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OCENA WŁAŚCIWOŚCI BADAWCZYCH TESTERA TRIBOLOGICZNEGO TT-4 

 

W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania konstrukcyjne kilku testerów trybologicznych. Autorzy wskazali wady w 

obecnych sposobach realizacji skojarzenia ciernego na wybranych przykładach. W artykule zaprezentowana nowy tester tribo-

logiczny, zapewniający niezmienne skojarzenie cierne. Proponowane rozwiązanie zakłada wykorzystanie taśmy ciernej jako 

przeciwpróbki, przy jednoczesny zapewnieniu stałej prędkości liniowej taśmy. W artykule zostały zaprezentowane założenia 

konstrukcyjne nowego testera. W dalszej części artykułu zostały omówione podstawowe układy projektowanego urządzenia: 

układ napędowy, układ pomiarowy oraz głowica pomiarowa. Przedstawiono porównanie osiągniętych wyników pomiarowych 

z wynikami pochodzącymi z badań z wykorzystaniem typowego testera. 

 

WSTĘP 

Problem maksymalizacji odporności na zużywanie tribologiczne 
stanowi jedno z podstawowych zadań tribologii. Uzyskanie postępu 
w tym zakresie uwarunkowane jest rozwojem wiedzy o cechach 
układów trących się ciał. Oznacza to również konieczność kon-
struowania nowych urządzeń badawczych. Eksperymentalne bada-
nia tribologiczne stanowią podstawę rozwoju wiedzy o procesach 
tarcia i zużywania.[1] 

Powstały przed kilkoma laty zbiór tribologicznych metod ba-
dawczych pozwolił na większą powtarzalność wyników, a następne 
prace zostały ukierunkowane na stworzeniem najbardziej przydat-
nych testerów. Obecnie znanych jest wiele urządzeń umożliwiają-
cych prowadzenie badań tribologicznych. Z przeprowadzonej anali-
zy istniejących rozwiązań konstrukcyjnych wynika, że mają one 
jedną cechę wspólną, skojarzenie cierne ulega zmianie w trakcie 
badania.  

Uznano, że celowe jest zaprojektowanie i zbudowanie takiego 
układu, który byłby w stanie zapewnić możliwie najbardziej nie-
zmienne warunki tarcia podczas całego badania. Koncepcja projek-
tu polegała na stworzeniu urządzenia zapewniającego stały docisk 
nieruchomej próbki do taśmy ciernej, przy jednoczesnym zachowa-
niu stałej prędkości liniowej taśmy. Podczas badania rejestrowana 
będzie siła tarcia.  

1. STOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 
TESTERÓW TRIBOLOGICZNYCH 

Z przeprowadzonej analizy istniejących rozwiązań konstrukcyj-
nych w testerach tribologicznych wynika, że mają one jedną szcze-
gólnie istotną cechę wspólną. Podczas prowadzenia badania, skoja-
rzenie cierne ulega zmianie. Dla przykładu można przedstawić 
schemat skojarzenia ciernego z dwóch testerów produkowanych w 
Instytucie Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu, zostały one 
zaprezentowane na rysunku 1. 

W powyższych przykładach mamy do czynienia z prostymi i 
jednocześnie popularnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi testerów 
tribologicznych. Podczas prowadzenia badania, obserwujemy sytu-
ację kiedy próbka przesuwa się po przeciwpróbce. W tych przypad-
kach można powiedzieć, że  badanie składa się z wielu cykli (obro-
tów przeciwpróbki). Podczas każdego cyklu przeciwpróbka ulega 
zmianie, ponieważ zachodzą tam procesu zużywania i jednocześnie 

wymiany produktów zużycia pomiędzy współpracującymi elemen-
tami. 

a)  b)  
Rys. 1. Schemat  skojarzenia ciernego w testerze tribologicznym :  
T-01 ze skojarzeniem trzpień-tarcza [2] 
T-05 ze skojarzeniem klocek-rolka [3] 

 
W czasie tarcia zachodzą skomplikowane procesy mające duży 

wpływ na stan powierzchni współpracujących ciał jak i na wartości 
siły tarcia. W wyniku tego zjawiska powierzchnia materiału nagrze-
wa się i ochładza, co prowadzi do teksturowania, zorientowania 
oraz dyspergowania tej powierzchni, szczególnie w przypadku 
materiałów polimerowych. Jednocześnie zachodzi proces niszcze-
nia materiałów na skutek oddziaływam mechanicznych, cieplnych 
jak i chemicznych. W wyniku wzajemnych oddziaływań współpracu-
jących powierzchni, warstewka materiału w strefie tarcia może 
znacząco różnić się właściwościami od własności materiału położo-
nego głębiej [4]. 

