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Rola badań tribologicznych w aspekcie zwiększania 
trwałości i niezawodności eksploatacyjnej maszyn 
i urządzeń użytkowanych w Zagłębiu Miedziowym

Streszczenie: Maszyny i urządzenia eksploatowane m.in. w Zagłębiu Miedziowym narażone są na 
ekstremalnie trudne warunki pracy (zapylenie, wilgotność, temperatura, obecność solanki oraz duże 
obciążenia udarowe), które powodują przyspieszone zużywanie tribologiczne i uszkodzenia wielu 
ruchowych węzłów tych maszyn i urządzeń. Istotnie wpływa to na koszty eksploatacji tych maszyn, 
bezpieczeństwo pracy oraz wydajność. W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące trwałości 
i niezawodności ruchowych węzłów ślizgowych i tocznych oraz omówiono rodzaje urządzeń i meto-
dy badań przydatne do rozwiązywania problemów związanych z trwałością węzłów maszyn. Zagad-
nienia te i problemy prezentuje grupa pracowników naukowych uczelni znajdujących się w pobliżu 
Zagłębia Miedziowego, którzy zajmują się od wielu lat tribologią oraz dyspnują bogatym zapleczem 
badawczym. Wykazano, że istnieje szerokie pole do współpracy w zakresie działań naukowo-badaw-
czych, konstruktorskich i eksploatacyjnych w celu osiągnięcia realnych efektów polepszenia trwa-
łości eksploatacyjnej użytkowanych maszyn. Zaprezentowano kilka kierunków działań, m.in. w ob-
szarach: doboru nowoczesnych materiałów na elementy współpracujące w węzłach tarcia, zmian 
konstrukcyjnych węzłów tarcia i ich uszczelnienia, doboru środków smarnych do poszczególnych 
węzłów oraz aplikacji środków smarnych (np. ilość i częstotliwość podawania smaru przez stacje 
centralnego smarowania).

Słowa kluczowe:  górnictwo, eksploatacja maszyn, badania tribologiczne, Zagłębie Miedziowe.

The role of tribological  research in increasing the durability and reliability of machines  

and devices used in the Copper Belt

Summary: The machines and the devices exploited among others in the Copper Basin are subjected 
to extreme difficult working conditio ns (dust, humidity, temperature, presence of brine and large-
impact loads) which cause accelerated wear and damage of many working nodes of machines and 
devices. Significantly it affects the cost of their service life, safety and efficiency. The paper presents 
issues concerning the durability and reliability of sliding and rolling nodes and discusses the types 
of equipment and test methods useful for solving problems related to the durability of machines 
nodes. These issues and problems presents a group of academic staff of the universities located near 
of the Copper Basin, who deal with tribology for many years and have a wealth of research facilities. 
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It has been shown that there is wide scope for cooperation in the field of science and research, de-
sign developments and exploitation in order to achieve real results to improve the service life of 
used machines. They presented several directions of activities, among others in the areas of selec-
tion of modern materials on elements working in friction nodes, structural changes in friction and 
sealing, lubricant selection for each node and application of lubricants (eg. the amount and frequen-
cy of administration of grease through the central lubrication stations).

Keywords: copper Belt, Machine Operation, hard working conditions, tribiologic research, durability

  1. Wprowadzenie

Trwałość i niezawodność eksploatacyjna maszyn i urządzeń uwarunkowana jest 

trwałością i niezawodnością ich najsłabszych ogniw, którymi w zdecydowanej większo-

ści są ruchowe węzły ślizgowe i toczne. O bezawaryjnym funkcjonowaniu tych węzłów, 

w określonych warunkach tarcia, decyduje głównie odpowiedni dobór współpracujących 

materiałów, ich poprawne rozwiązanie konstrukcyjne i przestrzeganie zalecanych war-

tości dopuszczalnych parametrów pracy. Wiąże się to ściśle ze znajomością własności 

zastosowanych materiałów w skojarzeniach ślizgowych, a głównie ze znajomością ich 

właściwości tribologicznych [2, 20]. 

Ciągle postępujący wzrost wymagań dotyczących zwiększania trwałości i niezawod-

ności eksploatacyjnej węzłów ślizgowych, w tym węzłów bezobsługowych, pracujących 

w bardzo trudnych warunkach tarcia, jakie występują w Zagłębiu Miedziowym, przy jed-

nocześnie coraz większych obciążeniach, prowadzi do intensyfikacji badań nad poszuki-

waniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych, lepszych materiałów ślizgowych i środków 

smarowych oraz technik smarowniczych [2, 4, 9, 10, 11, 14]. Pełne informacje o przebiegu 

tarcia i zużywania współpracujących materiałów w skojarzeniach ślizgowych można uzy-

skać tylko na drodze eksperymentalnej. Złożoność zjawisk fizykochemicznych zachodzą-

cych w warstwie wierzchniej i w następstwie tego różnorodność występujących rodza-

jów zużywania współpracujących elementów wynika z dużej liczby czynników mających 

wpływ na przebieg tych zjawisk [1, 21, 22]. Meng i Ludema wykazali, na podstawie ana-

liz danych z czasopisma „Wear” oraz materiałów konferencyjnych „Wear of Materials”, 

że tarcie i zużycie opisuje ponad 300 równań, z czego 180 opisuje różne rodzaje zużycia, 

w których występuje 100 stałych i zmiennych wielkości [14].

