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Abstract
Angular momentum pumps are very often applied on ships. Because the pumps are working in hard conditions
they are made from cavitation wear proof and electrochemical corrosion resistant materials. The most popular
damage of pump shaft is neck wear in place where seals are mounted.
Burnishing as modern finish plastic tooling method makes it possible to achieve high technological quality
of elements. Because of many burnishing advantages, the method was proposed to angular momentum pumps shafts
treatment instead of finish machining (finish turning, grinding, lapping).
The tool used was a roller burnishing tool SRMD type produced by Yamato. During the technological process,
optimum burnishing parameters were applied in order to ensure high degree of surface layer relative hardness and
to decrease surface roughness of angular momentum pumps shafts made of stainless steel X5CrNi1810.
The object of the paper was to define the influence of burnishing tool passes number on the ships pumps shafts
surface layers strengthening and roughness changes.
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OCENA WPàYWU LICZBY PRZEJĝû NAGNIATAKA NA UMOCNINIE
WARSTWY WIERZCHNIEJ I ZMIANĉ CHROPOWATOĝCI
POWIERZCHNI CZOPÓW WAàÓW POMP OKRĉTOWYCH
Streszczenie
Na statkach bardzo czĊsto wykorzystuje siĊ pompy krĊtne. Ze wzglĊdu na trudne warunki ich pracy do budowy
tego rodzaju pomp stosuje siĊ materiaáy odporne na zuĪycie kawitacyjne oraz korozjĊ elektrochemiczną wywoáaną
przez wodĊ morską. W przypadku waáów pomp najczĊstszą niesprawnoĞcią jest zuĪycie czopów (korozyjne, cierne
i zmĊczenie stykowe) w miejscu montaĪu uszczelnieĔ (dáawic).
Obróbka nagniataniem jako metoda wykaĔczająca obróbki plastycznej umoĪliwia uzyskanie elementów maszyn o
odpowiedniej jakoĞci technologicznej. W związku z licznymi korzyĞciami stosowania obróbki nagniataniem proponuje
siĊ jej zastosowanie w zamian za wykaĔczającą obróbkĊ skrawaniem (toczenie wykaĔczające, szlifowanie,
polerowanie) do waáów okrĊtowych pomp krĊtnych.
Proces nagniatania przeprowadzono nagniatakiem jednorolkowym SRMD firmy Yamato. Podczas procesu
technologicznego zastosowano zoptymalizowane parametry nagniatania, umoĪliwiające uzyskanie najwiĊkszego
stopnia wzglĊdnego umocnienia warstwy wierzchniej i zmniejszenia chropowatoĞci powierzchni czopów waáów
okrĊtowych pomp krĊtnych wykonanych ze stali nierdzewnej X5CrNi1810. Celem pracy byáo okreĞlenie wpáywu liczby
przejĞü nagniataka na poprawĊ twardoĞci i chropowatoĞci czopów waáów pomp okrĊtowych.
Sáowa kluczowe: obróbka plastyczna, nagniatanie, stal nierdzewna, warstwa wierzchnia, pompy krĊtne

