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Wstęp
Europejski przemysł stalowy oraz odpowiednie 

instytucje badawcze, kontynuują badania na rzecz 
rozwoju zastosowania stali nierdzewnych w sekto-
rze transportu.

O ich zastosowaniu zadecydowała m. in. trwa-
łość i łatwość w konserwacji. Żywotność autobu-
sów, które zostały wykonane ze stali nierdzewnych, 
w porównaniu ze stalą mniej odporną na korozję, 
jest znacznie dłuższa, a ponadto nie przeprowadza 
się remontów i konserwacji [6]. Jednakże stale nie-
rdzewne ze względu na specyfi czne właściwości 
fi zyczne i mechaniczne zostały zakwalifi kowane do 
materiałów trudnoobrabialnych.

Zaproponowana innowacyjna technologia na-
gniatania metodą duplex pozwala na uzyskanie 
gładkiej powierzchni i zachowania właściwości stali 
nierdzewnych. Nagniatanie części powoduje po-
prawienie jakości technologicznej wyrobu. Głów-
nie przez zmniejszenie chropowatości powierzchni 
i zwiększenie jej nośności oraz przez wzrost umoc-
nienia materiału w warstwie wierzchniej [5].

Z badań prowadzonych przez wieloosobowy ze-
spół kierowany przez profesora L. Kukiełkę wyni-
ka, że stan przedmiotu po obróbce poprzedzającej 
wpływa na jakość technologiczną wyrobu nagniata-
nego i najkorzystniejszym profi lem chropowatości 
powierzchni, z punktu widzenia stabilności procesu 
nagniatania oraz jakości technologicznej i użytko-
wej wyrobu jest profi l zdeterminowany okresowy [3].

1. Rys historyczny
Odkryta stal nierdzewna na początku XX wieku 

bardzo szybko znalazła zastosowanie w przemyśle 
kolejowym. Już w roku 1930 została ona powszech-
nie stosowana w transporcie kolejowym w Ameryce 

Północnej. Pomimo tego, iż stal nierdzewna nie jest 
ani najlżejszym z materiałów ani najtańszym, to za-
równo producenci, jak i odbiorcy szybko odkryli, że 
jej duża odporność na korozję stanowi przewagę 
w porównaniu ze zwykłymi stalami. Również fakt, iż 
malowanie pojazdów kolejowych jest zbędne spo-
wodował, że zastosowanie tych stali jest jeszcze 
bardziej atrakcyjne [6].

W Europie historia zastosowania stali nierdzew-
nej w transporcie kolejowym rozpoczęła się dopiero 
po II wojnie światowej. Wiele pociągów wyprodu-
kowanych w późnych latach 50-tych i na początku 
60-tych jest nadal w transporcie podmiejskim. Ich 
remont wiąże się głównie z częściowym lub całko-
witym malowaniem po to, aby ich wygląd był zgod-
ny z założeniami fi rm kolejowych.

W Niemczech w 1958 roku wyprodukowano nowy 
rodzaj wagonu kolejowego „Silberling”. Został on 
wykonany ze stali nierdzewnej i charakteryzował 
się niezwykle małą masą (28 t – pusty, 31 – 40 t – 
w eksploatacji) - rys. 1 i 2.

W Japonii stal nierdzewna w przemyśle kolejowym 
jest stosowana od 1970 roku po dzień dzisiejszy [6].
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Rys. 1. Niemiecki wagon kolejowy „Silberling”[5]
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2. Zalety stosowania stali nierdzewnych
Do głównych zalet stali nierdzewnych należy 

zaliczyć: wysoką odporność na różne środowiska 
korozyjne, estetyczny wygląd i dobre właściwości 
wytrzymałościowe [1]. Poza kryteriami estetycz-
nymi, które są uwzględnione w przypadku zasto-
sowania stali nierdzewnych w transporcie kole-
jowym, autobusowym, bardzo ważne są kwestie 
bezpieczeństwa.