Uzyskanie w miarę pełnych informacji o danym skojarzeniu ślizgowym jest możliwe 

tylko w przypadku jego wszechstronnych badań i analiz z wykorzystaniem różnych metod 

i technik badawczych [1, 7]. Z tego też powodu, do realizacji kompleksowych badań tribo-

logicznych oraz uzupełniających badań fizykochemicznych stosuje się różne urządzenia 

badawcze zapewniające dużą dokładność pomiarów i możliwość porównywania tych 

badań z wynikami uzyskanymi w innych ośrodkach badawczych. Należy w tym miejscu 

zaznaczyć, że można dość często zetknąć się z publikacjami, w których takie porównanie 
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jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe [3, 12, 21, 23]. Wynika to najczęściej albo z braku 

istotnych informacji dotyczących warunków badań, sposobu przygotowania próbek itp., 

albo też z powodu stosowania odmiennych technik badawczych, uniemożliwiających 

bezpośrednie porównanie wyników. Mając na uwadze ten fakt, dalej przedstawiono ro-

dzaje urządzeń i metody badań, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów 

związanych z trwałością węzłów maszyn użytkowanych m.in. w Zagłębiu Miedziowym.

  2. Rodzaje badań tribologicznych

Badani a tribologiczne można podzielić na trzy zasadnicze rodzaje [1, 13]:

¡  Badania eksploatacyjne prowadzone w rzeczywistych warunkach i na rzeczywi-

stych obiektach, które mają jedynie tą zaletę, że wyniki takich prób mogą mieć 

bezpośrednie wykorzystane praktyczne. Natomiast ich wadą jest duży koszt wy-

nikający z samej techniki i długotrwałości badań oraz zazwyczaj duże trudności 

pomiarowe.

¡  Badania laboratoryjne prowadzone na modelach rzeczywistych obiektów bądź na 

wyizolowanych zespołach urządzeń, posiadające podobne wady jak poprzednio opi-

sane badania eksploatacyjne i zwykle wymagające budowy specjalnych urządzeń.

¡  Badania laboratoryjne prowadzone na próbkach materiałowych (skojarzeniach śli-

zgowych), które charakteryzują się łatwością dokonywania pomiarów i największą 

powtarzalnością wyników, co przy testowaniu materiałów jest podstawowym kry-

terium ich przydatności. Badania te, realizowane na standardowych urządzeniach 

badawczych umożliwiają redukcję kosztów badań oraz dają możliwość porówny-

wania wyników uzyskanych w różnych ośrodkach badawczych.

W Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii, na Wydziale Mechanicznym Po-

litechniki Wrocławskiej, od wielu lat są prowadzone prace naukowe w obszarze podstaw 

konstrukcji elementów i zespołów maszynowych, takich jak: łożyska ślizgowe, przekład-

nie mechaniczne, układy napędowe i układy smarownicze oraz badania z zakresu:

¡  zjawisk tribologicznych, szczególnie w aspektach materiałowych i smarowniczych,

¡ tribologicznych podstaw konstrukcji maszyn,

¡ konstrukcji stanowisk, maszyn i urządzeń tribologicznych,

¡  badań i analiz tribologicznych właściwości użytkowych materiałów ślizgowych 

i ciernych,

¡  badań właściwości reologicznych smarów plastycznych oraz projektowania ukła-

dów smarowniczych,

¡  opracowania wieloskładnikowych kompozytów ślizgowych na bazie polimerów 

termoplastycznych i wyznaczania ich charakterystyk trybologicznych,
¡  opracowania i badania wieloskładnikowych kompozycji smarowych na bazie sma-

rów plastycznych.
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  3.  Tribometry – urządzenia do badań w warunkach 
laboratoryjnych 

W zakresie budowy urządzeń laboratoryjnych do badań tribologicznych materiałów, 

poza nielicznymi wyjątkami, brak jest jednoznacznej unifikacji [21]. Ustalono natomiast kry-

teria związane z makrogeometrią styku współpracujących elementów. Do najczęściej spo-

tykanych rodzajów styku współpracujących elementów należą układy przedstawione na 

rysunku 1: a) walec z płaszczyzną, b) płaszczyzna z płaszczyzną, c) walec z walcem, przy czym 

obydwa walce mogą mieć krzywiznę dodatnią lub jeden dodatnią, a drugi ujemną, albo też 

osie równoległe lub wichrowate, d) kula z kulą, e) stożek z walcem, f) kula z płaszczyzną [7].

Inny sposób podziału wszystkich urządzeń do badań tribologicznych uwzględnia cha-

rakter styku próbki z współpracującym elementem, według którego skojarzenia ślizgowe 

można zaszeregować do jednej z trzech grup (rys. 1):

¡  grupa I – o styku powierzchniowym, skojarzenia: 5, 6, 7, 9, 10, 11,

¡  grupa II – o styku liniowym, skojarzenia: 1, 2, 3, 4, 8,

¡  grupa III – o styku punktowym, skojarzenia: 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Przedstawione rodzaje styku odnoszą się w zasadzie do warunków początkowych, 

ponieważ w czasie badań na skutek odkształceń sprężystych lub plastycznych, a także 

postępującego procesu zużywania się współpracujących elementów skojarzenia, styk 

punktowy czy liniowy może przejść w styk powierzchniowy.

Rys. 1. Geometria styku próbki z elementem współpracującym w różnych maszynach tarciowych  
– klasyfikacja wg makrogeometrii styku: a) walec z płaszczyzną, b) płaszczyzna z płaszczyzną, 
c) walec z walcem, d) kula z kulą, e) stożek z walcem, f) kula z płaszczyzną [7]
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 3.1. Urządzenie T-01M typu sworzeń–tarcza (pin on disk)

Urządzenia typu pin on disk należą do jednych z najbardziej rozpowszechnionych 

tribometrów w skali światowej, które stosowane są w badaniach tarcia i zużywania par 

ciernych zarówno o styku skoncentrowanym (kulka–tarcza), jak i styku rozłożonym (swo-

rzeń–tarcza). Badania mogą odbywać się w warunkach tarcia technicznie suchego, jak 

również w warunkach smarowania (zwykle tarcie graniczne lub mieszane). Przedstawio-

ne na rysunku 2 urządzenie T-01M umożliwia badania przy następujących parametrach: 

prędkość poślizgu do 2,5 m/s, obciążenie węzła tarcia do 100 N, nominalny promień tarcia 

0,03 m, nominalna średnica tarczy 100 mm [25]. Wartość nacisku jednostkowego wyni-

ka z przyjętej średnicy próbki (sworznia, zwykle do 8 mm) i siły normalnej, przyjmowanej 

w podanym zakresie wartości obciążenia.

