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Streszczenie 
W artykule przedstawiono metodę wygniatania wzorów dekoracyjnych na rurach wykorzystanych 

w przemyśle motoryzacyjnym (np. poręcze w autobusach). Wyjaśniono istotę procesu kształtowania 
wzorów poprzez wygniatanie. Opisano stanowisko do wygniatania wzorów dekoracyjnych. Pokazano 
przykładowe wzory dekoracyjne na rurach po obróbce wygniataniem. 
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WSTĘP 

W ostatnim okresie czasu, coraz większego znaczenia nabierają sposoby obróbki bezwió-
rowej, a wśród nich obróbka nagniataniem, która umożliwia otrzymywanie warstwy wierzch-
niej o szczególnie korzystnych właściwościach [1]. Obróbka ta w znacznym stopniu zastępuje 
obróbki ścierne, takie jak szlifowanie, gładzenie, dogładzanie i polerowanie. 

Do niezaprzeczalnych zalet nagniatania, głównie zalicza się: ekonomiczność, duża wydaj-
ność, duża trwałość tocznych elementów nagniatających, duża gładkość powierzchni 
(Ra<0,08 µm), brak wiórów i pyłów szkodliwych dla zdrowia [4].  

Z analizy dostępnej literatury wynika, że dotychczas nagniatanie stosowane było jedynie 
do obróbki wykańczającej części sztywnych postaciowo, tzn. takich, które pod działaniem sił 
nagniatania nie ulegają trwałemu odkształceniu postaciowemu. Są to najczęściej części pła-
skie lub wałki. 

W zespole kierowanym przez prof. Leona Kukiełkę na Wydziale Mechanicznym Poli-
techniki Koszalińskiej, opracowano technologię obróbki nagniataniem zewnętrznych po-
wierzchni rur cienkościennych, które mają zastosowanie między innymi w przemyśle moto-
ryzacyjnym, np. na poręcze w autobusach (rys. 1). 

Odkształcenia plastyczne wywołane tą metodą obróbki powstają w wyniku działania 
układu sił wywołujących naprężenia w przedmiocie obrabianym przekraczające wartość na-
prężenia uplastyczniającego. Dzięki temu otrzymujemy przedmiot o dużej gładkości po-
wierzchni połączonej z umocnieniem mechanicznym warstwy wierzchniej oraz konstytuowa-
nia w niej naprężeń ściskających, powodując zwiększenie odporności na zużycie w warun-
kach eksploatacyjnych [3].  
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Na wygładzonej powierzchni rur korzystnie jest wygniatać różne wzory dekoracyjne uło-
żone wzdłuż linii śrubowej prawo lub lewozwojowej. 

Szczególnie interesującym ukształtowaniem powierzchni jest deseniowanie i walcowanie 
wzorków przez co można osiągnąć ciekawe efekty. Powierzchnie uzyskane w wyniku wy-
gniatania odbijają światło w mniejszym stopniu i są odporne na zadrapania. Plamy i odciski 
palców nie są widoczne optycznie. 

 
Rys. 1. Zastosowanie rur w autobusach miejskich 
Źródło: http://www.przegubowiec.com/technika/2802-konstrukcja-autobusow. 

WYGNIATANIE MIKROROWKÓW 

Opracowany proces wygniatania mikrorowków na rurach cienkościennych przebiega naj-
korzystniej w trzech operacjach. W operacji pierwszej następuje kalibrowanie średnicy ze-
wnętrznej rury. Następuje eliminacja odchyłek średnicy zewnętrznej rury, które wynoszą na-
wet ±0,1 mm. W drugiej operacji – nagniatanie gładkościowe – następuje wyrównanie nie-
równości i uzyskanie bardzo gładkiej powierzchni – średnie arytmetyczne odchylenie profilu 
od linii średniej wynosi Ra<0,1 μm. W tym celu stosuje się elementy nagniatające pokazane 
na rysunku 2. Dopiero w operacji trzeciej, na tak przygotowaną powierzchnię, nanosi się mi-
krorowki – wzory dekoracyjne. Proces ten polega na plastycznym kształtowaniu na obrabia-
nej powierzchni ciągłego rowka przez twardy i gładki element nagniatający (rys. 4c). W celu 
zwiększenia efektywności procesu wszystkie trzy operacje można wykonywać w jednym 
przejściu. 

 
Rys. 2. Elementy nagniatające zastosowane w głowicach sztywnych: a – element walcowy,  

b – element stożkowo-walcowy, c – element igiełkowy, d – element kulkowy 
Źródło: Opracowanie własne. 

