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BADANIE WPŁYWU GŁĘBOKOŚCI NAGNIATANIA  

NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI WAŁKÓW STALOWYCH 

 

W pracy omówiony został proces nagniatania tocznego osiowego powierzchni wałków ze stali C45. Powierzchnie do na-

gniatania przygotowano w procesie toczenia. Następnie wykonano pomiary powierzchni i określono parametry chropowatości 

po obróbce poprzedzającej (toczeniu). Proces nagniatania przeprowadzono na obrabiarce RM 4010, stosując różne głęboko-

ści procesu. Powierzchnie ponownie zmierzono i określono parametry chropowatości po procesie nagniatania. Analizie pod-

dano wpływ głębokości nagniatania na chropowatość powierzchni wałków stalowych. Otrzymane wyniki przedstawiono  

w postaci profilogramów, tabeli oraz wykresów. 

     

WSTĘP 

W trakcie obróbki wykończeniowej kształtowane są ostatecznie 
podstawowe właściwości użytkowe warstwy wierzchniej. W okre-
ślonych warunkach eksploatacji właściwości te, mają decydujący 
wpływ na trwałość i niezawodność maszyn. Jedną z metod obróbki 
wykończeniowej, która umożliwia otrzymanie warstwy wierzchniej 
charakteryzującej się  korzystnymi właściwościami użytkowymi, jest 
obróbka nagniataniem [1÷7]. Jest to jedna z metod obróbki wykoń-
czeniowej metali i ich stopów, spieków oraz tworzyw sztucznych, 
polegająca na wykorzystaniu miejscowego odkształcenia plastycz-
nego, wytwarzanego w warstwie wierzchniej przedmiotu [8÷18], 
wskutek określonego (siłowego oraz kinematycznego) współdziała-
nia twardego i gładkiego narzędzia (o kształcie kuli, krążka, wałka 
lub innym) z powierzchnią obrabianą [18÷26]. Efektem nagniatania 
jest zmniejszenie chropowatości powierzchni przy jednoczesnym 
utwardzeniu warstwy wierzchniej obrabianego przedmiotu oraz 
kształtowanie w niej naprężeń ściskających. Niektóre sposoby 
obróbki nagniataniem mogą być stosowane w celu wytworzenia 
mikrorowków smarnych na powierzchniach współpracujących w 
warunkach tarcia, np., czopów, panewek, prowadnic, cylindrów, 
tłoków, sprawdzianów i in., w celu podwyższenia ich odporności na 
zatarcie i zużycie ścierne. Elementy te znajdują szerokie zastoso-
wanie w przemyśle motoryzacyjnym. 

Wymagania odnośnie stanu warstwy wierzchniej i dokładności 
wymiarowo-kształtowej są zróżnicowane, a związane jest to z róż-
norodnością przeznaczenia części oraz różnorodnością warunków 
ich eksploatacji. W trakcie procesu trudność sprawia ustalenie 
parametrów nagniatania dla uzyskania wymaganej jakości, ponie-
waż pomiar parametrów procesu (decydujących o jakości technolo-
gicznej takich jak, pola temperatur, pola naprężeń, przemiany struk-
turalne, zmiana wymiarów pod wpływem odkształceń sprężystych, 
itp.) w trakcie procesu nagniatania, przy obecnym stanie techniki 
jest niemożliwy. O przebiegu parametrów można tylko wnioskować 
na podstawie właściwości wyrobu po procesie. Dlatego też, bardzo 
często analizie poddawane są parametry chropowatości powierzch-
ni przed i po nagniataniu.  

W niniejszej pracy analizie poddano wpływ głębokości nagnia-
tania powierzchni wałków przygotowanych w procesie toczenia na 
parametry chropowatości tych powierzchni po procesie nagniatania. 

Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci tabeli, wykresów i profii 
chropowatości.  

1. BADANIA EKSPERYMENTALNE    

1.1. Przygotowanie próbek 

Próbki walcowe ze stali C45 przygotowano pod nagniatanie w 
procesie toczenia. Przeprowadzono następujące operacje, 
– cięcie pręta na długość 205 mm. 
– toczenie na tokarce CNC NEF 400, na średnicę 20 mm. 

