystkich 
mierzonych parametrów chropowatości powierzchni. Zastosowanie w procesie 
nagniatania oleju bazowego SN-150 i preparatu eksploatacyjnego R-2000 
wpłynęło na pogorszenie uzyskanych parametrów chropowatości i falistości 
powierzchni. 

 
 

 
Rys. 14.  Parametry chropowatości powierzchni w układzie 2D próbek z żeliwa EN-GJSFP-  

-500-7 – czas eksploatacji 5 [h] 
Fig. 14.  Statement of roughness parameters in 2D system of cast iron EN-GJLFP-500-7  

– exploitation time 5 [h] 
 
 

Tabela 5.  Zestawienie parametrów chropowatości powierzchni w układzie 3D żeliwa  
EN-GJSFP-500-7 po 5 h procesu eksploatacji 

Table 5.  Statement of roughness parameters in 3D system of cast iron EN-GJLFP-500-7 after  
5 hours exploitation process 

 

  
SRp  SRv  SRz  SRa  SRq 

  µm   

Sucho  4,7591  5,4120  10,1711  0,4108  0,5737 

SN 150  1,7940  8,1204  9,9145  0,4565  0,5991 

MotorLIFE  4,2985  6,4583  10,7567  0,3925  0,6445 

R-2000  2,1490  9,2473  11,3962  0,4991  0,7121 
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Rys. 15.  Parametry chropowatości powierzchni w układzie 3D próbek z żeliwa EN-GJSFP- 

500-7 – czas eksploatacji 5 [h] 
Fig. 15.  Statement of roughness parameters in 3D system of cast iron EN-GJLFP-500-7 – exploi-

tation time 5 [h] 
 
Tabela 6.  Zestawienie parametrów falistości w układzie 3D żeliwa EN-GJSFP-500-7 po 5 h 

procesu eksploatacji 
Table 6.  Statement of waviness parameters in 3D system of cast iron EN-GJLFP-500-7 after  

5 hours exploitation process 
 

  
SWp  SWv  SWz  SWa  SWq 

  µm   

Sucho  2,7735  2,2876  5,0611  0,8904  1,1066 

SN 150  2,8553  3,2605  6,1158  1,1272  1,3722 

MotorLIFE  2,0295  2,515  4,5445  0,7619  0,9395 

R-2000  3,1278  3,7726  6,9005  1,1043  1,3493 

 

 
Rys. 16.  Parametry falistości dla powierzchni zużycia w układzie 3D dla żeliwa EN-GJSFP- 

500-7 po badaniach tribologicznych – czas eksploatacji 5 [h] 
Fig. 16.  Wear surface waviness parameters in 3D system of cast iron EN-GJLFP-500-7  

the tribological research – exploitation time 5 [h] 
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Analiza zmian powierzchni w śladzie zużycia próbek za pomocą  
skaningowej mikroskopii elektronowej 

Po badaniach tribologicznych przeprowadzono badania mikrostruktury po-
wierzchni śladów zużycia żeliwa EN-GJSFP-500-7 Rys. 17. Powierzchnia po 
procesie tarcia potwierdza uzyskane wyniki badań stanu WW otrzymane po 
badaniach stanu stereometrycznego powierzchni. Dla próbek nagniatanych na 
sucho oraz w obecności oleju bazowego SN-150 widoczne są wyraźne ślady 
zużycia  powierzchni. Występują szczeliny, a także pęknięcia wokół wydzieleń 
grafitu, powodując zmniejszenie właściwości przeciwciernych żeliwa i zwięk-
szenie zużycia. W miejscach, z których został wykruszony grafit, zaobserwo-
wać można produkty zużycia w postaci wykruszonych cząstek osnowy. Dla 
powierzchni próbek nagniatanych w obecności preparatu eksploatacyjnego  
R-2000 wyraźne są ślady zużycia oraz „namazywania” powierzchni miedzią. 
Występowanie „namazywania” miedzi może świadczyć o przenikaniu jej 
z preparatu eksploatacyjnego. Powierzchnia nagniatana w obecności preparatu 
eksploatacyjnego MotorLIFE różni się w znacznym stopniu od pozostałych. Nie 
obserwuje się widocznych śladów zużycia ściernego, a grafit tworzy otwarte 
wgłębienia, w których gromadzi się środek smarny, poprawiając tym samym 
warunki smarowania i minimalizację skutków tarcia 

 

 
 

Rys. 17.  Powierzchnia próbek z żeliwa EN-GJSFP-500-7 po badaniach tribologicznych: 
a) nagniatana na sucho, b) nagniatana w obecności SN-150, c) nagniatana w obec-
ności MotorLIFE, d) nagniatana w obecności R-2000 