1. Wprowadzenie
Technologia zastosowana w procesie produkcyjnym ma istotny wpáyw na trwaáoĞü czĊĞci
maszyn. Podczas obróbki wykaĔczającej nadawane są ostateczne wymiary i wáaĞciwoĞci uĪytkowe
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danego elementu. Osiąga siĊ to poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju obróbki oraz dobór
wáaĞciwych parametrów technologicznych procesu. Jedną z metod mechanicznej obróbki
wykaĔczającej, która umoĪliwia otrzymanie warstwy wierzchniej o szczególnie korzystnych
wáaĞciwoĞciach jest obróbka nagniataniem. Obróbka ta wykorzystuje zjawisko powierzchniowych
odksztaáceĔ plastycznych na zimno wytwarzanych w warstwie wierzchniej przedmiotu [1, 2]. Są
trzy podstawowe cele stosowania obróbki nagniataniem w procesach produkcyjnych czĊĞci maszyn:
- obróbka gáadkoĞciowa, która powoduje zmniejszenie nierównoĞci powierzchni po obróbce
poprzedzającej nagniatanie,
- obróbka umacniająca, która podwyĪsza wáaĞciwoĞci eksploatacyjne (tj. odpornoĞci na zuĪycie
zmĊczeniowe, cierne i korozyjne), przez zmianĊ wáaĞciwoĞci materiaáu w warstwie wierzchniej,
- obróbka wymiarowo-gáadkoĞciowa, która wraz ze zwiĊkszeniem dokáadnoĞci wymiarowej
powoduje jednoczesne zmniejszenie chropowatoĞci powierzchni do wymaganej wartoĞci.
Proces nagniatania umoĪliwia obróbkĊ powierzchni z duĪą dokáadnoĞcią wymiarową w 7 i 6
klasie dokáadnoĞci i pozwala na osiągniĊcie wielu korzyĞci, do których naleĪy zaliczyü:
- moĪliwoĞü uzyskania powierzchni o maáej chropowatoĞci (Ra = 0,32-0,04 m) i duĪym udziale
noĞnym profilu chropowatoĞci (90%),
- wzrost twardoĞci powierzchni,
- zwiĊkszenie odpornoĞci na zmĊczenie,
- zwiĊkszenie odpornoĞci na zuĪycie Ğcierne i zacieranie,
- braku na nagniatanej powierzchni ziaren Ğciernych, ostrych i twardych fragmentów narostu
oraz wiórów,
- moĪliwoĞü stosowania narzĊdzi nagniatających na uniwersalnych tokarkach (koncepcja obróbki
na jednym stanowisku), eliminacjĊ lub ograniczenie czasocháonnych operacji takich jak gáadzenie,
docieranie, szlifowanie, polerowanie,
- moĪliwoĞü eliminacji w okreĞlonych przypadkach obróbki cieplnej,
- duĪą wydajnoĞü procesu (jedno przejĞcie robocze narzĊdzia) i redukcja kosztów wytwarzania,
- duĪą trwaáoĞü nagniataków.
Badania związane z obróbką nagniataniem i jej wpáywem na warstwĊ wierzchnią prowadzone
są w oĞrodkach naukowych [1-8], których programy badawcze obejmują zagadnienia dotyczące
nagniatania Īeliw [8], niektórych stopów Īaroodpornych, stali nierdzewnych, stopów miedzi
i aluminium [3, 4], tytanu i jego stopów [6] oraz powáok galwanicznych, dyfuzyjnych i napawanych
oraz czĊĞci wykonanych przez spiekanie proszków metali.
Technologia nagniatania moĪe byü stosowana w zakáadach przemysáu maszynowego zarówno
w produkcji jednostkowej i seryjnej. UmoĪliwia ona wyeliminowanie tradycyjnej obróbki Ğciernej
takiej jak szlifowanie, dogáadzanie, gáadzenie czy polerowanie. Dlatego ostateczne ksztaátowanie
wymiarów i wáaĞciwoĞci uĪytkowych przez nagniatanie jest obróbką bezwiórową i bezpyáową.
Pozwala to na zaliczanie jej do ekologicznych metod obróbki [5].
Celem pracy byáo uzyskanie odpowiedniej jakoĞci technologicznej oraz wáaĞciwoĞci eksploatacyjnych czopów waáów pomp odĞrodkowych do wody morskiej stosowanych w okrĊtownictwie.
W ramach prowadzonych badaĔ przeprowadzono optymalizacjĊ parametrów technologicznych
obróbki nagniataniem z uwagi na twardoĞü i parametry stereometryczne powierzchni czopów waáów
pomp odĞrodkowych. Dlatego proces nagniatania naleĪy prowadziü z uwagi na minimalizacjĊ
chropowatoĞci powierzchni wspóáczynnika Ra oraz/lub maksymalizacjĊ stopnia wzglĊdnego
umocnienia warstwy wierzchniej SU.
2. Metodyka badaĔ
Waáki ze stali nierdzewnej X5CrNi1810 poddano wstĊpnej obróbce skrawaniem w celu
przygotowania czopów pod obróbkĊ nagniataniem. Proces tocznia przeprowadzono na tokarce
TUC 40 noĪem z wymiennymi páytkami typu WNMG 080408 WF firmy Sandvik Coromant.
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Podczas operacji toczenia zastosowano nastĊpujące parametry skrawania: prĊdkoĞü skrawania
Vc = 112 m/min, posuw f = 0,27 mm/obr, gáĊbokoĞü skrawania ap = 0,5 mm. ĝrednia wartoĞü
wspóáczynnika chropowatoĞci Ra wyniosáa 0,61 m. Obrabiana stal charakteryzowaáa siĊ po operacji
toczenia Ğrednią twardoĞcią 301 HV.
Pomiar twardoĞci zrealizowano metodą Vickersa za pomocą przyrządu WPM, przy sile nacisku
wynoszącej 50 N. Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono stopieĔ wzglĊdnego umocnienia
warstwy wierzchniej Su:

