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JAKOŚĆ  GWINTÓW  WEWNĘTRZNYCH 
WALCOWANYCH  I  NAGNIATANYCH  GŁOWICAMI 

ROLKOWYMI 

Słowa kluczowe  

Walcowanie gwintu, nagniatanie gwintu, głowica rolkowa, średnice podziało-
we, chropowatość powierzchni, wytrzymałość na ścinanie, struktura materiału, 
twardość 

Streszczenie 

Gwinty kształtowane plastycznie mają szereg zalet. Możliwe jest uzyskanie 
niskiej chropowatości powierzchni i dużej dokładności. Gwint ma podwyższoną 
wytrzymałość na ścinanie i docisk powierzchniowy. Przeprowadzono badania 
wymiarów i chropowatości powierzchni gwintów walcowanych i nagniatanych 
oraz badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie gwintów walcowanych 
i skrawanych. Ponadto przeprowadzono badania mikrostruktur oraz wyznaczono 
rozkłady twardości HV0,1 na przekrojach gwintów walcowanych.  

Wprowadzenie 

Zastosowanie walcowania lub nagniatania na zimno za pomocą głowic rol-
kowych jest możliwe i celowe w przypadku kształtowania gwintów wew-
nętrznych drobnozwojowych o dużych średnicach w materiałach plastycznych 
o małej twardości (np. w stalach niskowęglowych lub stopach miedzi i alumi-
nium do przeróbki plastycznej), dla których wykonanie gwintu o wysokiej ja-
kości metodami obróbki wiórowej jest utrudnione a czasem niemożliwe. 
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Dotyczy to również gwintów z zarysami specjalnymi – np. z dużymi kątami 
wierzchołkowymi.  

Gwint wewnętrzny jest kształtowany przez obrotowe rolki głowicy (rys. 1)1. 
W zależności od rodzaju materiału obrabianego oraz średnicy i skoku kształto-
wanego gwintu, narzędzia te mogą być – ze względu na ograniczoną wytrzy-
małość lub trwałość ich elementów (rolek, łożysk i korpusu) – wykorzystane do: 
• walcowania gwintu o pełnym zarysie wprost w otworze półwyrobu 

o odpowiedniej średnicy, 
• walcowania gwintu wstępnie wykonanego za pomocą obróbki skrawaniem 

i mającego średnice mniejsze od nominalnych, 
• nagniatania gwintu wstępnie wykonanego za pomocą obróbki skrawaniem. 

Gwinty kształtowane plastycznie mają szereg zalet. Możliwe jest uzyskanie 
niskiej chropowatości powierzchni i dużej dokładności. Gwint ma podwyższoną 
wytrzymałość na ścinanie i docisk powierzchniowy [2–4, 6, 7, 10].  

 

 
 

Rys. 1.   Głowica do gwintów M36 z wymiennymi rolkami (narzędzie prototypowe wykonane 
w  Zakładzie Narzędziowym WSK „PZL – Rzeszów” [9]) 

 
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wybranych wskaźników 

charakteryzujących jakość gwintów wewnętrznych walcowanych i nagniatanych.  

1. Zakres i technika badań 

Przedstawione w dalszym ciągu wyniki badań dotyczą:  
• wymiarów i chropowatości powierzchni gwintów walcowanych i nagnia-

tanych, 
• wytrzymałości na ścinanie gwintów walcowanych i skrawanych. 

Ponadto przedstawiono obrazy mikrostruktury materiału na przekrojach 
gwintów walcowanych oraz przykładowy rozkład twardości HV0,1.  

                                                      
1  Konstrukcje głowic rolkowych wzorowane na własnych rozwiązaniach [3, 4, 5] oraz technologia 

walcowania i nagniatania gwintów wewnętrznych były przedmiotem projektu badawczego [9]. 
W ramach tego projektu opracowano dokumentację konstrukcyjną, wykonano prototypowe 
narzędzia i zrealizowano badania doświadczalne procesów walcowania i nagniatania gwintów 
wewnętrznych metrycznych i specjalnych w zakresie średnic nominalnych 24–68 mm [1, 8, 9]. 
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Badania procesu walcowania przeprowadzono dla następujących gatunków 
materiałów i rodzajów gwintu: 
• stal 11SMn30, w stanie dostawy, pręty ∅ 50 mm, twardość 80 HRB, gwint 

metryczny M36x2, 
• dural AW-2017A (PA6), przesycany w temperaturze 495oC, 45 min, pręty 

