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Piotr SADOWSKI 

BADANIA NAGRZEWANIA SIĘ ELEMENTÓW TRĄCYCH  

PODCZAS ZUŻYWANIA ŚCIERNEGO 

 

W pracy przeprowadzono przegląd publikacji z ostatnich kilku lat poruszających zagadnienie tarcia i zużywania ścierne-

go. Opisano sposób przeprowadzenia badań własnych, mających na celu uzyskanie informacji o nagrzewaniu się elementów 

trących w procesie zużywania ściernego wybranych metali. W pracy zostały zaprezentowane i opisane wyniki pomiarów tem-

peratury próbek oraz przeciwpróbek. Przeprowadzone badania umożliwiają analizę zachodzącego nagrzewania w skali ma-

kroskopowej. 

 

WSTĘP 

Zużywanie ścierne występuje powszechnie w procesach pro-
dukcyjnych, rolnictwie, budownictwie, górnictwie i innych gałęziach 
gospodarki. Charakteryzuje się decydującym wpływem zjawisk 
mechanicznych, zazwyczaj pomijalne są efekty chemiczne i cieplne. 
Materiały trące się podlegają jednak nagrzewaniu, które jednak w 
skali makroskopowej nie prowadzi do zauważalnych przemian. W 
warstwie przypowierzchniowej może jednak następować wzrost 
temperatury powodujący np. odpuszczanie materiału, co skutkować 
może na przykład wzrostem zużycia. Bliższe poznanie zjawisk 
cieplnych przy zużywaniu ściernym może dać odpowiedź na pytanie 
czy i w jakim stopniu nagrzewanie się podczas tarcia elementów 
trących ma wpływ na przebieg procesu tarcia i zużywania.  

1. PRZEGLĄD AKTUALNEGO STANU WIEDZY  
O TARCIU I ZUŻYWANIU ŚCIERNYM   

W ostatnich latach ukazało się wiele publikacji, zarówno krajo-
wych jak i zagranicznych, dotyczących zużywania ściernego. Opra-
cowania dotyczą różnych aspektów związanych z tymi zagadnie-
niami. Wymienione zostaną różne obszary, którymi zajmują się 
naukowcy. 

Pierwszą grupą są prace badawcze, zajmujące się analizą 
konkretnych skojarzeń tarciowych (konkretnych materiałów). Prace 
tego typu dotyczą zarówno tworzyw sztucznych, kompozytów róż-
nych rodzajów, powłok i stopów metali w różnych warunkach (np. w 
różnej glebowej masie ściernej). W pracach tego typu często ob-
serwuje się i opisuje mechanizmy zużycia, jakie w konkretnych 
próbach wystąpiły. Opracowania te dotyczą często konkretnych 
części maszyn, narzędzi ściernych, narzędzi skrawających itd. 
Prace te poruszają często czysto utylitarne znaczenie dla konkret-
nego przypadku rzeczywistego urządzenia.  Prezentowane wyniki i 
wnioski odnoszą się do bardzo wąskiego zakresu warunków tarcia 
(materiały skojarzenia tarcia, ich obróbka – cieplna, plastyczna itd., 
obciążenie, prędkość tarcia, naniesione powłoki, rodzaj skojarzenia 
– np. luźne ścierniwo i jego charakterystyki itd.) [1-29]. Są to często 
opisy przydatne jedynie dla konkretnego rozwiązania technicznego. 
Najczęściej koncentrują się one na opisie intensywności zużywania 
w wybranych warunkach, niektóre z kolei charakteryzują występują-
ce mechanizmy zużywania. 

Powstała grupa publikacji zajmujących się analizą tarcia i zu-
żywania pojedynczego ziarna ściernego [30-38]. Opisuje się wpływ 
kształtu ziaren ściernych na naprężenia, odkształcenia 
i przemieszczenia materiału w strefie mikroskrawania. Powstają 
prace modelujące przemieszczenia materiału w strefie mikroskra-
wania. Niektórzy badacze badali ścieranie w procesie w skali nano.   