Przygotowano dziesięć próbek (rys. 1), które toczono na śred-
nicę 20 mm o długości 170 mm. Proces toczenia przeprowadzono 
na tokarce CNC NEF 400 (rys. 2), stosując następujące parametry, 
prędkość skrawania vs=95 m/s, posuw w trakcie toczenia wykańcza-
jącego ft=0,15 mm/obr. i głębokość at=0,5 mm. Stosowano trzykrot-
ną powtarzalność badań. 

 

 
 

 
Rys. 1. Przykładowe próbki przygotowane pod nagniatanie w pro-
cesie toczenia wraz z wymiarami 
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Rys. 2. Tokarka CNC NEF 400   

1.2. Nagniatanie toczne powierzchni wałków stalowych 

Nagniatanie realizowano na nagniatarce RM 4010 (rys. 3) firmy 
Fette z zamontowaną trójkrążkową głowicą nagniatającą (rys. 4) do 
nagniatania tocznego osiowego. Proces wykonano z następującymi 
parametrami, prędkość nagniatania vn=50m/s, posuw nagniatania 
fn=0,15 mm/obr. Użyta głowica nagniatająca daje możliwość usta-
wienia określonej głębokości nagniatania an. W trakcie badań sto-
sowano trzy różne głębokości nagniatania an=0,02 mm, an=0,03 mm 
oraz an=0,04 mm. Stosowano trzykrotną powtarzalność badań. 
 

 
Rys. 3. Nagniatarka RM4010 firmy Fette   

 

 
Rys. 4. Trójkrążkowa głowica nagniatająca   

2. WYNIKI BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH 

Powierzchnie wałków ze stali C45 po toczeniu oraz po procesie 
nagniatania tocznego osiowego profilografowano na profilometrze 
T8000. Uzyskane przykładowe profilogramy powierzchni przedsta-
wiono w punktach 2.1 oraz 2.2.  Stosowano trzykrotną powtarzal-
ność pomiarów. 

 

Rys. 5. Profilometr T8000   

2.1. Profilogramy powierzchni wałków ze stali C45 po proce-
sie toczenia 

Przykładowe profilogramy powierzchni wałka ze stali C45 po 
procesie toczenia wykonane na odcinku pomiarowym 4,8 mm (rys. 
6) oraz 2,2 mm (rys. 7). 
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Rys. 6. Przykładowy profilogram powierzchni po procesie toczenia   
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Rys. 7. Przykładowy profilogram powierzchni po procesie toczenia 

2.2. Profilogramy powierzchni wałków ze stali C45 po proce-
sie nagniatania tocznego osiowego 

Przykładowe profilogramy powierzchni wałka ze stali C45 po proce-
sie nagniatania tocznego osiowego dla głębokości nagniatania 
an=0,02 mm (rys. 8), an=0,03 mm (rys. 9) oraz an=0,04 mm (rys. 10). 
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Rys. 8. Przykładowy profilogram powierzchni po procesie nagniata-
nia dla głębokości an=0,02 mm 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

1210 AUTOBUSY 12/2017 
 

µm

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 mm

Length = 4 mm  Pt = 0.651 µm  Scale = 1 µm

 
Rys. 9. Przykładowy profilogram powierzchni po procesie nagniata-
nia dla głębokości an=0,03 mm 
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Rys. 10. Przykładowy profilogram powierzchni po procesie nagnia-
tania dla głębokości an=0,04 mm 

 
Profile przedstawione na rysunkach 8÷10 wskazują na zdecy-

dowaną poprawę jakości powierzchni po obróbce nagniataniem w 
stosunku do powierzchni obrabianej toczeniem. Oznacza to, iż 
operacja nagniatania została przeprowadzona poprawnie.  

Uśrednione wyniki pomiarów parametrów chropowatości Ra 
oraz Rt przedstawiono w tabeli 1. 
 

