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Streszczenie 

W pracy przedstawiono przykłady zastosowań technologicznych ablacyj-
nej mikroobróbki laserowej  w modyfikacji warstwy wierzchniej elemen-
tów silnika spalinowego (zawory, tuleje cylindrowe). Modyfikacja trzon-
ków zaworów azotowanych jarzeniowo pozwoliła uzyskać charakterystycz-
ną topografię powierzchni o wysokiej mikrotwardości do 1400 HV0,05. 

                                                 
* Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa. 
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W procesie mikroobróbki laserowej górnej strefy stalowej i żeliwnej tulei 
cylindrowej wytworzono charakterystyczne mikrozasobniki olejowe, mają-
ce na celi gromadzenie oleju, a tym samym poprawę warunków współpracy 
skojarzenia tłok–pierścień–tuleja cylindrowa. Wykorzystując nanosekun-
dowe impulsy laserowe, dokonano także modyfikacji warstwy wierzchniej 
gładzi żeliwnych tulei cylindrowych, uzyskując jednocześnie efekt oczysz-
czania i mikronadtapiania warstwy powierzchniowej.  

WPROWADZENIE 

Obróbka laserowa powierzchni jest stosowana w cyklu technologicznym 
wytwarzania. Ponieważ pozwala na obróbkę wybranych, niewielkich ob-
szarów materiału, to jednocześnie pozwala na minimalizację odkształceń 
mechanicznych w wyniku oddziaływania cieplnego, sprowadzając je wy-
łącznie do strefy oddziaływania cieplnego i powstania naprężeń własnych. 

Zakres zastosowań nagrzewania laserowego jest szeroki, ponieważ 
nagrzewanie wsadu odbywa się z reguły w powietrzu, co ułatwia opero-
wanie wiązką promieniowania – można nią dotrzeć do trudno dostępnych 
elementów wsadu. Najczęściej wiązką laserową obrabia się długie po-
wierzchnie płaskie lub o przekroju pryzmatycznym (np. prowadnice), 
powierzchnie obrotowo-symetryczne (powierzchnie trące łożysk ślizgo-
wych, wałów korbowych, tłoków, cylindrów, pierścieni uszczelniających, 
zacisków, bieżnie łożysk), specjalne powierzchnie kształtowe (krzywki, 
tarcze, sprzęgła, gniazda zaworów). 

Technologia ablacyjnej mikroobróbki laserowej umożliwia wytwo-
rzenie w newralgicznej górnej strefie tulei cylindrowej zmodyfikowanych 
mikro- i nanostruktur  w warstwie powierzchniowej poprzez oddziaływa-
nie plazmy laserowej i wysokiego ciśnienia. Szybkozmienne impulsy 
laserowe o częstotliwości repetycji od kilku Hz do 100 kHz i więcej wy-
muszają proces ablacji laserowej, rozdrobnienie struktury oraz ultraszyb-
kie przemiany fazowe nieosiągane innymi technologiami. Wyniki badań 
wstępnych wskazują, że w warstwie wierzchniej mogą zostać wytworzo-
ne cienkie mikrowarstwy amorficzne (szkliste) – o bardzo wysokich wa-
lorach technologicznych, bardzo konkurencyjne dla innych nowocze-
snych technologii stosowanych w inżynierii powierzchni. Procesy mody-
fikacji laserowej wpływają nie tylko jakościowo na strukturę, ale także 
pozwalają na precyzyjne kształtowanie mikrozasobników olejowych 
w newralgicznych strefach. 
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Obróbka może być tam stosowana jako ostateczna lub jako półwy-
kańczająca. Jedną z największych zalet tej technologii jest bardzo mała 
strefa wpływu ciepła, co zapewnia minimalny wpływ obróbki na defor-
mację tulei, jak i na naprężenia własne. Również układ wytworzonych na 
powierzchni tulei zasobników olejowych jest ważny, ponieważ wpływa 
decydująco na procesy tribologiczne. 

Zastosowanie technologii mikroobróbki laserowej pozwala na zwięk-
szenie trwałości i niezawodności silników spalinowych, a także pozwala na 
polepszenie właściwości w zakresie emisji toksycznych związków oraz na 
zwiększenie sprawności silnika. Ma to szczególne znaczenie w produkcji 
silników mocno obciążonych cieplnie, o dużej mocy pracujących przy ich 
dużym wytężeniu, w bardzo trudnych warunkach klimatycznych. 