Naukowcy opisują zjawiska towarzyszące tarciu. Powstają pró-
by modelowania zużycia i trwałości narzędzi ściernych oraz probabi-
listyczne podstawy do modelowania wykruszeń i obciążeń ziaren 
ściernych. Powstała praca stosująca modelowanie numeryczne 
procesu zużycia ściernego matryc do kucia na gorąco jednak pro-
gnozowane wyniki dotyczące zużycia znacznie odbiegają rozkładem 
oraz wielkością uzyskanych z badań eksperymentalnych. Naukowcy 
próbują także opisać zjawisko przyczepiania się materiału ścierane-
go do narzędzi ściernych i jego znaczenie dla ścierania dwóch lub 
trzech ciał. W literaturze można spotkać próby powiązania wielkości 
ziaren piasku, szybkości podawania i kształtu na przebieg zużycia 
ściernego [39-42].  

Niektóre prace prezentują nowe metody oceny charakterystyk 
tarciowych lub zużyciowych (np. ocena odporności ściernej konkret-
nych części maszyn rolniczych) oraz określenie zależności między 
warunkami obróbki, a trwałością elementów potrzebnych do jej 
przeprowadzenia [43-46].  

Pewna grupa publikacji zajmuje się opracowywaniem stano-
wisk badawczych lub metod badawczych, które rozszerzają dotych-
czas stosowane. Rozwiązane problemy dotyczą często upodobnie-
nia warunków laboratoryjnych do warunków panujących w rzeczy-
wistych węzłach tarcia, funkcjonujących w gospodarce. Poszerza 
się możliwości badawcze poprzez opracowywanie stanowisk 
uwzględniających jak największą ilość czynników realnie występują-
cych w procesie tarcia (np. wielkość ścierniwa). Zaproponowano na 
przykład między innymi metodę określania odporności na ścieranie i 
pękanie, przydatną dla kruchych, twardych metali lub ceramiki. 
Bada się także skutki ponownego wykorzystania ścierniwa w ekspe-
rymentach [47-56].  

Opisuje się także nowe metody obróbki powierzchni, mogących 
wpłynąć korzystnie na przebieg procesu tarcia i zużywania [57]. 

Wśród wielu prac, tylko nieliczne poruszają w szerszym zakre-
sie zagadnienia związane z energetyką zjawiska tarcia [58,59].  
Można znaleźć także prace, w których opisano zagadnienia na-
grzewania się elementów poddanych ścieraniu [60-62]. 
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Napisano także publikację opisującą badania w nanoskali zu-
życia ściernego i odniesienia wyników do istniejącego modelu Rabi-
nowicza [63].  

W pracy [64] zaprezentowano nowy tester tribologiczny za-
pewniający niezmienne skojarzenie cierne przy zużywaniu ścier-
nym. 

Jak można zauważyć najwięcej prac prowadzi się nad konkret-
nymi przypadkami tarcia, mniej jest natomiast takich, które starałyby 
się wyjaśnić dokładnie różne zjawiska w szerszym zakresie. Budo-
wanie w miarę możliwości wiernych modeli tarcia i zużywania jest 
nadal ogromnym wyzwaniem, podobnie jak opisy energetyczne tych 
zjawisk.  

Najczęściej podczas rozpatrywania przypadku zużywania 
ściernego pomija się kwestię wpływu temperatury. Wynika to 
z faktu, że nagrzewanie się trących elementów jest relatywnie małe 
(w porównaniu do innych mechanizmów zużywania). Powoduje to 
brak istotnego wpływu zjawisk cieplnych (odkształcenia, nadtapia-
nie, aktywację lub przyspieszenie reakcji chemicznych) na przebieg 
procesu tarcia i zużywania. W literaturze przedmiotu trudno znaleźć 
informacje na temat stopnia nagrzewania się trących elementów 
podczas zużywania ściernego, tego rodzaju publikacje są nieliczne 
i nie wyczerpują problemu nagrzewania się elementów podlegają-
cych zużywaniu ściernemu (rolnictwo, górnictwo, drążenie tuneli). 
W niniejszej pracy zdecydowano się przedstawić warunki i wyniki 
badań umożliwiających ocenę stopnia nagrzewania się elementów 
trących się przy procesie zużywania ściernego. 