Tab. 1. Wartości parametrów chropowatości powierzchni  
dla różnych głębokości nagniatania an  

Lp. 
Głębokość  

nagniatania [mm] 

Średnia wartość  
parametru chropowatości  

Ra [m] 

Średnia wartość  
parametru chropowatości  

Rt [m] 

1 0 0,903 3,23 

2 0,02 0,101 0,46 

3 0,03 0,043 0,571 

4 0,04 0,317 1,83 

 
Na podstawie pomiarów powierzchni po procesie toczenia  

i nagniatania tocznego osiowego możliwe było sporządzenie 
wykresów (rys. 11 i rys. 12). Pierwsza wartość parametru 
chropowatości na obu wykresach stanowi wartość danego 
parametru po procesie toczenia, czyli dla głębokości an=0 mm. 
Kolejne zaś dla trzech głębokości nagniatania an=0,02 mm, an=0,03 
mm oraz an=0,04 mm.   

 

 
Rys. 11. Wykres zależności pomiędzy wartościami parametru Ra  
a głębokością nagniatania an 

 

 
Rys. 12. Wykres zależności pomiędzy wartościami 
parametru Rt a głębokością nagniatania an 

 
Na podstawie wyników uzyskanych w badaniu chropowatości 

próbek po procesie nagniatania na różne głębokości można wycią-
gnąć kilka wniosków. Po pierwsze próbki po nagniataniu charakte-
ryzują się mniejszą chropowatością powierzchni niż te po toczeniu, 
co jest zgodne z teorią. Można to stwierdzić na podstawie średniej 
wartości odchylenia chropowatości od linii średniej, czyli parametru 
Ra. Także parametr Rt jest niższy dla próbek nagniatanych. Na 
wykresie, który przedstawia zależność stanu powierzchni od głębo-
kości nagniatania (rys. 11) można zauważyć gwałtowne polepszenie 
się stanu powierzchni po nagniataniu. Najmniejsze wartości para-
metrów chropowatości powierzchni zostały uzyskane po nagniataniu 
na głębokość 0,03 mm. Przy dalszym zwiększaniu głębokości na-
gniatania pojawiały się tzw. wypływki na powierzchni. Powodują one 
pogorszenie się wartości parametrów chropowatości powierzchni. 
Potwierdzić to może także nieco większa wartość parametru Rt. 
Analizując rysunki 8÷10 można stwierdzić pojawienie się nieregu-
larności powierzchni już dla próbki nagniatanej na głębokość 0,03 
mm.  

PODSUMOWANIE 

Celem pracy była analiza wpływu głębokości nagniatania tocz-
nego osiowego na chropowatość powierzchni przygotowanej  
w obróbce toczeniem. Przeprowadzono badania eksperymentalne, 
obejmujące proces toczenia a następnie nagniatania. Powierzchnie 
próbek ze stali C45 profilografowano. Przedstawiono wyniki obejmu-
jące zmianę wartości parametrów Ra oraz Rt w zależności od głę-
bokości nagniatania. Wskazano, że istnieje taka wartość głębokości 
nagniatania po przekroczeniu której parametry chropowatości za-
czną rosnąć, co wiąże się z powstawaniem na powierzchni wypły-
wek lub występowaniem lokalnych uszkodzeń warstwy wierzchniej 
(utrata spójności) w tzw. punkcie Bielajewa. Jest to wywołane zbyt 
dużymi naciskami w procesie nagniatania, a w efekcie zbyt dużymi 
odkształceniami materiału przekraczającymi dokształcenia granicz-
ne.  
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Researches of the influence of burnishing depth  
on the surface roughness parameters of the steel shafts 

The process of axial burnishing rolling of surfaces from 

C45 steel rollers is discussed. Finishing surfaces were pre-

pared in a rolling process. Then surface measurements were 

made and the roughness parameters were determined after 

pre-treatment (turning). Burning was performed on a RM 

4010 machine using different depths of the process. Surfaces 

were re-measured and roughness parameters determined 

after the burnishing process. The influence of the burnishing 

depth on the surface roughness after axial burnishing rolling 

was analyzed. The results are presented in the form of profil-

ographs, table and graphs. 
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