Zaawansowane badania w tym zakresie prowadzi niemiecka firma 
GEHRING, posiadająca wiele patentów, m.in. na honownice laserowe 
oraz wytwarzanie mikrozasobników w gładzi cylindra.  

Wiązką laserową można nagrzewać materiały znajdujące się nie tyl-
ko w powietrzu, ale i w innych ośrodkach częściowo przepuszczalnych 
(w innych gazach lub w cieczach, np. w wodzie) lub poprzez ośrodki 
częściowo przepuszczalne. Najlepsze efekty transmisji wiązki uzyskuje 
się oczywiście w próżni. Zalety obróbek laserowych przewyższają wady. 
W wyniku obróbek laserowych trwałość eksploatacyjna obrobionych 
elementów wzrasta o kilkadziesiąt procent lub kilkakrotnie. Coraz więcej 
zakładów przemysłowych stosuje lasery do uszlachetniania powierzchni 
materiałów metalowych (Rys. 1). Dla ułatwienia posługiwania się  
 

 
 

Rys. 1.  Przykłady miejsc umacnianych laserowo (w częściach samochodowych): 
a) paski między komorami spalania bloku silnika; b) gniazdo zaworu;  
c) gniazdo dyszy paliwowej;  1 – miejsca umacniania 

Fig. 1.  Examples of laser strengthened areas (in vehicles elements): a) belts between 
combustion chambers of cylinder block, b) valve point, c) fuel injection nozzle 
point (1 – area of strengthening) 
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nagrzewnicami laserowymi firmy produkujące lasery i jednostki nauko-
wo-badawcze opracowują wykresy i nomogramy pozwalające na optyma-
lizację parametrów obróbki. Liczba laserów technologicznych i zakres 
ich zastosowań nieustannie rozszerzają się [L. 7, 14, 15]. 

NIEKTÓRE  ZASTOSOWANIA  TECHNOLOGICZNE  
ABLACYJNEJ  MIKROOBRÓBKI  LASEROWEJ 

Kształtowanie mikrozasobników olejowych 

Laserowe wytwarzanie mikrozasobników olejowych na trzonkach zawo-
rów ze stali X45crSi9-3 azotowanej jarzeniowo przedstawiono na Rys. 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rys. 2. Zawory silnika spalinowego wykonane ze stali X45CrSi9-3 azotowane ja-

rzeniowo oraz poddane ablacyjnej mikroobróbce laserowej w strefach A 
i B o największym zużyciu tribologicznym  

Fig.  2.  Combustion engines valves made of nitrided steel X45CrSi9-3 treated with laser 
ablation micro-treatment in areas A and B with maximum tribological usage 

 
W wyniku oddziaływania krótkiego impulsu lasera CO2 TEA (ok. 

150 ns) na absorbent (olej napędowy) oraz warstwę azotowania we-
wnętrznego, w środkowej strefie modyfikacji występuje najwyższa tem-
peratura plazmy, powodująca ultraszybkie topnienie warstwy wierzchniej 
oraz równie szybką krystalizację, z utworzeniem charakterystycznych 
układów komórkowych o wielkości ok. 5−8 µm (Rys. 3). Poza epicen-
trum plazmy temperatura oraz fala uderzeniowa maleją, powodując 

A 

B 
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kształtowanie się nieco odmiennej budowy komórkowej, przypominają-
cej regularne sferoidy o wielkości ok. 3–5 µm. W strefie brzegowej, tj. na 
granicy oddziaływania plazmy, zaobserwowano najmniejszy wpływ 
wiązki laserowej. Wystąpiły tam niewielkie nadtopienia powierzchni 
z licznymi, bardzo drobnymi układami komórkowymi o wielkości  
1–2 µm.  