Su

HV2  HV1
100% ,
HV1

(1)

gdzie:
Su - stopieĔ wzglĊdnego umocnienia warstwy wierzchniej,
HV1 - twardoĞü materiaáu przed nagniataniem,
HV2 - twardoĞü materiaáu po powierzchniowej obróbce plastycznej.
ChropowatoĞü powierzchni zmierzono profilometrem HOMMEL TESTER T1000. DáugoĞü
odcinka pomiarowego wynosiáa 4,8 mm, a odcinka elementarnego 0,8 mm. Na podstawie
otrzymanych wyników wyznaczono wskaĨnik zmniejszenia chropowatoĞci powierzchni KRa:
R ca ,
Ra

K Ra

(2)

gdzie:
KRa - wskaĨnik zmniejszenia chropowatoĞci powierzchni,
R ca - chropowatoĞü powierzchni materiaáu,
Ra - chropowatoĞü powierzchni materiaáu po powierzchniowej obróbce plastycznej.
OkreĞlenie wpáywu liczby przejĞü nagniataka na zmianĊ wartoĞci stopnia wzglĊdnego umocnienia
warstwy wierzchniej SU oraz wskaĨnik zmniejszenia chropowatoĞci powierzchni KRa bĊdzie
realizowany przy pomocy badaĔ doĞwiadczalnych opartych na ukáadzie Hartley’a [9, 10]. Ukáad
planu badaĔ stosuje trzy wartoĞci kaĪdej badanej wielkoĞci. WartoĞü maksymalna oznaczona jest
„+1”, wartoĞü Ğrodkowa jako „0”, a minimalna jako „–1”.
Wyniki okreĞlające twardoĞü i chropowatoĞü powierzchni poddano analizie statystycznej – regresji
wielokrotnej, w celu okreĞlenia ich wpáywu na badane wáaĞciwoĞci. Obliczenia wykonano za pomocą
programu komputerowego Statistica 5.5. Ze wzglĊdu na róĪne miana zmiennych niezaleĪnych,
wpáyw poszczególnych parametrów analizowano na podstawie standaryzowanych wspóáczynników
regresji (BETA).
3. Wyniki badaĔ

Program badaĔ i realizacja wpáywu liczby przejĞü nagniataka na zmianĊ stopnia wzglĊdnego
umocnienia warstwy wierzchniej SU przedstawiono w Tab. 1. Natomiast program badaĔ i realizacja
wpáywu liczby przejĞü nagniataka na zmianĊ wskaĨnika zmniejszenia chropowatoĞci powierzchni
KRa przedstawiono w Tab. 2.
Analiza statystyczna wyników badaĔ procesu nagniatania wykazaáa, Īe najwiĊkszy wpáyw na
wartoĞü wspóáczynnika SU ma prĊdkoĞü nagniatania i wraz z jej wzrostem nastĊpuje zmniejszenie
stopnia wzglĊdnego umocnienia materiaáu. W mniejszym stopniu wpáywa na niego siáa nagniatania.
JednakĪe wraz z jej wzrostem nastĊpuje umocnienie warstwy wierzchniej materiaáu. Najmniejszy
wpáyw na wartoĞü stopnia wzglĊdnego umocnienia warstwy wierzchniej SU ma posuw. Analiza
regresji wielokrotnej wykazaáa, Īe jest on statystycznie nieistotny. Uzyskane równanie regresji
wielokrotnej przedstawia wzór 3.
Su = 0,004F – 0,11Vn + 12,05±2,42.
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Tab. 1. Program badaĔ wpáywu wybranych parametrów nagniatania na zmianĊ stopnia wzglĊdnego umocnienia warstwy
wierzchniej SU
Tab. 1. The research program of influence chosen burnishing parameters on surface layers strengthening (SU)

ukáadu planu Hartley’a
Nr próby
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

xF

xLP

xVn

Siáa F [N]