∅ 50 mm lub ∅ 60 mm, twardość 25 HRB, gwint metryczny M36x2 oraz 
gwint specjalny o zarysie trójkątnym, skoku 2 mm, średnicy nominalnej 
36 mm i kącie wierzchołkowym 120o (36x2 – 120o), 

• mosiądz MO63, blachy o grubości 20 mm, twardość 30 HRB, gwint 
metryczny M36x2, 

• aluminium A1, twardość poniżej 20 HRB, gwint metryczny M24x2. 
Dodatkowo w ograniczonym zakresie wykonano próby walcowania gwintu 

M68x3 w stali C10 i aluminium A1 (pręty ∅ 110 mm w stanie dostawy).  
Badania procesu nagniatania przeprowadzono dla trzech gatunków 

materiałów: 
• stal 11SMn30 w stanie dostawy, pręty ∅ 60 mm, twardość 80 HRB, 
• dural AW-2017A (PA6), przesycany w temperaturze 495oC, 45 min, pręty 

∅ 50 mm lub ∅ 60 mm, twardość 25 HRB, 
• stal C35 w postaci odkuwek nakrętek po kuciu na gorąco. 

Czynnikiem badanym była nominalna wartość grubości warstwy odkształ-
canej g, wynikająca z różnicy ∆ średnic głowicy i gwintu przeznaczonego do 
nagniatania wykonanego za pomocą obróbki skrawaniem. Nagniatano gwint 
metryczny M36x3. Średnice podziałowe D2’ i wewnętrzne D’ tego gwintu 
dobierano stosując związek: 

 

α
=−=−=∆

sin
g2

DdDd '
22

'           (1) 

 

gdzie α jest połową kąta wierzchołka gwintu, d2 i d oznaczają odpowiednio 
nominalne wartości średnic podziałowych i zewnętrznych głowicy. Dla gwintu 
metrycznego (α = 30o):  

 
 g4=∆           (2) 

 
W [8, 9] przyjęto, że pojęcie nagniatania gwintu dotyczy przypadku, gdy   

g < 0,125 mm (∆ < 0,5 mm dla gwintu metrycznego). Dla większych wartości g 
mamy (umownie) do czynienia z walcowaniem. 

Gwinty walcowano lub nagniatano na tokarce TUM25 z zastosowaniem 
prototypowych narzędzi [9]. Stosowano prędkości walcowania 0,06–0,09 m/s            
i posuw równy skokowi gwintu. Ośrodkiem chłodząco-smarującym był olej 
maszynowy. 
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Średnice podziałowe gwintów mierzono przyrządem mikrometrycznym 
prod. Ultra Präzision Messzeuge GMBH oraz za pomocą długościomierza 
TRIMOS Horizon Premium 1000. 

Charakterystyki chropowatości powierzchni badano z wykorzystaniem pro-
filografometru T1E zgodnie z normami ISO. Rejestrowano profile chropo-
watości powierzchni i wyznaczano parametry Ra, Rt i Rz2.     

Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie gwintów walcowanych 
i skrawanych przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej EU40 stosując 
specjalnie wykonane oprzyrządowanie [9]. Umowną wytrzymałość na ścinanie 
określano ze wzoru: 

hd

F
R

s

max
t πβ

=      (3) 

gdzie: 
Fmax – maksymalna siła, powodująca ścięcie zwojów gwintu,  
β –  współczynnik zależny od średnicy zewnętrznej ds trzpienia ścina-

jącego gwint,  
h – długość gwintu (wysokość próbki pierścieniowej).  

 
Obrazy mikrostruktur uzyskano za pomocą mikroskopu optycznego Nicon 

Eclipse ME 600 z cyfrowym zapisem obrazu (zgłady trawione). Rozkłady 
twardości HV0,1 badano za pomocą twardościomierza FUTURE TECH E7003. 