 
Rys. 2. Urządzenie badawcze T-01M: a) widok ogólny urządzenia T-01M, b) schemat pary trącej, c) gło-
wica badawcza: 1 – badana próbka, 2 – oprawka próbki, 3 – element współpracujący z próbką (tarcza), 
4 – wrzeciono, 5 – śruba mocująca tarczę, 6 – nakrętka uchwytu oprawki próbki, 7 – ramię, 9 – obciąż-
niki, 10 – czujnik siły, 11 – łożyska umożliwiające obrót ramienia

                     a)                                       b)                                    c)

  3.2. Urządzenie tribologiczne T-05 typu rolka–klocek

Tester T-05 ze skojarzeniem rolka–klocek, produkcji Instytutu Technologii Eksploatacji 

w Radomiu, służy do oceny własności smarnych smarów oraz odporności na zużycie podczas 

tarcia metali i tworzyw sztucznych przy styku skoncentrowanym liniowym lub rozłożonym.

Rys. 3. Urządzenie badawcze: a) widok, b) schemat kinematyczny, c) schemat działania; 1 – próbka, 
2 – element współpracujący z próbką (rolka), 8 – środek smarujący, 9 – zbiornik smaru, 
10 – ramię przenoszące siłę, 11 – tensometryczny czujnik siły

                 a)                                        b)                                            c) 
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Schemat stanowiska T-05 i kształt oraz wymiary próbek przedstawiono na rysunku 3. 

Rysunek 3a przedstawia jego widok, a rysunek 3b schemat kinematyczny testera. Głowicę 

badawczą (testowy węzeł) tworzy prostopadłościenny klocek (próbka) (1), współpracujący 

z rolką (współpartnerem tarciowym) (2) osadzoną na wrzecionie (3). Układ napędowy rolki 

składa się z silnika (4) i przekładni pasowej (5). Obciążenie styku zapewnia układ dźwigni 

(6) z obciążnikami (7).

 Aparatura kontrolno-pomiarowa testera obejmuje układ pomiaru siły tarcia i tempe-

ratury, układ pomiaru prędkości obrotowej wrzeciona oraz układ zliczający obroty wrze-

ciona. Stanowisko wyposażone jest w system mikroprocesorowy z oprogramowaniem, 

który steruje całością przebiegu testu, rejestruje wszystkie wielkości mierzone i zadawa-

ne. Metody prowadzenia eksperymentu na tym tribometrze są zgodne z normami amery-

kańskimi ASTM D 2714, D 3704, D 2981 i G77 [27].

W czasie badań mierzone są następujące wielkości: siła tarcia, zużycie elementów wę-

złów tarcia, temperatura próbki i oleju, prędkość obrotowa, czas i liczba obrotów współ-

pracującego elementu, który może wykonywać ruch obrotowy lub oscylacyjny.

 3.3. Aparat czterokulowy T-02U
Aparat czterokulowy T-02, przedstawiony na rysunku 4a, produkowany jest w Instytucie 

Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu [28]. Aparat ten 

jest przeznaczony do określania takich własności środków smarnych, jak: wskaźnik zużycia 

pod obciążeniem, obciążenie zespawania, obciążenie zacierające, graniczne obciążenie zu-

życia przy styku skoncentrowanym punktowym. Dodatkowym wskaźnikiem jest obciążenie 

graniczne, które jest ostatnim obciążeniem badawczym, przy którym nie nastąpiło jeszcze 

zespawanie kulek. Badania te przeprowadza się wg obowiązującej normy PN-76/C-04147 

„Badania własności smarnych olejów i smarów”, która jest aktualnie wykorzystywana przez 

wszystkie środowiska badawcze w kraju. Urządzenie to pozwala wyznaczyć właściwości 

przeciwtarciowe i przeciwzużyciowe środków smarnych i materiałów konstrukcyjnych. 

Jest to jedna z najtańszych i najszybszych do wykonania metod badania tych materiałów.

W trakcie badań analizowany jest zespół czterech kulek stalowych ułożonych w for-

mie czworościanu foremnego (rys. 4b) i zanurzonych w badanym oleju. W powyższym 

układzie badawczym trzy kulki łożyskowe (2) są unieruchomione w uchwycie (4), dociska-

ne z żądaną siłą F do górnej kulki (1). Kulka górna (1) została zamocowana we wrzecionie 

(3) obracającym się z zadaną prędkością obrotową n. 

Podczas badania określa się charakterystykę zużycia od obciążenia nadanego d = f(F). 

Wyznacza się ją przy kolejnych nadanych obciążeniach zewnętrznych, gdzie kulki zanu-

rzone w smarze wykonują 10-sekundowe biegi. Prędkość obrotowa kulki górnej jest tu sta-

ła i wynosi 1450 obr/min. Pierwszy test wykonuje się przy obciążeniu nadanym F = 80 daN. 