–1
+1
–1
+1
–1
+1
0
0
0
0
0

–1
–1
+1
+1
0
0
–1
+1
0
0
0

–1
–1
–1
+1
0
0
0
0
–1
+1
0

720
1140
720
1140
720
1140
930
930
930
930
930

Realizacja planu Hartley’a
Liczba przejĞü
PrĊdkoĞü nagniatania
nagniataka LP
Vn [m/min]
1
35
1
35
4
35
4
112
2
56
2
56
1
56
4
56
2
35
2
112
2
56

Tab. 2. Program badaĔ wpáywu wybranych parametrów nagniatania na zmianĊ stopnia wzglĊdnego umocnienia warstwy
wierzchniej KRa
Tab. 2. The research program of influence chosen burnishing parameters on roughness reduction index value (KRa)

ukáadu planu Hartley’a
Nr próby
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

xF

xLP

xf

–1
+1
–1
+1
–1
+1
0
0
0
0
0

–1
–1
+1
+1
0
0
–1
+1
0
0
0

–1
–1
–1
+1
0
0
0
0
–1
+1
0

Realizacja planu Hartleya
Dla oceny SU parametr posuwu 0,13 mm/obr
Liczba przejĞü
Posuw
Siáa F [N]
nagniataka LP
[mm/obr]
720
1
0,13
1140
1
0,13
720
4
0,13
1140
4
1,20
720
2
0,54
1140
2
0,54
930
1
0,54
930
4
0,54
930
2
0,13
930
2
1,20
930
2
0,54

Do przeprowadzenia badaĔ wg planu Hartley’a dla wartoĞci SU proces technologiczny
nagniatania zostaá przeprowadzony przy staáej wartoĞci posuwu równej f = 0,13 mm/obr. Pozostaáe
parametry procesu nagniatania wykorzystane w badaniach przedstawiono w Tab. 3.
Tab. 3. Parametry procesu technologicznego obróbki nagniataniem wg planu Hartley’a dla wartoĞci SU
Tab. 3. Technological parameters of burnishing process according to Hartley for parameters SU

Parametr
Siáa nagniatania - F
PrĊdkoĞü nagniatania - Vc
Liczba przejĞü - LP

[kN]
[m/min]
[-]

WartoĞci
0,7; 0,9; 1,1
35; 56; 112
1; 2; 4

Wpáyw liczby przejĞü nagniataka na stopieĔ wzglĊdnego umocnienia warstwy wierzchniej
przeprowadzono za pomocą analizy regresji wielokrotnej. WartoĞci standaryzowanych wspóáczyn46
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ników regresji (BETA), wspóáczynników regresji wielokrotnej (B) i poziomów istotnoĞci przedstawiono w Tab. 4.
Tab. 4. Wyniki analizy regresji wielokrotnej parametru Su dla zmiennych przedstawionych w Tab. 3
Tab. 4. The results of Su parameter statistic analysis for variables presented in Tab. 3

BETA
Wyraz wolny
Siáa nagniatania - F
Liczba przejĞü - LP
PrĊdkoĞü nagniatania – Vn