2. CHARAKTERYSTYKA BADAŃ 

Celem opisanych w niniejszym rozdziale badań eksperymen-
talnych było uzyskanie informacji o nagrzewaniu się elementów 
trących w procesie zużywania ściernego wybranych metali.  

Testy przeprowadzono na urządzeniu T-01M. Zbadano zużycie 
czterech metali: rafinowanego próżniowo żelaza armco, miedzi, 
glinu oraz wolframu. Próbki ścieranych materiałów miały postać 
wałków o średnicy 5 mm i długości 50 mm. W celu przystosowania 
głowicy testera T0-1M do prowadzenia badań zużycia ściernego 
zamontowano na jego stoliku obrotowym tarczę ścierną 
o wymiarach 125x13x20 oznaczoną symbolem 34C4880J9 (węglik 
krzemu, ziarno 80, twardość – J, struktura 9). Stanowisko badawcze 
z zamontowaną tarczą ścierną pokazano na rysunku 1. Tarcza 

ścierna umożliwia odtwarzanie się stanu jej powierzchni w miarę 
wykruszania ziaren ścierniwa podczas badań. Ponadto materiał 
ścierny dobrze modeluje własności gleby (piasek, kamienie), 
w której pracują narzędzia metalowe. Podczas badań ustalono 
prędkość poślizgu na poziomie 0,9 m/s.  

Jest to prędkość tego samego rzędu co prędkość uzyskiwana 
między innymi przy eksploatacji tarcz TBM (Tunnel Boring Machine) 
– prędkość liniowa skrawania „Anny” drążącej II linię metra 
w Warszawie osiągała wartość 0,65 m/s. Prędkości uzyskiwane na 
przykład w rolnictwie podczas prac polowych przekraczać mogą 
2÷3 m/s. Wykorzystywany tester nie daje możliwości prowadzenia 
badań przy tak wysokich prędkościach.  Obciążenie styku wynosiło 
2,45 N, co przekładało się na obciążenie jednostkowe w wysokości 
0,125 MPa. Temperatura otoczenia w laboratorium wynosiła 21oC, 
a wilgotność powietrza 40÷50%. Pomiaru temperatury dokonywano 
przed każdą próbą oraz w czasie jej trwania. W tym celu wykorzy-
stano kamerę termowizyjną Thermo Tracer NEC H2640. Posiada 
ona czułość termiczną wynoszącą 0,03°C w 30°C, pracuje w trybie 
czasu rzeczywistego z częstotliwością odświeżania obrazu 
30Hz ÷ 30 klatek na sekundę. Na podstawie przeprowadzonych 
prób ustalenia odpowiedniego współczynnika refleksyjności przyjęto 

ε= 0,86. Następnie wykonane zdjęcia zostały poddane analizie 

w programie Thermography Studio. Dokonywane pomiary umożli-
wiały obserwację zmian temperatury w obszarze próbki i przeciw-
próbki. Uzyskane wartości najwyższych temperatur znajdowały się 
w rejonach przypowierzchniowych, w okolicy strefy tarcia. Należy 
jednak zaznaczyć, że temperatura warstwy wierzchniej jest rozu-
miana, jako temperatura przypowierzchniowej warstwy trących się 
materiałów. Metalowe próbki, posiadające relatywnie wysoką prze-
wodność cieplną szybko przejmują ciepło z mikroobszarów tarcia. 
Dlatego realizowany pomiar podaje pewien ogólny wynik temperatu-
ry trących się obiektów. Niestety metoda ta uniemożliwia uzyskanie 
pomiaru temperatury bezpośrednio w mikroobszarach trących się 
elementów. Uzyskanie takich możliwości napotyka dotychczas na 
ogromne problemy i nie jest rozwiązane w sposób zadowalający. 