Możliwe jest otrzymywanie różnych układów mikrorowków na powierzchni obrobionej 
poprzez zmianę wartości poszczególnych ruchów kinematycznych, szczególnie posuwowego 
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i obrotowego. Można także wytworzyć całkowicie nową strukturę stereometryczną nierówno-
ści w przypadku nakładania się śladów poobróbkowych na siebie. Rozróżnia się cztery pod-
stawowe typy ukształtowania śladów, które przedstawiono schematycznie na rys. 3. 

Ważny jest układ oraz wielkości i liczba mikrorowków na powierzchni przedmiotu po-
nieważ ma to wpływ na niektóre właściwości eksploatacyjne powierzchni, głównie odporność 
na zużycie ścierne, zatarcie, a także na własności warstwy wierzchniej [1]. Od rodzajów ukła-
dów śladów zależy również efekt wizualny. 

 
Rys. 3. Rodzaje układów śladów poobróbkowych na powierzchni obrobionej [1] 

Stanowisko do wygniatania wzorów 
Proces wygniatania rowków dekoracyjnych na rurach realizowano na stanowisku pokaza-

nym na rysunku 4a. 

 
Rys. 4. Widok stanowiska nagniatającego w układzie z obracającą się rurą (a), widok układu 

obróbkowego (b), toroidalny krążek do wygniatania rowków (c), 1 – przyrząd nagniatający,  
2 – wspornik, 3 – siłownik hydrauliczny, 4 – głowica, 5 – suwak, 6 – tłoczysko siłownika 
hydraulicznego, 7 – zawór przelewowy, 8 – zasilacz hydrauliczny, 9 – element nagniatający,  
10 – tokarka [3] 

Przyrząd nagniatający (1) z elastycznym dociskiem elementów nagniatających (9) moco-
wano w miejsce imaka nożowego tokarki (10). Elementy nagniatające mocowano we wspor-
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niku (2) tłoczyska siłownika hydraulicznego (3) przyrządu oraz w głowicy  
(4) mocowanej na specjalnym suwaku (5) połączonym z tłoczyskiem siłownika hydrauliczne-
go (6). Siłę nacisku elementów nagniatających ustalano za pomocą ciśnienia oleju w układzie 
hydraulicznym przez odpowiednie napięcie sprężyny zaworu przelewowego (7) zasilacza 
hydraulicznego (8). 

Na powierzchni rury wygładzonej nagniataniem wygniatano rowki dekoracyjne krążkiem 
toroidalnym R = 1 mm (rys. 4c) [2]. Stosowano przy tym różne posuwy nagniatania oraz róż-
ne siły nacisku, uzyskując bardzo korzystne efekty wizualne. Przykłady rur z wygniecionymi 
rowkami ułożonymi wzdłuż linii śrubowych przedstawia rysunek 5. Powierzchnia 1 – linia 
śrubowa prawozwojna o skoku s = 1,5 mm i głębokości g = 0,1 mm, powierzchnia 2, 3 i 4 – 
linie śrubowe prawo i lewozwojna o skokach i głębokościach odpowiednio: s = 1,5 mm, 
g = 0,05 mm; s = 2,5 mm, g = 0,05 mm; s = 2,5 mm, g = 0,15 mm. 

 

Rys. 5. Widok powierzchni rur z wygniatanymi rowkami [2] 
 

WNIOSKI 

Konstruktorzy podczas doboru geometrii części coraz to częściej zwracają uwagę nie tyl-
ko na ich funkcjonalność, ale także na wygląd estetyczny, kolor i teksturę.  

Obróbka wygniatania wzorów dekoracyjnych daje nowe możliwości kształtowania po-
wierzchni. Wygniatane powierzchnie posiadają regularny wzór geometryczny.  

Procesy nagniatania gładkościowego i wygniatania mikrorowków przede wszystkim pod-
wyższają właściwości eksploatacyjne (tj. odporność na zużycie zmęczeniowe, cierne i koro-
zyjne), przez zmianę właściwości materiału w warstwie wierzchniej. Niejako przy okazji mo-
gą pełnić również rolę dekoracyjną. Najczęściej stosowane są wyłącznie do celów technicz-
nych, głównie do poprawy właściwości tribologicznych i do celów regeneracyjnych. 

Poza tym takie wygniecione wzory dekoracyjne powodują, że przypadkowe uderzenia  
i zadrapania na powierzchniach są mniej widoczne. 
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BURNISHING ROLLING OF DECORATIVE  
DESIGNS ON PIPES USED  

IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY 

Abstract 
In the paper the method of embossing of decorative designs on pipes used in the automotive indus-

try (e.g. handrails in buses) is presented. The essence of the process of embossing of decorative  
designs by embossing is described. The stand of the burnishing rolling of decorative designs is shown. 
The examples of decorative designs on pipes after embossing are presented. 
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