Następne testy prowadza przy zwiększającym się obciążeniu (wg wymienionej nor-

my), aż do momentu zespawania obracającej się kulki z trzema kulkami nieruchomymi.  
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Rys. 4. Aparat czterokulowy T-02: a) widok urządzenia, b) węzeł tarcia aparatu czterokulowego:  
1 – uchwyt unieruchamiający kulki dolne, 2 – uchwyt wprawiający w ruch obrotowy kulkę górną, 
3 – poziom produktu smarowego

                                      a)                                                              b)  

Obciążenie graniczne F
g
 jest to największe obciążenie, przy którym nie zachodzi jesz-

cze zespawanie kulek.  Graniczne obciążenie zużycia G
oz

 jest to obciążenie jednostkowe 

w daN/mm2, określające naciski w węźle tarcia przy stałym obciążeniu nadanym F = 150 daN, 

obliczone na podstawie średniej średnicy skaz d powstałych na kulkach nieruchomych po 

60-ciosekundowym biegu przy tym obciążeniu i prędkości kulki górnej n = 1450 obr/min.

Wskaźnik zużycia pod obciążeniem I
h
 wyznacza się na podstawie wyników 10 biegów 

wykonanych w obecności kolejnych obciążeń układu, a poprzedzających obciążenie ze-

spawające. Testy na aparacie czterokulowym powtarza się pięciokrotnie dla każdego punk-

tu pomiarowego, a wyniki opracowuje statystycznie przy poziomie ufności 95%, stosując 

test t-Studenta. Zużycie kulek łożyskowych taktowane jest jako średnia arytmetyczna 

z pomiarów śladu zużycia nieruchomych kulek mierzonych w kierunkach prostopadłym 

i równoległym do śladu zużycia. Ślady mniejsze od 1 mm mierzy się mikroskopem 

(o dokładności do 0,01 mm), ślady większe od 1 mm mierzy przy wykorzystaniu lupy 

(o dokładności do 0,1 mm). 

W czasie biegu badawczego rejestrowane są: moment tarcia, obciążenie, temperatu-

ra badanego środka smarnego, prędkość obrotowa, czas badania. Urządzenie umożliwia 

również prowadzenie badań zgodnie z normami: ISO 20623, ASTM D 2783 oraz IP 300 [28].

 3.4.  Urządzenie badawcze T-07 służące do badań odporności  
na ścieralnie

Badania tribologiczne odporności materiałów na ścieranie mogą być prowadzone na 

stanowisku badawczym T-07 o styku walec z płaszczyzną [29]. Schemat metody badaw-

czej procesu zużywania ściernego materiałów przedstawiono na rysunku 5. Metoda ta
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 jest zgodna z zaleceniami rosyjskiej normy GOST 23.208-79, która zawiera wytyczne do ba-

dania odporności na zużywanie ścierne materiałów oraz powłok chroniących przed zuży-

ciem ściernym. Próbka (płytka o wymiarach ok. 30 × 30 × 3) badanego materiału (1) podczas 

badań jest dociskana z siłą F
N
 = 44,4 N do obracającego się ze stałą prędkością obrotową  

n = 60 obr/min krążka gumowego (2) o średnicy d = 50 mm. Pomiędzy obracający się krążek 

i nieruchomą próbkę dostarczane jest w ciągły sposób luźne ścierniwo (3) powodujące 

ścieranie próbki. Zalecanym w tej metodzie ścierniwem jest elektrokorund F90 (wg PN 

ISO 8486:1998), natomiast próbka wzorcowa powinna być wykonana ze stali C45 w stanie 

znormalizowanym, o twardości ok. 200 HB.

Rys. 5. Urządzenie badawcze T-07 do badań odporności na ścieralnie: a) schemat, b) widok ogólny,  
c) głowica badawcza [29]

  

              a)                                                            b)                                                  c)

W badaniach określane jest wagowe zużycie próbki Z
wb

, jakie wystąpuje po określonej 

liczbie N
b
 = 150 obrotów gumowej rolki, przyjmowanej dla badanych materiałów o twar-

dości mniejszej od 400 HV. W przypadku stalowej próbki wzorcowej N
w 

= 600 obrotów, jaką 

przyjmuje się dla materiałów o twardości równej lub większej od 400 HV. Na podstawie 

pomiarów zużycia wagowego wyznacza się dla badanych materiałów wskaźnik odpor-

ności na ścieranie K
b
, który ze względu na różne gęstości badanych materiałów określany 

jest jako stosunek objętościowego zużycia próbki wzorcowej Z
Vw

 do objętościowego zu-

życia badanych materiałów Z
Vb

 uzyskanych w takich samych warunkach badań. Wskaźnik 

ten oblicza się, korzystając z następującego wzoru: 

gdzie:  
Z

ww
 – zużycie wagowe podczas badania próbki wzorcowej (stali C45), 

Z
wb
 – zużycie wagowe podczas badania badanego materiału, 

ρ
w
 – gęstość materiału próbki wzorcowej,

ρ
b
 – gęstość materiału próbki badanej, 

N
w
 – liczba obrotów drogi tarcia próbki wzorcowej, 

N
b
 – liczba obrotów drogi tarcia próbki badanej.

,
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 4. Inne urządzenia stosowane w badaniach tribologicznych

Oprócz standardowych urządzeń badawczych, przeznaczonych do badań laboratoryj-

nych na próbkach materiałowych [26], budowane są również specjalne, często unikalne, 

urządzenia badawcze na potrzeby specyficznych programów poznawczych lub weryfika-

cji wyników badań na modelach węzłów tarcia. W dalszej części przedstawiono niektóre 

przykłady takich urządzeń badawczych przeznaczonych do wybranych badań systemów 

tribologicznych. 