3. WYNIKI BADAŃ 

Uzyskane zdjęcia termowizyjne węzłów tarcia umożliwiły ocenę 
stopnia nagrzania się testowanych materiałów. Otrzymane 

 
Rys. 1. Widok ogólny zmodyfikowanego testera T-01M, przystosowanego do badania zużycia ściernego metali oraz zastosowany układ 
tarcza ścierna – trzpień  
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a)  

b)  

c)  

d)  
Rys. 2. Zdjęcia termowizyjne stanowiska badawczego podczas 
badań próbek z: a) glinu, b) miedzi, c) żelaza, d) wolframu 

 
temperatury maksymalne zarejestrowane podczas pomiarów zosta-
ły przedstawione w tabeli 1. Zawarto tam także istotne z punktu 
widzenia nagrzewania się właściwości badanych materiałów. Pod-
czas testów nie zaobserwowano wzrostu temperatury ścieżki tarcia 
na tarczy dla skojarzenia z miedzią i wolframem. Dla przypadku 
glinu fragmenty tarczy nagrzewały się do 22,3ºC, natomiast dla 
żelaza do 22,4ºC. 

Na rysunku 2 widoczne są zdjęcia przedstawiające obrazy ter-
mowizyjne badanych próbek wykonane podczas testów tribologicz-
nych.  

Na rysunkach 3, 4 i 5 przedstawiono wykresy temperatur uzy-
skane dla wybranych linii poprowadzonych wzdłuż próbek. Osadze- 

 

Tab. 1. Temperatury badanych materiałów uzyskane podczas te-
stów tribologicznych oraz wybrane właściwości  materiału próbek 

Materiał Glin Miedź Żelazo Wolfram 

Temperatura [ºC] 24,1 22,7 31,8 26,9 

Przyrost temperatury [ºC] 3,1 1,7 10,8 5,9 

Gęstość [g/cm3] 2.7 8.96 7.86 19.3 

Pojemność Cieplna Właściwa [J/g·K] 0.9 0.385 0.449 0.13 

Współczynnik Przewodzenia Ciepła 
[W/m·K] 

237.0 401.0 80.2 174.0 

 
nie badanych elementów skutkowało wystawaniem ich tylko 6 mm 
poza uchwyt, z tego wynikała pewna trudność w przeprowadzeniu 
obserwacji rozkładu temperatur wzdłuż próbek. Dla przypadku 
miedzi, gdzie przyrost temperatury był najmniejszy nie udało się 
uzyskać wyniku pokazującego spadek temperatury wraz z oddala-
niem się od strefy tarcia. 

Mógł na to mieć wpływ mały obszar próbki poddany pomiarowi 
temperatury, przy jednoczesnym małym nagrzaniu się. Jednocze-
śnie miedź ma wysoki współczynnik przewodzenia ciepła, z czego 
mogło wynikać nagrzewanie się próbki w sposób bardziej równo-
mierny. 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania umożliwiły na ocenę stopnia nagrze-
wania się badanych próbek podczas tarcia. W niektórych przypad-
kach zaobserwowano także zauważalne nagrzewanie się przeciw-
próbki (tarczy ściernej). Dla badanych materiałów, z wyjątkiem 
miedzi, udało się uzyskać wyniki wskazujące na spadek temperatu-
ry w zależności od odległości od strefy tarcia, pomimo dość niedu-
żych odległości – poniżej 6 mm.  

Zaobserwowane w makroskopowej skali temperatury maksy-
malne trących się elementów, nieprzekraczające 32ºC, wskazują na 
brak wpływu na zużywanie przemian cieplnych, związanych 
z nadtapianiem, czy przemianami fazowymi w materiale, wywoła-
nymi odpowiednim podgrzaniem. Można jednak podejrzewać, że 
w mikroobszarach tarcia, które są źródłem ciepła przekazywanego 
do objętości próbki, wzrost temperatury może być wysoki. Nie ma 
jednak nadal możliwości określenia temperatury bezpośrednio 
w mikroobszarach tarcia oraz stwierdzenia czy może ona mieć 
wpływ na przemiany, takie jak np. odpuszczanie. 