Choć w dzisiejszych czasach poważne kolizje 
zdarzają się bardzo rzadko, to nie są one wyklu-
czone, zważywszy na coraz większą prędkość tych 
pojazdów. I dlatego też wiele fi rm kolejowych decy-
duje się na konstrukcje ze stali nierdzewnych za-
miast z innych materiałów, takich jak stal węglowa 
i stopy aluminium. Wybór ten niesie unikatowe ko-
rzyści związane z bezpieczeństwem, co jest zwią-
zane z wysoką absorbcją energii możliwą dzięki 
korzystnym właściwościom utwardzanych stali au-
stenitycznych nierdzewnych [6].

Ferrytyczna stal nierdzewna zdobyła silną po-
zycję jako materiał na poszycie pojazdów. Ulega 
znacznej mniejszej korozji w porównaniu z powle-
kaną stalą węglową, nawet gdy zastosowana na 
niej powłoka malarska zostanie uszkodzona, czego 

trudno jest uniknąć w trudnych warunkach transpor-
tu publicznego. Na mniej widoczne elementy sto-
suje się austenityczną stal nierdzewną. Jest prze-
ważnie używana w rurowych konstrukcjach ram 
autobusowych (rys. 3). Z tego względu, że materiał 
nie wymaga dodatkowej ochrony powierzchni, nie 
są konieczne kosztowne procesy fosforanowania 
i malowania. Dodatkowym atutem jest doskonała 
spawalność.

3. Obróbka stali nierdzewnych
Pomimo, iż większość producentów stali nierdzew-

nych oferuje swoje wyroby z wysoką jakością po-
wierzchni, to jej ostateczna obróbka szlifi erska i po-
lerska jest nadal w wielu przypadkach nieunikniona. 
Jednakże stale nierdzewne ze względu na specyfi cz-
ne właściwości fi zyczne i mechaniczne, zostały za-
kwalifi kowane do materiałów trudnoobrabialnych. Za-
sadniczym problemem podczas obróbki i eksploatacji 
stali nierdzewnych jest możliwość uwrażliwienia na 
korozję międzykrystaliczną w wyniku wydzielania się 
węglików [1]. Stale nierdzewne austenityczne wyka-
zują wysoki stopień umocnienia przez zgniot, co po-
woduje powstawanie twardych powierzchni wiórów, 
co prowadzi do powstawania karbów.

 Nagniatanie metodą duplex elementów ze stali 
nierdzewnych

Ze względu na trudnoobrabialność stali nierdzew-
nej, została zaproponowana innowacyjna metoda 
nagniatania typu duplex. Istota tej technologii po-
lega na wykonywaniu operacji w dwóch etapach. 
W etapie pierwszym, na powierzchni półwyrobu, 
wygniata się nierówności o regularnym zarysie 
(trójkątnym, łukowym, łukowo-liniowym, trapezo-
wym lub innym) i parametrach zależnych od pożą-
danych właściwości warstwy wierzchniej wyrobu 
[4]. W etapie drugim nierówności te nagniata się, 
aż do całkowitego wyrównania powierzchni (rys. 4).

W warstwie wierzchniej kształtowanej nagniata-
niem występują naprężenia własne, które wpływają 
na właściwości eksploatacyjne części. Ze względu 
na wysoki stopień skomplikowania procesu, a głów-
nie występowanie nieliniowości fi zycznej (materia-

Rys. 2. Tramwaje wykonane ze stali nierdzewnej, 
Hannover, Niemcy [5]

Rys. 3. Konstrukcje ram 
autobusów [6]

Rys. 4. Schemat procesu nagniatania tocznego, 
gładkościowo-umacniającego typu duplex [3]
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łowej) i geometrycznej oraz nieznajomość warun-
ków brzegowych w obszarze kontaktu, analityczne 
rozwiązanie problemu jest niemożliwe. Możliwe 
jest natomiast rozwiązanie na drodze numerycznej. 
W tym celu opracowano odpowiednie algorytmy 
i aplikacje komputerowe w systemie Ansys. 