 4.1. Urządzenie badawcze o styku walec z walcem typu czop–tuleja
 Na potrzeby badań łożysk ślizgowych zbudowane zostało urządzenie badawcze 

o styku walec z walcem (jeden ma wartość dodatnią, a drugi ujemną) typu czop–tuleja 

(rys. 6). Za pomocą tego urządzenia można badać wpływ takich czynników, jak: rodzaj 

skojarzonych materiałów, średni nacisk (obciążenie łożyska), prędkość ślizgania (pręd-

kość obrotowa wału), czas pracy lub droga tarcia, a także parametrów geometrycznych 

łożyska, takich jak: średnica i długość łożyska, luz łożyskowy, grubość tulei łożyskowej, 

chropowatość czopa itp. 

Rys. 6. Widok urządzenia badawczego o styku walec z walcem (jeden ma wartość dodatnią, a drugi 
ujemną) typu czop–tuleja: a) – widok ogólny urządzenia, b) – widok głowicy badawczej

       a)                               b)

 4.2. Urządzenie badawcze o styku walec z wycinkiem pierścienia
Tego typu urządzenie badawcze, o styku walec z wycinkiem pierścienia, przedstawio-

ne na rysunku 7, przeznaczone jest do badania uszczelnień technicznych pracujących 

w ruchu obrotowym lub elementów ślizgowych współpracujących z dużymi obwodowy-

mi prędkościami ślizgania – do 30 m/s [22]. Badania mogą być prowadzone w warunkach 

tarcia technicznie suchego lub w kąpieli olejowej o regulowanej temperaturze (powietrza 

lub oleju).
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Rys. 7. Urządzenie badawcze o styku walec z wycinkiem pierścienia, do badania uszczelnień w ruchu 
obrotowym lub elementów współpracujących z dużą względną prędkością ślizgania: a) – widok ogól-
ny urządzenia, b) – widok głowicy badawczej 

                           a)                                                            b)

   4.3. Urządzenie służące do badania tarcia statycznego

Tarcie statyczne odgrywa istotną rolę podczas rozruchu elementów maszyn pracują-

cych cyklicznie lub sporadycznie uruchamianych po okresie postoju. Również w elemen-

tach maszyn pracujących w ruchu posuwisto-zwrotnym w punktach zwrotnych występu-

je przez krótką chwilę tarcie statyczne, np. w uszczelnieniach technicznych stosowanych 

w hydraulice siłowej. Schemat urządzenia do badań statycznego współczynnika tarcia 

przedstawiono na rysunku 8. 

Rys. 8. Schemat kinematyczny stanowiska do badania tarcia statycznego: 1 – wychylne ramię,
2 – para ślizgowa, 3 – siłownik elektryczny, 4 – wskaźnik laserowy, 5 – listwa z podziałką

Ogólna zasada działania tego stanowiska opiera się na wyznaczeniu tangensa kąta 

pochylenia równi ρ
0
, przy którym rozpoczyna się względny ruch pomiędzy próbką bada-

nego materiału a współpracującym tarciowo elementem zamontowanym na wychylnym 

ramieniu równi [24]. Zgodnie z podstawowymi zależnościami pomiędzy siłami występu-
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jącymi na równi pochyłej, kąt pochylenia ρ
0
 odpowiada kątowi tarcia, a zatem tangens 

tego kąta odpowiada wartości współczynnika tarcia statycznego µ
0
 = tan ρ

0. 
W badaniach 

można określać wpływ siły F, wywołującej określony nacisk jednostkowy p, czasu dzia-

łania obciążenia t
p
, chropowatości powierzchni skojarzonych materiałów, środowiska 

otoczenia itp.

  4.4. Urządzenie badawcze par ciernych o ruchu posuwisto-zwrotnym
Bardzo często w badaniach tribologicznych niezbędne jest przeprowadzenie pomia-

rów tarcia lub zużycia na wycinkach istniejących elementów lub na bardzo małych prób-

kach nowych materiałów czy powłok. Badania takie można wykonać na nowatorskim 

urządzeniu do badania tarcia w ruchu posuwisto-zwrotnym. Budowa stanowiska oraz 

układ napędowy umożliwiają prowadzenie badań w zadanym (zmiennym) zakresie ru-

chu, obciążeń oraz prędkości poślizgu, adekwatnym do badanego węzła tarcia. 

Urządzenie składa się z dwóch leżących na sobie wózków, łożyskowanych tak, aby 

mogły poruszać się w tym samym kierunku. Napęd urządzenia stanowi silnik krokowy 

oraz przekładnia śrubowa. Siłownik podczas wysuwu porusza większy wózek, na którym 

znajduje się wózek mniejszy. Siła ruchu przekazywana jest z wózka większego na wózek 

mniejszy poprzez tensometryczny czujnik siły, który rejestruje bardzo precyzyjnie war-

tość siły tarcia. Poprzez stosowanie różnych zacisków możliwe jest prowadzenie badań 

dla węzłów tarcia praktycznie o dowolnym kształcie, zarówno w styku skoncentrowa-

nym (rys. 9), jak i w styku powierzchniowym. Badania tarcia mogą dotyczyć wyznaczania 

współczynnika tarcia kinetycznego, jak i statycznego oraz zużycia. 

Rys. 9. Urządzenie do badań tribologicznych w ruchu posuwisto-zwrotnym: a) schemat kinematycz-
ny węzła tarcia, b) widok ogólny urządzenia badawczego

                              a)                                                                                  b)

Uniwersalność opisanego stanowiska pozwala również, po zastosowaniu specja-

listycznej głowicy, na prowadzenie badań w złożonym ruchu toczno-ślizgowym, cha-

rakterystycznym dla nowoczesnych watriatorów oraz niekonwencjonalnych układów 

łożyskowych. W wariancie tym próbka ma możliwość wykonywania ruchu obrotowego,
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a przeciwpróbka – ruchu liniowego. Kształt próbki ma postać walca, którego powierzch-

nia obrotowa bierze udział w tarciu, natomiast przeciwpróbka ma kształt płytki. Niezależ-

ność napędów próbki i przeciwpróbki pozwoliły na dowolne (w zakresie ich ruchomości) 

konfigurowanie stosunku tarcia ślizgowego do tocznego. Możliwe jest więc prowadzenie 

badań zarówno w ruchu ślizgowym, tocznym, jak i toczno-ślizgowym. Urządzenie to oraz 

jego możliwości badawcze zostały szerzej opisane w pracy [8].