 
      
a)                                                                     b) 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.  3. Charakterystyczna topografia warstwy powierzchniowej trzonka zaworu 
(ze strefy A – Rys.  2) wykonanego ze stali X45CrSi9-3 azotowanej jarze-
niowo – wyniki badań własnych: laser TEA CO2, gęstość energii impulsu   
q = 210 J/cm2, czas ekspozycji 150 ns, 50 impulsów laserowych 

Fig.  3. Characteristic surface layer topography of valves handle (from area a – Fig.2) 
made of nitrided steel X45CrSi9-3- results of experiments: laser TEA CO2, im-
pulses energy density  q = 210 J/cm2 ,  exposure time 150 ns,  50 laser impulses 

 
Tak wytworzona charakterystyczna topografia powierzchni trzonka 

zaworu w newralgicznych strefach A i B (Rys. 2) posiada mikrotwardość 
bliską 1400 HV0,1 (Rys. 4). Świadczy to o dynamicznie przebiegających 
przemianach fazowych w procesach ultraszybkiego topnienia i krystali-
zacji. Uzyskana charakterystyczna, regularna budowa warstwy po-
wierzchniowej, zbliżona do „komórkowej”, z mikrokanałami mogącymi 
gromadzić środek smarowy (np. olej silnikowy) ma za zadanie utrzymać 
film olejowy w ww. strefach i zmniejszyć intensywność zużycia przez 
tarcie w skojarzeniu z prowadnicą zaworu silnika spalinowego. 

Promieniowanie lasera można również wykorzystywać do wykony-
wania mikrozasobników oleju o różnych kształtach (np. mikrokanały 
i mikrokomory – Rys. 5), jak również do usuwania np. cząstek SiC, 
Al2O3, mikrozadziorów itp. jako pozostałości po procesie szlifowania  
 

5 µm 20 µm 
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Rys. 4.  Rozkład twardości w strefie azotowania wewnętrznego stali X45CrSi9-3 po 
wieloimpulsowej modyfikacji laserowej: 1 – strefa azotowania jarzeniowe-
go z fazami b +γ’, 2 – strefa po modyfikacji laserowej 

Fig. 4.  The order of hardness in the zone of internal nitriding after laser impulse beam 
treatment: 1 – zone glow discharge nitriding of phases b +γ’, 2 – zone after laser 
beam treatment 

 
           a)                                                               b) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   c)                                                                d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Charakterystyczna topografia powierzchni stalowej tulei cylindrowej azo-
towanej jarzeniowo po modyfikacji laserowej: charakterystyczny układ 
mikrozasobników olejowych 

Fig. 5. Characteristic topography of a nitrided steel cylinder brush after laser modifica-
tion: characteristic array of oil micro-containers 

1 

2 

1 
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a)               b) 
 

   
 
c)                   d) 
 

   
 
Rys.  6. Charakterystyczna topografia warstwy powierzchniowej gładzi tulei cy-

lindrowej wykonanej z żeliwa szarego niskostopowego po modyfikacji 
ablacyjną mikroobróbką laserową: a, b – widok gładzi cylindrowej ze stre-
fą wytworzoną na etapie produkcji (A) i zmodyfikowaną laserowo (B, gę-
stość mocy q = 1,2 ⋅ 108 W/cm2, τ  = 10 ns,  jeden impuls), c, d – widok mi-
krozasobników oleju wytworzonych długimi impulsami laserowymi    
(q = 0,8 ⋅ 109 W/cm2, τ  = 150 µs,  jeden impuls); A − powierzchnia przed 
modyfikacją,  B − powierzchnia po modyfikacji laserowej 

Fig. 6.  Surface layer characteristic topography of the gray cast iron cylinder anvil face 
after laser ablation modification: a, b – view of the cylinders anvil face with 
area manufactured during production (A) and laser modified (B power density  
q = 1,2 ⋅ 108 W/cm2, τ  = 10 ns,  one impulse) c, d – oil micro-containers view 
manufactured by short laser impulses (q = 0,8 ⋅ 109 W/cm2, τ  = 150 µs,  one 
impulse); A – surface before modification, b – surface after laser modification 

 
 

 

A 
B 

B 
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WNIOSKI 

W wyniku ablacyjnej mikroobróbki laserowej  zastosowanej do modyfi-
kacji warstwy wierzchniej elementów silnika spalinowego (zawory, tuleje 
cylindrowe) uzyskano następujące efekty: 
1. Wieloimpulsowe oddziaływanie wiązką lasera TEA CO2 na warstwę 

wierzchnią stali zaworowej X45CrSi9-3 (H9S2) azotowanej jarze-
niowo spowodowało uzyskanie wielofazowej mikrostruktury o wyso-
kiej twardości do 1400 HV0,05 i zwiększonej chropowatości Ra. Za-
stosowana technologia mikroobróbki laserowej może znaleźć zasto-
sowanie w wytwarzaniu warstwy wierzchniej o wysokiej odporności 
na zużycie w warunkach tarcia trzonka zaworu. 