Stopień nagrzewania się materiałów próbek był bardzo zróżni-
cowany. Najmniejszy przyrost temperatury zaobserwowano dla 
miedzi i wyniósł on jedynie 1,7ºC, natomiast największy dla żelaza 
i miał wartość 10,8ºC. Uzyskane rozbieżności pomiędzy materiałami 
mają swoje źródło w wielu czynnikach. Najistotniejsze są własności 
takie jak: gęstość, pojemność cieplna właściwa oraz współczynnik 
przewodzenia ciepła. Dodatkowy wpływ na nagrzewanie się próbek 
miało nanoszenie się materiału na tarczę ścierną. Najbardziej zau-
ważalne było to dla glinu, po teście na ścieżce tarcia na tarczy 
widoczne były wyraźnie błyszczące powierzchnie naniesionego 
materiału z próbki. W mniejszym stopniu występowało to zjawisko 
dla przypadku miedzi. Przenoszenie materiału na przeciwpróbkę 
powodowało zmianę charakteru tarcia i w przypadku glinu zaczyna-
ło przypominać tarcie pary metal – metal. W praktyce prac rolni-
czych, górniczych czy drogowych problem przenoszenia się mate-
riału narzędzia na obrabiany materiał (ziemia, skała, nawierzchnia 
drogi) jest w zasadzie pomijalny, ze względu na własności stosowa-
nych materiałów oraz tarcie cały czas z nową powierzchnią 
(w przeciwieństwie do testu, gdzie próbka wielokrotnie przesuwała 
się po tej samej powierzchni tarczy). Nagrzewanie się powierzchni 
tarczy w przypadku glinu wynikało z naniesionego na tarczę mate-
riału próbki, natomiast wzrost temperatury ścieżki tarcia na tarczy 
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dla przypadku współpracy z próbką żelazną wynikał z relatywnie 
wysokiego nagrzania się samej próbki.  

Przeprowadzone badania i pomiary dały możliwość oceny 
stopnia nagrzewania się materiałów podczas zużywania ściernego. 
Niestety zastosowana metoda nie ma możliwości określenia tempe-
ratury w mikrostykach, taka informacja byłaby bardzo przydatna ze 
względu na możliwość oceny zjawisk cieplnych w pobliżu samego 
styku. Przeprowadzenie obserwacji mikroskopii metalograficznej 
cząstek zużycia mogłoby być może dać odpowiedź, czy zaszły 
w materiale próbki jakieś istotne zjawiska cieplne. Jednak wykona-

nie takich obserwacji jest bardzo trudne do wykonania.  W celu 
uzyskania bardziej uniwersalnych wyników pomiarów temperatury, 
korzystne byłoby przeprowadzenie testów przy szerszej gamie 
prędkości i nacisków jednostkowych, odpowiadających tym, które 
występują w rzeczywistych przypadkach zużycia ściernego, wystę-
pującego podczas prac rolniczych, górniczych, czy też drogowych. 
Dla przykładu prędkości orki mogą być trzykrotnie wyższe od  
zastosowanej w niniejszych badaniach. Ograniczeniem w odzwier-
ciedleniu rzeczywistych par tarciowych jest ruch próbki po tej samej 
ścieżce na przeciwpróbce. Wprawdzie powierzchnia tarczy ściernej 

 
Rys. 3. Rozkład temperatury warstwy wierzchniej próbki z glinu wzdłuż linii pomiarowej równoległej do osi próbki 

 

 
Rys. 4. Rozkład temperatury warstwy wierzchniej próbki z wolframu wzdłuż linii pomiarowej równoległej do osi próbki 
 

 
Rys. 5. Rozkład temperatury warstwy wierzchniej próbki z żelaza wzdłuż linii pomiarowej równoległej do osi próbki 
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zużywa się i jest odtwarzana, jednak nie odpowiada to w całości 
przypadkowi przejścia narzędzia w ziemi czy skale. 
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Research the heating elements  
of friction during abrasive wear 

The work was carried out a review of the publication of 

the last few years, moving the issue of friction and abrasive 

wear. Describes how to conduct their own research, in order 

to obtain information about the heating of the friction ele-

ments in the process of abrasive wear of selected metals. The 

study has been presented and described the results of tem-

perature measurements of samples and countersamples. The 

study enables the analysis of the setting of heating on a mac-

roscopic scale. 
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