  4.5. Urządzenie do badania przegubów w ruchu wahadłowym
Przykładem urządzenia dedykowanego do badania węzłów tarcia jest stanowisko do 

badania przegubów smarowanych w ruchu wahadłowym (rys. 10). Zwarta budowa oraz 

nowatorski pneumatyczny układ obciążania pozwalają na prowadzenie badań wysoko 

obciążonych pracujących cyklicznie przegubów. Układ napędowy wykorzystuje silnik 

prądu stałego z przekładną, który pozwala na poruszanie z niewielką prędkością przegu-

bów charakteryzujących się wysokim momentem tarcia. 

Rys. 10. Urządzenie do badania przegubów smarowanych w ruchu wahadłowym w obecności solanki

Urządzenie daje możliwość prowadzenia badań w obecności cieczy i solanek. Próbki 

w postaci wycinków badanych przegubów mogą się zmieniać w zakresie d = 12÷35 mm. 

Prowadzenie badań z wykorzystaniem zestawu czterech takich urządzeń pozwala na 

szybkie wyznaczenie charakterystyk zużyciowych analizowanych węzłów tarcia.

  5. Badania właściwości smarów plastycznych

Znajomość właściwości reologicznych smarów plastycznych jest w chwili obecnej 

niezbędna do ich prawidłowej eksploatacji. Szczególnie dotyczy to smarów stosowanych 

do smarowania maszyn i urządzeń przemysłu górniczego. W branży tej wyraźnie można 

dostrzec w ostatnich latach tendencję do coraz większej automatyzacji procesu smaro-

wania. Obecnie w warunkach laboratoryjnych istnieje możliwość kompleksowej oceny 

zachowania się smarów plastycznych w węzłach tarcia i elementach konstrukcyjnych 

układów centralnego smarowania maszyn i urządzeń. Odbywa się to z wykorzystaniem 

tzw. reometrów rotacyjnych. 
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Nowoczesna reologia środków smarowych umożliwia m.in. ocenę charakteru i opo-

rów przepływu smarów plastycznych w węzłach tribologicznych oraz przewodach sma-

rowniczych. O oporach przepływu smarów plastycznych decyduje przede wszystkim ich 

granica liniowej lepkosprężystości oraz płynięcia (naprężenie styczne graniczne). Oby-

dwie wielkości wpływają na zachowanie się smarów plastycznych w początkowej fazie 

ich odkształcenia. Zbyt duże opory przepływu smarów w węzłach tribologicznych mogą 

spowodować wzrost wartości momentu rozruchowego węzła oraz straty energetyczne. 

Problem ten dotyczy w szczególności maszyn przemysłu górniczego i wydobywczego, za-

wierających łożyska wielkogabarytowe. Brak wiedzy na temat oporów przepływu smarów 

w przewodach układów smarowniczych może z kolei doprowadzić do złego oszacowania 

objętości środka smarnego docierającego do punktów odbioru, czy też powstania nieko-

rzystnych zjawisk inercyjnych w układzie smarowniczym, a w skrajnych przypadkach do 

uszkodzenia zespołu tłoczącego smar do magistrali smarowej. W przemyśle górniczym 

stosuje się rozległe układy smarownicze, w których przewody doprowadzające mogą 

mieć nawet 150 m długości. Do procesu smarowania zużywa się ogromne objętości sma-

rów plastycznych. Znajomość zjawisk towarzyszących ich przepływowi w elementach 

konstrukcyjnych układów smarowniczych może pozwolić na ograniczenie ilości smarów 

plastycznych przedostających się do środowiska naturalnego oraz zmniejszenie kosztów 

eksploatacji urządzeń, poprzez lepszą optymalizację procesu smarowania. Reometry ro-

tacyjne umożliwiają wyznaczenie wielkości wpływających na opory przepływu smarów 

plastycznych w szerokim zakresie wartości temperatury i ciśnienia, symulując tym sa-

mym warunki panujące w środowisku, w którym te smary są eksploatowane. 

Innym, nie mniej ważnym aspektem jest ocena zachowania się smarów plastycznych, 

przepływających w pobliżu smarowanych powierzchni. W chwili obecnej, stosując reolo-

giczne testy dynamiczno-oscylacyjne oraz śledząc zachowanie się smarów podczas ich 

bardzo małych odkształceń, mamy możliwość jakościowej oceny stopnia dyfuzji cząstek 

zagęszczacza na powierzchni, z którą smar plastyczny ma bezpośredni kontakt. Mówi się 

wówczas o tzw. zjawiskach powierzchniowych i przyściennych, zachodzących w sma-

rach plastycznych. Grubość warstwy zagęszczacza zaadsorbowanego na smarowanej 

powierzchni (tzw. warstwa powierzchniowa) decyduje m.in. o jakości smarowania wę-

złów tribologicznych. Poniekąd „ubocznym” efektem adsorpcji cząstek zagęszczacza jest 

również powstanie warstwy przyściennej, zubożałej w zagęszczacz. Zjawisko to można 

także wykorzystać w warunkach przemysłowych, przy projektowaniu przewodów sma-

rowniczych, których zadaniem będzie „wymuszenie” poślizgu smaru w pobliżu ścinaki 

przewodu smarowniczego, zmniejszając w ten sposób nawet o 30–35% opory przepływu 

smaru plastycznego. Zmniejszenie oporów przepływu smarów może mieć ogromne zna-

czenie w przypadku układów smarowniczych stosowanych w górnictwie odkrywkowym, 

pracujących w środowisku, gdzie panują temperatury o ujemnych wartościach. Dobór 

odpowiednich materiałów na elementy konstrukcyjne układów smarowniczych, których
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zadaniem będzie ograniczanie oporów przepływu smarów plastycznych, może pozwolić 

m.in. na zwiększenie oszczędności energii, np. przez brak konieczności stosowania pomp 

tłokowych o bardzo dużej mocy. 