2. Wyniki badań 

Na rys. 2–4 przedstawiono zależności średnic: podziałowej D2 i zew-
nętrznej D1 od średnicy D0 otworu pod gwint przy walcowaniu. Rysunki 5 i 6 
obrazują wpływ nominalnej grubości warstwy odkształcanej g przy nagniataniu 
na średnicę podziałową gwintu. Przykładowe wyniki pomiarów średnicy 
podziałowej gwintu nagniatanego podano w tab. 1. Wyniki badań 
chropowatości powierzchni dla gwintu specjalnego 36x2 – 120o przedstawiono 
w tab. 2, a dla nagniatanych gwintów metrycznych – w tab. 3–5. Minimalne 
zmierzone wartości parametrów chropowatości po walcowaniu i nagniataniu 
gwintów podano w tab. 6. Tabela 7 zawiera przykładowe wyniki badań 
porównawczych wytrzymałości na ścinanie gwintów walcowanych i skrawa-
nych. Wybrane obrazy mikrostruktury materiału na przekrojach gwintów 
walcowanych i nagniatanych przedstawiają rys. 7 i 8. Na rys. 9 przedstawiono 
rozkład twardości HV0,1 na przekroju gwintu M36x2 walcowanego w stali 
11SMn30. 
                                                      
2  Pomiary chropowatości wykonał B. Kapusta. 
3  Pomiary mikrotwardości wykonał M. Nykiel z Instytutu Inżynierii Materiałowej Wydziału 

Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. 
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Rys. 2.  Zależność średnic: podziałowej D2 (krzywa górna) i D1 (krzywa dolna) walcowanego gwintu 
od średnicy otworu D0; materiał: dural AW-2017A (PA6), przesycanie: 45 min, 495oC, 

gwint M36x2. Zaznaczono pola tolerancji: 
2DT – 140 µm (4H), klasa gwintu: dokładny 

oraz 
1DT : 236 µm (4H), 300 µm (5H), 375 µm (6H), 475 µm (7H) i 600 µm (8H)  

 

 
 

Rys. 3. Zależność średnic: podziałowej D2 (krzywa górna) i D1 (krzywa dolna) walcowanego 
gwintu od średnicy otworu D0; materiał: mosiądz MO63, gwint M36x2. Pola tolerancji 
jak na rys. 1 
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Rys. 4.  Zależność średnic: podziałowej D2 (krzywa górna) i D1 (krzywa dolna) walcowanego 

gwintu od średnicy otworu D0; materiał: stal 11SMn30, gwint M36x2. Pola tolerancji jak 
na rys. 1 

 
 

 
 
Rys. 5.  Zależność średnicy podziałowej D2 gwintu nagniatanego od nominalnej grubości warstwy 

odkształcanej g; materiał: stal 11SMn30, wymiar gwintu: M36x3. Zaznaczono pole 

tolerancji 
2DT = 140 µm (4H), klasa gwintu: dokładny 
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Rys. 6. Zależność średnicy podziałowej D2 gwintu nagniatanego od nominalnej grubości warstwy 
odkształcanej g; materiał: dural AW-2017A (PA6) przesycany, wymiar gwintu: M36x3. 

Zaznaczono pole tolerancji 
2DT = 140 µm (4H), klasa gwintu: dokładny 

 
Tabela 1. Przykładowe wyniki pomiarów średnicy podziałowej gwintu nagniatanego. 

 

Średnica podziałowa D2 w mm gwintu nagniatanego M36x3 w stali C35 mierzona za pomocą  
długościomierza TRIMOS Horizon Premium 1000. 

Wymiary gwintu nagniatanego:  D = 36,37 mm,  D2 = 34,14 mm, D1 = 32,77 mm 
g = 0,02 mm 

A – A 
 1 2 

1 34,0820 34,0742 
2 34,0860 34,0752 
3 34,0820 34,0746 

B – B 
 1 2 

1 34,0854 34,0726 
2 34,0860 34,0821 
3 34,0869 34,0863 

 
 

Wymiary nominalne głowicy: d = 36,45 mm, d2 = 34,22 mm, d1 = 32,75 mm 

Miejsca pomiarów 
B B 

A 

A 

1 

1 

2 

2 
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Tabela 2.  Wyniki badań parametrów chropowatości powierzchni walcowanego gwintu specjalnego 
36x2 – 120o 

 

Materiał: dural AW-2017A (PA6)  starzony samorzutnie (walcowanie w stanie przesyconym), 
D0 = 35,20 mm) 