0,17
–0,13
–0,35

B
8,12
0,004
–0,422
–0,05

poziom p
0,36
0,66
0,73
0,39

Staáe wspóáczynniki przyjmowaáy odpowiednio wartoĞci: wspóáczynnik korelacji R = 0,40,
wspóáczynnik determinacji R2 = 0,16 oraz báąd estymacji 4,28. Analiza wpáywu parametrów
nagniatania uwzglĊdniająca liczbĊ przejĞü nagniataka na wartoĞü SU potwierdziáa wyniki mające
na celu optymalizacjĊ technologii nagniatania. NajwiĊkszy wpáyw na wartoĞü wzglĊdnego umocnienia
warstwy wierzchniej ma prĊdkoĞü nagniatania, a wynika to z najwiĊkszej wartoĞci standaryzowanego
wspóáczynnika regresji BETA wynoszącej –0,35. Wzrost prĊdkoĞci nagniatania powoduje
zmniejszenie wartoĞci stopnia wzglĊdnego umocnienia warstwy wierzchniej. W mniejszym stopniu
na wartoĞü SU wpáywa siáa nagniatania (BETA = 0,17) ale jej wzrost powoduje zwiĊkszenie wartoĞci
umocnienia materiaáu. Parametrem, który w najmniejszym stopniu wpáywa na wartoĞü SU jest
liczba przejĞü nagniataka (BETA = -0,13), a kolejne przejĞcia nagniataka nie powodują wzrostu
twardoĞci powierzchni poddanej obróbce nagniatania.
Analiza statystyczna wyników badaĔ dotyczących optymalizacji procesu nagniatania wykazaáa,
Īe najwiĊkszy wpáyw na wartoĞü wskaĨnika zmniejszenia chropowatoĞci powierzchni ma posuw.
Wraz z jego wzrostem nastĊpuje zmniejszenie wspóáczynnika KRa. W mniejszym stopniu na wartoĞü
KRa wpáywa siáa nagniatania, ale jej wzrost powoduje umocnienie materiaáu. Najmniejszy wpáyw
na wartoĞü Ğredniego arytmetycznego odchylenia profilu nierównoĞci Ra ma prĊdkoĞü nagniatania.
Analiza regresji wielokrotnej wykazaáa, Īe jest ona statystycznie nieistotna. Uzyskane równanie
regresji wielokrotnej przedstawia wzór 4.

K Ra

100,001F .
4,36  f 0,51

(4)

Do przeprowadzenia badaĔ wg planu Hartley’a dla wartoĞci KRa proces technologiczny nagniatania
zostaá przeprowadzony przy staáej wartoĞü prĊdkoĞci nagniatania równej Vn = 35 m/min. Pozostaáe
parametry procesu nagniatania wykorzystane w doĞwiadczeniu zostaáy przedstawione w Tab. 5.
Tab. 5. Parametry procesu technologicznego obróbki nagniataniem wg planu Hartley’a dla wartoĞci KRa
Tab. 5. Technological parameters of burnishing process according to Hartley for parameters KRa

Parametr
Siáa nagniatania - F
Posuw - f
Liczba przejĞü - LP

[kN]
[mm/obr]
[-]

WartoĞci
0,7; 0,9; 1,1
0,13; 0,54; 1,2
1; 2; 4

Podobnie jak dla wzglĊdnego umocnienia warstwy wierzchniej SU, tak i dla wskaĨnika
zmniejszenia chropowatoĞci powierzchni KRa wpáyw liczby przejĞü nagniataka okreĞlono za pomocą
analizy regresji wielokrotnej. W Tab. 6 przedstawiono wartoĞci standaryzowanych wspóáczynników
regresji (BETA), wspóáczynników regresji wielokrotnej (B) i poziomów istotnoĞci. Staáe
wspóáczynniki przyjmują odpowiednio wartoĞci: wspóáczynnik korelacji R = 0,67, wspóáczynnik
determinacji R2 = 0,46 oraz báąd estymacji 3,76. NajwiĊkszy wpáyw analizowanych parametrów
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procesu nagniatania na wartoĞü KRa ma posuw. ĝwiadczy o tym wartoĞü standaryzowanego
wspóáczynnika BETA równa –0,65. Im mniejsza wartoĞü posuwu uĪyta w operacji nagniatania,
tym wartoĞü Ğredniego arytmetycznego odchylenia profilu nierównoĞci Ra jest mniejsza. Drugim
istotnym parametrem wpáywającym na jakoĞü uzyskanej powierzchni, a tym samym na wskaĨnik
KRa jest siáa nagniatania. ĝwiadczy o tym uzyskana wartoĞü standaryzowanego wspóáczynnika
regresji (BETA = 0,51). Wraz ze wzrostem wartoĞci siáy nagniatania nastĊpuje spadek wartoĞci
parametru Ra. WartoĞü BETA = –0,02 dla parametru liczby przejĞü nagniataka, Ğwiadczy o jego
najmniejszym wpáywie na wartoĞü wskaĨnika zmniejszenia chropowatoĞci powierzchni. Uzyskane
wyniki potwierdzają wpáyw parametrów nagniatania dla procesu optymalizacji technologii
nagniatania dla wartoĞci KRa.
Tab. 6. Wyniki analizy regresji wielokrotnej parametru KRa dla zmiennych przedstawionych w Tab. 3
Tab. 6. The results of KRa parameter statistic analysis for variables presented in Tab. 3