2. W procesie modyfikacji laserowej górnej strefy stalowej i żeliwnej 
tulei cylindrowej wytworzono charakterystyczne mikrozasobniki ole-
jowe, mające na celu gromadzenie oleju, a tym samym poprawę wa-
runków współpracy elementów skojarzenia tłok–pierścień–tuleja cy-
lindrowa silnika spalinowego. 

3. Wykorzystując nanosekundowe impulsy laserowe, dokonano także 
modyfikacji warstwy wierzchniej gładzi żeliwnych tulei cylindro-
wych, uzyskując jednocześnie efekt oczyszczania i mikronadtapiania 
warstwy powierzchniowej. Tym sposobem wytworzono również na-
turalne zasobniki olejowe w strefach występowania grafitu płatkowe-
go. Prawdopodobnie tak wytworzone mikrozasobniki olejowe wpłyną 
na zmniejszenie zużycia tribologicznego ww. skojarzenia. 

LITERATURA 

1. Burakowski T., Wierzchoń T., Inżynieria powierzchni metali, WNT, 
Warszawa 1995. 

2.  Fujimoto H., Furuhama S., Goto T., Measurement of Cylinder Bore Defor-
mation by means a Turning Piston with a Gap Sensor during Engine Opera-
tion, ISME International Journal, Series II, 1991, Vol. 34, No. 3. 

3.  Halsband M., Messung und Optimierung der Reibungsverluste der Kolben-
gruppe, Teil  1 und 2. MTZ 1994, 55, 11, MTZ 1995, 56,  

4.  Klink U., Laserowe honowanie gładzi cylindrów, Sympozjum Naukowo- 
-Techniczne pt. „Technika laserowa w inżynierii powierzchni materiałów”, 
WAT,  Warszawa 1997, s. 55–59. 

5.  Kozaczewski W., Konstrukcja złożeń tłok–cylinder silników spalinowych, 
WKiŁ,  Warszawa 1987. 



6-2009 T R I B O L O G I A  89 

6. Napadłek W., Przetakiewicz W.: Wpływ obróbki laserowej na właściwości 
wybranych elementów silnika spalinowego, Inżynieria Materiałowa 
nr 5(130)/2002, s. 547–553. 

7.  Napadłek W., Bogdanowicz Z., Kowalczyk S.: Kształtowanie technolo-
gicznej warstwy wierzchniej tulei cylindrowych stosowanych w silnikach 
spalinowych, Czasopismo Techniczne Mechanika, Wydawnictwo Politech-
niki Krakowskiej, z. 6-m/2004, KONMOT-AUTOPROGRES 2004, Silniki 
Spalinowe T. 2, s. 582–592. 

 

Recenzent: 
Bogdan ANTOSZEWSKI 

 
Praca naukowa finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego w latach 2007–2010  jako projekt badawczy rozwojowy  
R15-0025-04/2008. 

 

Summary 

In this paper examples of technological applications of laser ablation 
micro-treatment in combustion engine elements surface layer 
modification (valves, cylinder brush) are given. Nitrided valves 
handle modification allows obtaining characteristic topography of 
the surface with high micro-hardness, up to 1400 HV0,05. In the 
laser micro-treatment process of the steel area and cast iron cylinder 
brush, characteristic oil micro-containers were manufactured, which 
gather oil that implied improve working condition of piston–ring–
cylinder brush association. By using nano-second long laser impulses, 
modification of the anvil face of the cast iron cylinder brushes surface 
layer was also carried out, obtaining a simultaneously cleaning effect 
and a partial surface layer micro melting effect. 
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