Lp. Ra, µm] Rt, µm Rz, µm  
1 0,072 0,59 0,46 
2 0,175 1,53 1,04 
3 0,104 0,74 0,56 
4 0,075 0,83 0,54 
5 0,082 0,59 0,44 
6 0,084 0,57 0,41 
7 0,156 1,02 0,73 

Średnia 0,107 0,84 0,60 
Przedział ufności (α = 0,1) ±0,031 ±0,25 ±0,16 
Ra min , µm 0,072 

 
Tabela 3. Wyniki badań parametrów chropowatości powierzchni dla gwintów nagniatanych 

M36x3 
 

Materiał: dural AW-2017A (PA6)  starzony samorzutnie (nagniatanie w stanie przesycanym) 
Wymiary gwintu nagniatanego:  D = 36,17 mm,  D2 = 33,94 mm, D1 = 33,41 mm 

g = 0,07 mm 
Lp. Ra, µm Rt, µm Rz, µm 
1 0,096 0,90 0,66 
2 0,081 1,10 0,54 
3 0,104 1,27 0,70 
4 0,157 1,14 0,75 

Średnia 0,110 1,10 0,66 
Przedział ufności (α = 0,1) ±0,039 ±0,18 ±0,11 
Ra min, µm 0,096 
Wymiary nominalne głowicy:  d = 36,45 mm, d2 = 34,22 mm, d1 = 32,75 mm 

 
 

Tabela 4. Wyniki badań parametrów chropowatości powierzchni dla gwintów nagniatanych 
M36x3 (cd.) 

 

Materiał: dural AW-2017A (PA6)  starzony samorzutnie (nagniatanie w stanie przesycanym) 
Wymiary gwintu nagniatanego:  D = 36,05 mm,  D2 = 33,82 mm, D1 = 33,58 mm 

g = 0,10 mm 
Lp. Ra, µm Rmax, µm Rz, µm 
1 0,077 0,69 0,48 
2 0,130 1,56 0,79 
3 0,076 0,67 0,49 
4 0,087 0,58 0,51 

Średnia 0,093 0,86 0,57 
Przedział ufności (α = 0,1) ±0,030 ±0,54 ±0,18 

Ra min, µm 0,076 
Wymiary nominalne głowicy:  d = 36,45 mm, d2 = 34,22 mm, d1 = 32,75 mm 
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Tabela 5.  Wyniki badań parametrów chropowatości powierzchni dla gwintów nagniatanych 
36x3 cd. 

 

Materiał: stal C35 (odkuwki nakrętek) 
Wymiary gwintu nagniatanego:  D = 36,37 mm, D2 = 33,94 mm, D1 = 33,41 mm       

g = 0,02 mm 
Lp. Ra, µm Rmax, µm Rz, µm 
1 0,481 3,62 2,50 
2 0,338 2,98 1,64 

Ra min, µm 0,338 
g = 0,03 mm 

Lp Ra, µm Rmax, µm Rz, µm 

1 0,313 2,41 1,92 

2 0,434 2,69 2,16 

Ra min, µm 0,313 

Wymiary nominalne głowicy:  d = 36,45 mm, d2 = 34,22 mm, d1 = 32,75 mm 

 
Tabela 6.  Minimalne zmierzone wartości parametrów chropowatości po walcowaniu i nagnia-

taniu gwintów 
 

Minimalne wartości parametrów chropowatości po walcowaniu i nagniataniu gwintów 
Lp. Materiał  Gwint Rodzaj obróbki Ra, µm Rt, µm Rz, µm 
1 Dural       AW-

2017A (PA6) 
Specjalny 36x2 

– 120o 
0,072 0,59 0,46 

2 M36x2 

Walcowanie 

0,070 0,34 0,34 
3 

Stal 11SMn30 
M36x3 0,073 0,58 0,48 

4 Stal C35 M36x3 
Nagniatanie 

0,313 2,41 1,92 

 
Tabela 7. Przykładowe wyniki badań porównawczych wytrzymałości na ścinanie gwintów 

walcowanych i skrawanych. 
 