BETA
Wyraz wolny
Siáa nagniatania - F
Liczba przejĞü - LP
Posuw - f

0,51
–0,02
–0,65

B
–4,87
0,01
–0,08
–7,09

poziom p
0,53
0,13
0,94
0,07

WartoĞci wspóáczynników istotnoĞci (poziom p) na zmienne niezaleĪne zarówno dla wspóáczynnika SU i KRa wynoszą ponad 5%. Jest to spowodowane zbyt maáą liczbą wyników pomiarów
poddanych analizie statystycznej. W celu potwierdzenia wpáywu liczby przejĞü nagniataka na warstwĊ
wierzchnią przeprowadzona zostaáa obróbka nagniataniem dla 4 przejĞü, przy optymalnych parametrach nagniatania uzyskanych w badaniach optymalizacji. Tak wiĊc dla procesu technologicznego
mającego na celu uzyskanie duĪego wspóáczynnika stopnia wzglĊdnego umocnienia warstwy
wierzchniej SU oraz najwiĊkszego wskaĨnika zmniejszenia chropowatoĞci KRa naleĪy zastosowaü
jak najwiĊkszą siáĊ nagniatania (F = 1140 N), najmniejszą prĊdkoĞü nagniatania (Vn = 35 m/min)
oraz jak najmniejszy posuw (f = 0,13 mm/obr).
Wpáyw liczby przejĞü nagniataka na wartoĞü parametru Ra przedstawia Rys. 1. Uzyskane wyniki
potwierdzają przyjĊty plan eksperymentu wg Hartley’a. ĝwiadczy o tym niewielki wpáyw liczby
przejĞü narzĊdzia nagniatającego na uzyskaną gáadkoĞü powierzchni. NajwiĊkszy wpáyw na wskaĨnik
zmniejszenia chropowatoĞci KRa ma pierwsze przejĞcie nagniataka. Kolejne przejĞcia powodują
takĪe zmniejszenie wartoĞci parametru Ra, ale nie są one tak znaczące jak w pierwszym cyklu.

Rys. 1. Wpáyw liczby przejĞü nagniataka na wartoĞü parametru Ra
Fig. 1. The influence of burnishing tool passes number on roughness reduction index value (KRa)
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Analiza wpáyw liczby przejĞü nagniataka na wartoĞü parametru SU (Rys. 2) potwierdza, Īe
najwiĊkszy wpáyw na wzrost twardoĞci w warstwie wierzchniej ma pierwsze przejĞcie narzĊdzia
nagniatającego. Proces nagniatania uwzglĊdniający kolejne przejĞcia nagniataka nie powoduje
wyraĨnego wzrostu wartoĞci twardoĞci na powierzchni obrabianego czopa waáu.

Rys. 2. Wpáyw liczby przejĞü nagniataka na twardoĞü powierzchni
Fig. 2. The influence of burnishing tool passes number on surface layers strengthening (SU)

4. Wnioski

Zastosowanie procesu nagniatania dla stali odpornej na korozjĊ X5CrNi1810 umoĪliwia
zmniejszenia wartoĞci Ğredniego arytmetycznego odchylenia profilu nierównoĞci Ra oraz zwiĊkszenia
stopnia wzglĊdnego umocnienia warstwy wierzchniej SU.
Proces technologiczny mający na celu uzyskanie maáej wartoĞci chropowatoĞci powierzchni
powinien byü przeprowadzony z moĪliwie najwiĊkszą siáą nagniatania i najmniejszym posuwem.
Natomiast w celu uzyskania duĪego wspóáczynnika stopnia wzglĊdnego umocnienia warstwy
wierzchniej proces technologiczny powinien byü przeprowadzony z jak najwiĊkszą siáą nagniatania
i najmniejszą prĊdkoĞcią nagniatania. Liczba przejĞü nagniataka zarówno dla pierwszego, jak
i w drugiego przypadku nie powoduje znaczącej poprawy wartoĞci wspóáczynników KRa i SU.
Liczba przejĞü narzĊdzia nagniatającego, nie ma równieĪ znaczącego wpáywu na proces
technologiczny mający na celu uzyskanie jak najwiĊkszej wartoĞci wskaĨnika KRa przy jednoczesnym
umocnieniu warstwy wierzchniej. Parametry nagniatania powinny mieü jak najwiĊkszą siáĊ
nagniatania, jak najmniejszy posuw oraz jak najmniejszą prĊdkoĞü nagniatania.
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