Fig. 17.  Surface of samples of cast iron EN-GJSFP-500-7 the tribological research: a) burnished 
dry, b) burnished in the presence of SN-150, c) burnished in the presence of Mo-
torLIFE, d) burnished in the presence of R-2000 
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Widmo promieniowania charakterystyczne dla całego obszaru tarcia 

Na Rys. 18 przedstawiono widmo promieniowania charakterystycznego dla całe-
go obszaru tarcia żeliwa EN-GJSFP-500-7, obraz SEM śladu zużycia powierzch-
ni oraz rozkład pierwiastków na powierzchniach tarcia żeliwa nagniatanego.  

 
  a)               b) 

 

 
           c)                                                             d) 

 
 

Rys. 18.  Widmo promieniowania charakterystycznego dla całego obszaru tarcia żeliwa EN- 
-GJSFP-500-7, obraz SEM śladu zużycia powierzchni oraz rozkład pierwiastków 
na powierzchniach tarcia żeliwa nagniatanego: a) nagniatana na sucho, b) nagnia-
tana w obecności SN-150, c) nagniatana w obecności MotorLIFE, d) nagniatana 
w obecności R-2000 

Fig. 18. The spectrum characteristic of the whole area of cast iron EN-GJLFP-500-7 friction, SEM 
image of trace of wear surface and the distribution of chemical elements on the surface 
burnished cast iron friction:  a) burnished dry, b) burnished in the presence of SN-150, 
c) burnished in the presence of MotorLIFE, d) burnished in the presence of R-2000 
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Rozkład pierwiastków żelaza, manganu, krzemu i cynku jest równomierny 
w strefie tarcia. Po procesie tarcia próbek nagniatanych na sucho  
i w obecności MotorLIFE zaobserwowano w śladzie tarcia większą koncentra-
cję miedzi, która jest wynikiem tarcia brązu CuSi3Zn3Mn z żeliwem  
EN-GJSFP-500-7. Dla próbek nagniatanych w obecności SN-150 i R-2000 roz-
kład miedzi jest równomiernie rozłożony na całej powierzchni tarcia. 

WNIOSKI 

Przedstawione badania mające ustalić wpływ preparatów eksploatacyjnych na 
właściwości tribologiczne żeliwa po nagniataniu pozwalają wnioskować, że: 
• preparaty eksploatacyjne wprowadzone do warstwy wierzchniej w procesie 

nagniatania decydują w różny sposób o właściwościach tribologicznych; 
• najkorzystniejsze właściwości tribologiczne (najmniejsza siła tarcia, zuży-

cie) uzyskano dla preparatu eksploatacyjnego o działaniu chemicznym (Mo-
torLIFE) mającym możliwość wnikania w mikropęknięcia oraz w wydzie-
lenia grafitu. Reagując z powierzchnią w procesie tarcia, w wyniku chemi-
sorpcji utworzył zmodyfikowaną warstwę wierzchnią, która wpłynęła na 
poprawę warunków pracy węzła tarcia; 

• badania powierzchni z wykorzystaniem SEM pozwoliły wykazać obecność 
w WW śladu zużycia miedzi, która miała wpływ na zużycie węzła tarcia. 
Większa koncentracja miedzi w śladzie zużycia próbki żeliwnej nagniatanej 
w obecności preparatu eksploatacyjnego MotorLIFE i na sucho spowodo-
wała zmniejszenie zużycia żeliwa EN-GJSFP-500-7;  

• zastosowanie w procesie nagniatania oleju bazowego SN-150 i preparatu 
eksploatacyjnego R-2000 wpłynęło negatywnie na właściwości tribologicz-
ne węzła tarcia. 
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Summary 

In the paper, the results of research on the base machine oil SN-150 and  
the exploitative preparations R-2000 (preparation on the basis of soft 
metals) and Motor LIFE (preparation using chemical actions) influence on 
the tribological properties and stereometric state of cast iron EN-GJSFP- 
-500-7 after a burnishing process. For comparative purposes, dry 
burnishing was also performed. These investigations were executed 
on tester T-05 (a roll – the block type tester). The main aim was to establish 
how the exploitative preparations R-2000 and MotorLIFE influence 
the surface layer state after the burnishing process. The waste 
investigations of the burnished surface were realized. Conducted 
investigations, the obtained results, and their analysis confirm the positive 
influence of the exploitative preparation MotorLIFE on tribological 
properties as well as the roughness parameters improvement in relation 
to the samples of dry burnishing, base machine oil SN-150, and exploitative 
preparation R-2000. 

 