Jeżeli chcemy uzyskać niezmienne skojarzenie cierne, należy 
zadbać aby próbka cały czas przesuwała się po „świeżym” obszarze 
przeciwpróbki. Istnieją pewne rozwiązania konstrukcyjne zbliżające 
się do takiego stanu.  

Przykładem takiego urządzenia może być aparat Schoppera-
Schlobacha (rysunek. 2). W aparacie tym mamy do czynienia z 
walcem, na który nawinięty jest papier ścierny. Walec obraca się ze 
stałą prędkością a próbka przesuwa wzdłuż osi walca. Mechanizm 
uchwytu jest tak skonstruowany, że przy każdym obrocie próbka 
ulega podniesieniu na moment, gdy mija złącze mocujące papier do 
walca [5]. Zastosowane rozwiązanie z jednej strony rozwiązuje 
problem zmiennego skojarzenia ciernego z drugiej ma bardzo istot-
ną wadę. W takim wypadku nie możemy mówić o jednym pomiarze. 
Mamy tutaj do czynienia z całą serią pomiarów. Ponieważ próbka w 
czasie badania, jest odrywana i dociskana do przeciwpróbki, ten 
cykl powtarzany jest wielokrotnie. 
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Innym urządzeniem bliskim spełnienia powyższych założeń jest 
aparat Grasselliego (rysunek 3). Metoda ta jest stosowana do ozna-
czania ścieralności tworzyw gumopochodnych i tworzyw sztucz-
nych. W tym testerze ruch próbki, a co za tym idzie, droga ścierania 
dokonywana jest po okręgu. Próbki przymocowane do dźwigni 
dociskane są do papieru ściernego zamocowanego na tarczy. Prób-
ki są nieruchome natomiast przesuwa się podłoże, czyli obraca się 
tarcza z papierem ściernym. 

 

 
Rys. 2. Aparat typu Schopper-Schlobach do badania ścieralności 
[7] 

 
Do próbki doprowadzone jest sprężone powietrze w celu 

ochłodzenia i przeczyszczenia. Podczas badania ścierane są jed-
nocześnie dwie próbki, w tym jedna za materiału wzorcowego.[6] W 
zastosowanym skojarzeniu ciernym możemy stwierdzić dwie istotne 
wady:  
– po każdym obrocie tarczy zmienia się struktura podłoża (papie-

ru ściernego), 
– jednoczesne ścieranie dwóch materiałów stwarza ryzyko od-

działywania wzorca na materiał badany, 
– przedmuchiwanie przeciwpróbki nie usuwa wszystkich produk-

tów procesów zachodzących podczas badania. 

 
Rys 3. Aparat do badania ścieralności Grasselliego typu Du Pont 
Croydon [7] 

2. TESTER TRIBOLOGICZNY TT-4 

Na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego zbudowano prototyp 
nowego testera tribologicznego. Nowy tester umożliwia stworzenie i 
utrzymanie możliwie najbardziej niezmiennych warunków tarcia 
podczas całego badania.  

Koncepcja projektu polega na stworzeniu urządzenia zapew-
niającego stały docisk nieruchomej próbki do taśmy ciernej, przy 
jednoczesnym zachowaniu stałej prędkości liniowej taśmy (Rysunek 
4). Podczas badania rejestrowana jest siła tarcia. Zaletą zastoso-
wania taśmy ciernej jest  „jednolitość” przeciwpróbki. W zależności 
od potrzeby możliwe będzie zastosowanie taśmy ciernej, na którą 
została naniesiona konkretna frakcja z jednakowo zorientowanymi 
ziarnami środka ciernego. 

 

 
Rys. 4.  Schemat koncepcji testera tribologicznego. 

 
Przyjęto wstępne założenia konstrukcyjne jakie powinno speł-

niać projektowane stanowisko badawcze:  
– Możliwość realizacji badania w warunkach tarcia technicznie 

suchego w celu stwierdzenia mierzalnego zużycia w stosun-
kowo krótkim czasie. 

– Łatwy i wielokrotny montaż i demontaż próbek i ich możliwość 
zwarzenia po zakończeniu próby. 

– Możliwość zadania prędkości liniowej taśmy ciernej w zakresie 
od 0.1 do 1 m/min 

– Zapewnienie stałej prędkości liniowej taśmy po przez automa-
tyczną regulację prędkości obrotowej rolki nawijającej taśmę. 