Dzięki wykorzystaniu reometrów rotacyjnych możliwy jest również pomiar stabil-

ności mechanicznej mikrostruktury smarów plastycznych pod kątem zjawiska synerezy 

(wydzielanie się bazy olejowej z masy smaru plastycznego), a także pomiar energii kohezji 

smarów. Badania tego typu mogą okazać się istotne w przypadku smarów wykazujących 

tendencje do rozwarstwiania się podczas ich eksploatacji. Istnieje zatem możliwość oce-

ny sił spójności i sił oddziaływania między cząstkami zagęszczacza w smarze, a także mię-

dzy asocjatami zagęszczacza a zastosowanymi w smarze dodatkami w postaci smarów 

stałych, takich jak chociażby WS
2
, MoS

2
 czy grafit. Stabilność siatki zagęszczacza w sma-

rze można oceniać przy stałej lub zmiennej amplitu dzie odkształcenia smaru, z wykorzy-

staniem reologicznych testów dynamiczno-oscylacyjnych.

W chwili obecnej istnieje również możliwość zastosowania w reometrach głowic po-

miarowych cylinder–cylinder typu double–gap. Głowice te służą do pomiaru cieczy o bar-

dzo małych wartości lepkości dynamicznej (rzędu dziesiątych lub setnych części mPa·s), 

które doskonale nadają się do wyznaczania właściwości reologicznych baz olejowych za-

stosowanych w smarach plastycznych. Możliwa jest ocena procesu starzenia (utleniania) 

bazy olejowej, lub też wpływu dodatków typu EP (przeciwzatarciowych) oraz typu AW (prze-

ciwzużyciowych), zanieczyszczeń i produktów zużycia na jej właściwości reologiczne.

Opcjonalnie, z wykorzystaniem reometru rotacyjnego, możliwy jest również pomiar wła-

ściwości tribologicznych smarów plastycznych poprzez zastosowanie dedykowanych do 

tego celu oryginalnych głowic pomiarowych. Badania tribologiczne na tego typu celach po-

miarowych w doskonały sposób mogą uzupełniać badania na typowych tribotesterach, ta-

kich jak tarcza–trzpień, czy też aparat czterokulowy. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość 

wyznaczania właściwości tribologicznych smarów plastycznych w bardzo szerokim zakresie 

temperatury (poprzez wykorzystanie układów Peltiera) i w różnych warunkach ciśnienia.

W laboratorium tribologicznym Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii 

dysponujemy reometrem rotacyjnym Physica Anton-Paar z serii MCR o łożyskowaniu po-

wietrznym (rys. 11).

Reometr ten wyposażony jest w reologiczne cele pomiarowe typu płytka–płytka 

(w tym specjalna płytka piaskowana do badania smarów plastycznych), stożek–płytka, cy-

linder–cylinder (w tym double–gap do pomiaru bardzo małych wartości lepkości). W skład 

reometru wchodzi układ grzewczo-chłodzący Peltiera, umożliwiający pomiar właściwo-

ści smarów plastycznych w zakresie temperatury od –40 do 200°C wraz z kołnierzem izo-

lującym, stabilizującym wartość temperatury w głowicy oraz dodatkowym układem cyr-

kulującym (counter-cooling). Część wyników badań reologicznych smarów plastycznych 

uzyskanych przez autorów można znaleźć m.in. w publikacjach i rozdziałach w książkach 

[5, 15–19].
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Rys. 11. Reometr rotacyjny Physica Anton-Paar z serii MCR, stanowiący wyposażenie laboratorium 
tribologicznego Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii

  6. Badania warstwy wierzchniej par trących

Niewątpliwie ogromną rolę w badaniach tribologicznych w aspekcie zwiększania 

trwałości i niezawodności są badania warstwy wierzchniej oraz analiza stanu powierzch-

ni trących. Jednym z najważniejszych narzędzi w tym obszarze jest mikroskopia. Szcze-

gólnie przydatne wydają się techniki skaningowe oraz analizy składu pierwiastkowego. 

W ramach prowadzonych badań wykorzystywano mikroskop firmy Phenom typ ProX, 

który posiada możliwość wykonywania tradycyjnych obserwacji metodą skaningową 

oraz prowadzenia rentgenowskiej analizy pierwiastków EDS (Energy-dispersive X-ray 

spectroscopy). Urządzenie poprzez zintegrowanie mikroskopu optycznego (pow. 120 ×) 

z mikroskopem elektronowym pracującym przy zmiennych wartościach napięcia przy-

spieszającego (5 KV, 10 kV i 15 kV) daje możliwość prowadzenia kompleksowych badań 

mikroskopowych. Maksymalne powiększenia uzyskiwane dla wykorzystywanego urzą-

dzenia wynosiły 100 000 × przy maksymalnej rozdzielczości 17 nm. Źródłem wiązki elek-

tronowej jest generator termioniczny wykorzystujący sześcioborek ceru – CeB6.