4. Analiza numeryczna w programie Ansys 
stanów naprężeń i odkształceń w warstwie 
wierzchniej części nagniatanej

Opracowane w niniejszej pracy aplikacje 
w systemie Ansys, umożliwiają kompleksową ana-
lizę czasową stanów deformacji (przemieszczeń, 
odkształceń) i naprężeń, występujących podczas 
nagniatania w przedmiocie oraz narzędziu nagnia-
tającym. W warstwie wierzchniej kształtowanej na-
gniataniem występują naprężenia własne, które 
wpływają na właściwości eksploatacyjne części. 
Podstawowym problemem jest określenie warunków 
realizacji procesu, które zapewnią otrzymanie pożą-
danego rozkładu naprężeń w warstwie wierzchniej 
lub odwrotnie określenie rozkładu naprężeń dla za-

danych warunków realizacji procesu [5]. W tym celu 
wykorzystano metodę elementów skończonych. 

Przykładowe analizy numeryczne przeprowadzo-
no dla płaskiego stanu odkształcenia i przestrzen-
nego stanu naprężenia. Geometrię przedmiotu 
zamodelowano w układzie płaskim 2D. Profi l ma-
teriału obrabianego jest zdeterminowany okresowy 
o zarysie trójkątnym i kącie pochylenia boku wy-
noszącym 15°. Dla takiej struktury geometrycz-
nej, można uzyskać dobre właściwości warstwy 
wierzchniej i całkowite wygładzenie powierzchni.

Narzędzie traktowano jako ciało idealnie sztyw-
ne (E→∞), natomiast materiał obrabiany (stal nie-
rdzewna austenityczna 1.4401), jako ciało sprę-
żysto-plastyczne z nieliniowym umocnieniem. Do 
dyskretyzacji użyto elementu skończonego typu 
PLANE162. Zostały odebrane translacyjne i ro-
tacyjne stopnie swobody na krawędziach modelu 
nagniatanego, natomiast dla stempla zadano prze-
mieszczenie po osi OY. Na rysunkach 5 i 6 przed-
stawiono wyniki symulacji procesu zgniatania nie-
równości płaskim stemplem.

 

a) b) 

c) d) 

Rys. 5. Mapy intensywności naprężeń podczas zgniatania regularnych nierówności płaskim stemplem, dla 
różnego stopnia zaawansowania procesu: a) 16%, b) 26%, c) 54%, d) 100%

  

 

a) b) 

c) d) 

Rys. 6. Mapy intensywności odkształceń podczas zgniatania regularnych nierówności płaskim stemplem, 
dla różnego stopnia zaawansowania procesu: a) 13%, b) 26%, c) 65%, d) 100%
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Podsumowanie
Stale nierdzewne w transporcie publicznym 

ugruntowały już swoją pozycję jako materiał odpor-
ny na korozję i wytrzymały. 

Obróbka stali nierdzewnej metodami konwen-
cjonalnymi, np. obróbki ubytkowej, jest procesem 
trudnym w realizacji ze względu na własności stali. 
Zaproponowana innowacyjna metoda nagniatania 
typu duplex, pozwala uzyskać wymagana jakość 
wyrobu, czyli zwiększyć gładkość powierzchni oraz 
wytworzyć odpowiedni stan naprężeń własnych 
i uzyskać odpowiednią twardość materiału.

Opracowana autorska aplikacja w systemie AN-
SYS / LS-Dyna umożliwia analizę zjawisk fi zycz-
nych zachodzących podczas procesu nagniatania 
powierzchni chropowatej o trójkątnym zarysie nie-
równości. Przeprowadzanie symulacji numerycz-
nych, pozwala np. na określenie warunków realiza-
cji procesu dla wymaganych właściwości warstwy 
wierzchniej wyrobu. 
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Burnishing by duplex method of parts 
of public transport vehicles made of stainless steel

Abstract
Article presents innovative technology of burnishing elements made of stainless steel, used in public 

transport vehicles. This technology is realized in two stages. On the fi rst stage, on the workpiece surface 
are burnished asperities in the outline (creation of determined profi le). On the second step these asperities 
are burnished, in order to obtain the best product. The analysis of stress and strain were developed in the 
ANSYS/LS-Dyna. The paper presents the results of the numerical simulation.
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