Przedziały ufności średnich i istotność różnic wytrzymałości na ścinanie gwintów M36x2 
walcowanych ( w

tR ) i skrawanych ( s
tR ) 

Materiał Stal 11SMn30 Dural AW-2017A 
(PA6) przesycany 

Mosiądz 
MO63 

w
tR , MPa 256 ± 2 171 ± 7 164 ± 3 

s
tR  , MPa 232 ± 12 144 ± 5 142 ± 11 

Test t istotności różnic s
t

w
t RR −  5,100*** 6,237*** 4,772*** 

Przyrost %100
R

RR
R

s
t

s
t

w
t −

=∆  
9 19 15 

Liczba powtórzeń dla gwintu 
walcowanego nw 

11 8 16 

Liczba powtórzeń dla gwintu 
skrawanego ns 

6 10 6 

Stopnie swobody f = nw + ns - 2 15 16 20 
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a)     b) 

      

Rys. 7. Struktura materiału na przekroju gwintu walcowanego: a) wierzchołek, b) dno wrębu 
(materiał: stal 11SMn30, gwint M36x2, zgład trawiony 

 
 
 

 
 

Rys. 8.  Struktura materiału na przekroju gwintu walcowanego specjalnego 36x2 – 120o; materiał: 
dural AW-2017A (PA6) starzony samorzutnie (walcowanie w stanie przesyconym), 
średnica zewnętrzna głowicy: d = 36,30 mm, D0 = 35,20 mm, zgład trawiony 

 
 
 
Rozkład twardości przedstawiony na powyższym rysunku opisuje funkcja 

wielomianowa: 
 

     HV0,1 = 254,033 - 76,653x + 40,878x2 + 91,668y - 80,293xy + 22,362y2  (4)       
 

gdzie x i y są współrzędnymi na przekroju gwintu (w mm) zaznaczonymi na 
rys. 9. 
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Rys. 9. Linie stałej twardości HV0,1 na przekroju gwintu M36x2 walcowanego w stali 11SMn30  
 

Podsumowanie  

Przeprowadzone badania wykazały, że walcowane i nagniatane gwinty 
wewnętrzne cechuje wysoka jakość technologiczna. Otrzymywano gwinty 
w klasie dokładnej, dla których tolerancja średnicy podziałowej odpowiadała 
szeregowi 4H. Średnicę zewnętrzną można było kształtować dowolnie, zmie-
niając średnicę D0 otworu pod gwint. Dobór średnicy D0 dla zadanej wartości 
średnicy zewnętrznej D1 gwintu walcowanego można przeprowadzić na podsta-
wie danych przedstawionych na rys. 2–4.  

Z rys. 2–6 widać, że gdy maleje średnica otworu pod gwint lub gdy rośnie 
grubość warstwy odkształcanej, względnie wytrzymałość kształtowanego mate-
riału, to średnica podziałowa walcowanego lub nagniatanego gwintu nieco się 
zmniejsza. Jest to skutek wzrostu sił promieniowych obciążających głowicę, 
a więc i odkształceń sprężystych układu przedmiot–narzędzie. 

Gwinty kształtowane za pomocą walcowania i nagniatania charakteryzuje 
bardzo niska chropowatość powierzchni. Dla badanej stali niskowęglowej 
i stopu aluminium osiągnięto minimalne wartości parametru Ra rzędu 0,07 µm. 
Materiał w obrębie zwojów gwintu walcowanego jest umocniony, co powoduje 
istotne podwyższenie wytrzymałości gwintu na ścinanie w porównaniu z gwin-
tem skrawanym.  
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Ze względu na ograniczoną sztywność i wytrzymałość głowic zastosowane 
metody obróbki mają ograniczone zastosowanie. Nie jest możliwe walcowanie 
oraz nagniatanie przy dużych grubościach warstwy odkształcanej gwintów 
wewnętrznych o małych średnicach, dużych skokach i w materiałach o wysokiej 
wytrzymałości.  

 
Praca naukowa była finansowana ze środków Ministra Nauki, wykonana 

w ramach realizacji Programu Wieloletniego pn. Doskonalenie systemów 
rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004–2008. 
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The quality of internal threads rolled and burnished with roller heads 
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Summary  

The threads fabricated by plastic working offer a number of indisputable 
advantages. It is possible to obtain low surface roughness and high accuracy. 
The threads are characterised by high shear strength and surface pressure. The 
dimensions and surface roughness of the threads were checked and the shear 
strength of the rolled and machined threads was compared. Additionally, 
microstructural examinations were made on cross-sections of the rolled threads 
and hardness distribution was determined. 

 
 
 