Zmienne wartości napięcia przyspieszającego od 5 kV do 15 kV umożliwiają prowa-

dzenie obserwacji przy różnych zakresach powiększeń oraz pozwalają na pracę z mate-

riałami wrażliwymi na podwyższaną lokalnie temperaturę, takimi jak polimery. 

Urządzenie umożliwia prowadzenie analiz spektroskopii rentgenowskiej (EDS) na do-

wolnie wybranym fragmencie analizowanego obiektu. Możliwe jest prowadzenie analizy 

punktowej, liniowej oraz „mappingu” obszaru. Oprogramowanie pozwala na dokonanie 

analizy jakościowej oraz ilościowej występujących pierwiastków, wyliczając prawd-

podobieństwo poprawności uzyskanych wyników. W zastosowanym systemie widma
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rentgenowskiego zastosowano detektor SDD (Silicon Drift Detector). Konstrukcja detek-

tora promieniowania X oparta jest na ultra cienkim krysztale azotku krzemu (Si
3
N

4
), który 

umożliwia wykrywanie widma pierwiastków w szerokim zakresie od węgla (C) do ame-

ryka (Am). System analizy chemicznej urządzenia wykorzystuje termoelektryczny układ 

chłodzenia detektora, bez stosowania ciekłego azotu. Jako źródło promieniowania X.

Bardzo przydatnym narzędziem w badaniach powierzchni badanych materiałów jest 

analiza topografii powierzchni. Mikroskop umożliwia jej odwzorowanie poprzez nakładanie 

na siebie danych z obrazów uzyskanych przy odbiciu wiązki elektronów pod różnymi kątami. 

Oprogramowanie wykonuje fotografie automatycznie, a następnie wyznacza przestrzenną 

reprezentację badanej powierzchni. Podczas badań możliwe jest wyznaczanie profili chro-

powatości w dowolnym kierunku oraz wyliczane są podstawowe parametry chropowatości 

Ra i Rz. Uzyskanie modelu topografii powierzchni daje dokładniejszy obraz kształtu powierz-

chni niż efekt uzyskany podczas obserwacji prowadzonej jedynie metodami tradycyjnymi. 

Największą zaletą stosowanego zestawu mikroskopowego jest bez wątpienia możli-

wość wykonania na jednym stanowisku badań mikroskopowych, analizy pierwiastkowej 

oraz analizy topografii powierzchni. Umożliwiają to zintegrowane systemy elektronowej 

mikroskopii skaningowej, detekcji rentgenowskiego widma spektroskopowego oraz pa-

kiet oprogramowania przetwarzający dane uzyskane wymienionych systemów. Wszyst-

ko to pozwala na szybkie i sprawne prowadzenie kompleksowych badań powierzchni. 

Przykłady zastosowania opisanych metod zostały przedstawione w pracy [6].

Na rysunku 12 przedstawiono obraz SEM, który został wykonany na powierzchni na-

pylonej warstwą złota 20 nm (+/– 2%). Napylanie zostało wykonane na napylarce firmy 

Leica EM ACE200 metodą rozpylania jonowego (plazmą). Grubość warstwy napylanej była 

mierzona w trakcie procesu za pomocą mikrowagi kwarcowej (QSG). 

Rys. 12. Obraz końca głębokiej bruzdy uzyskany za pomocą mikroskopu skaningowego; widoczny 
materiał zebrany na brzegach
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Równie ważne jak badania mikroskopowe w analizach tribologicznych są badania 

miktrotwardości powierzchni. W ramach badań tribologicznych wykorzystywany jest mi-

krotwardościomierz HMV-2 firmy SHIMADZU, który umożliwia badania mikrotwardości 

powierzchni metodą Vickers’a oraz Knobb’a przy obciążeniu od 98 mN do 20 N. 

 7. Podsumowanie i wnioski

Maszyny i urządzenia eksploatowane w Zagłębiu Miedziowym, szczególnie te użytkowa-

ne przy bezpośrednim pozyskiwaniu i transporcie rudy miedzi, narażone są na ekstremalnie 

trudne warunki pracy. Duże zapylenie twardymi zanieczyszczeniami mineralnymi, wysoka 

wilgotność i temperatura otoczenia, obecność solanki oraz duże obciążenia o charakterze 

udarowym powodują przyspieszone zużywanie tribologiczne i uszkodzenia wielu rucho-

wych węzłów tych maszyn i urządzeń. Doprowadza to do ich nieplanowanych przestojów, 

spowodowanych koniecznością przedwczesnych remontów i napraw, angażujących duże 

środki techniczne, ekonomiczne i siły ludzkie. Zwiększanie trwałości i niezawodności eks-

ploatacyjnej omawianych maszyn użytkowanych w Zagłębiu Miedziowym niewątpliwie bę-

dzie wpływać na wzrost bezpieczeństwa pracy oraz może skutkować wzrostem wydajności 

wydobycia rudy miedzi, co będzie bezpośrednio przekładać się na efekt ekonomiczny.

Uważamy, jako grupa pracowników zajmujących się od wielu lat tribologią, dysponu-

jąca bogatym zapleczem badawczym, że istnieje szerokie pole do współpracy w zakresie 

działań naukowo-badawczych, konstruktorskich i eksploatacyjnych w celu osiągnięcia re-

alnych efektów polepszenia trwałości eksploatacyjnej użytkowanych maszyn. Widzimy tu 

kilka kierunków działań, m.in. w obszarach: doboru nowoczesnych materiałów na elementy 

współpracujące w węzłach tarcia, zmian konstrukcyjnych węzłów tarcia i ich uszczelnienia, 

doboru środków smarnych do poszczególnych węzłów oraz aplikacji środków smarnych 

(np. ilość i częstotliwość podawania smaru przez stacje centralnego smarowania).
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