– Możliwość badania do 3 próbek jednocześnie (zakładając 
jednakową prędkość liniową taśmy ciernej) 

– Możliwość regulacji docisku próbki do taśmy ciernej w zakresie 
od 0,5 kg do 5 kg. 

– Możliwość ciągłego pomiaru i zapisu siły tarcia jaka jest wytwa-
rzana w skojarzeniu ciernym. 

2.1. Układ napędowy 

Elementy układu napędowego zostały przedstawione na rysun-
ku 5. Za sterowanie urządzeniem odpowiada program komputero-
wy. Z poziomu programu zadajemy prędkość liniową taśmy (opcjo-
nalnie: drogę jaką ma przebyć próbka lub czas pomiaru) dla danego 
badania. Program komputerowy przesyła sygnał do sterownika a 
ten uruchamia silnik krokowy (1). Napęd jest przenoszony z silnika 
krokowego poprzez sprzęgło bezpieczeństwa (2), przekładnie kąto-
wą (3), koła pasowe (4) na rolkę napędową (5). Dla lepszego pro-
wadzenia taśmy na rolkę napędową i podającą, nałożone są szpule 
(7 i 8). Taśma cierna przewijana jest ze szpuli podającej (7) po 
przez rolki prowadzące (9), stolik (10) na szpulę odbierającą (8). W 
miarę jak taśma cierna nawijana jest na szpulę odbierającą, zwięk-
sza się jej średnica czynna. Powoduje to, że, przy zachowaniu stałej 
prędkości obrotowej rolki napędowej zwiększa się prędkość liniowa 
taśmy ciernej. W celu wyeliminowania wahań prędkości liniowej 
taśmy zastosowano sprzężenie zwrotne w sterowaniu. Enkoder (11) 
kontroluje aktualną prędkość liniową taśmy ciernej. Sygnał z enko-
dera przekazywany jest do sterownika silnika krokowego. W razie, 
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gdy odchyłka prędkości liniowej taśmy ciernej, wykracza poza za-
dane ramy, sterownik PLC silnika koryguje prędkość obrotową rolki 
napędowej. Pozwalając w ten sposób na zachowanie stałej prędko-
ści liniowej. 

 
 
Rys. 5. Elementy układu napędowego. 

2.2. Układ pomiarowy 

Elementy układu pomiarowego zostały wyszczególnione na ry-
sunku 6. Próbka badanego materiału (1) zamocowana jest w 
oprawce (2) i dociskana za pomocą obciążnika (4) po przez ramię 
(3) do stolika (8). Pomiędzy próbką a stolikiem przesuwa się taśma 
cierna, która jest przewijana ze szpuli podającej (6) na szpulę odbie-
rającą (7).  W wyniku nacisku próbki na przesuwającą taśmę cierną 
wytwarzana jest siła tarcia. Siła ta jest przekazywana po przez 
oprawkę próbki na zderzak (9) a następnie na tensometr (10). Ten-
sometr podłączony jest do miernika (11). Miernik wagowy na bieżą-
co wyświetla uzyskane wartości siły tarcia. Dodatkowo przekazuje je 
w czasie rzeczywistym do komputera PC po przez port RS. Za 
archiwizację wyników odpowiada program komputerowy dostarczo-
ny przez producenta mierników. Program komputerowy możliwa 
kontrolę do 4 mierników wagowych jednocześnie. 

 
Rys. 6. Elementy układu pomiarowego. 

2.3. Głowica pomiarowa 

Elementy głowicy pomiarowej zostały przedstawione na rysun-
ku 7. Jednym z najistotniejszych elementów głowicy pomiarowej jest 
tulejka wahliwa (1). Tulejka zamocowana jest za pomocą szpilek (2) 
w klamrze (3). Mocowanie tulejki w klamrze za pomocą szpilek 
pozwala jej na wykonywanie ruchów wokół osi szpilki (kierunek A). 
Próbka podczas badania będzie ścierana, w wyniku tego będzie 
zmieniała się jej długość. Wykonanie tulejki w odpowiednich tole-

rancjach wymiarów, pozwala na suwliwe luźne przesuwanie się w 
niej ramienia (4), w kierunkach góra-dół (kierunek B).  Takie rozwią-
zanie pozwala uniknąć zmiany długości ramienia w miarę, gdy, 
podczas badania długość próbki będzie się zmniejszała. 

 
Rys. 7. Elementy głowicy pomiarowej. 

3. OCENA PRZYDATNOŚCI TESTERA 

a) Po zakończeniu budowy testera przeprowadzono badania pilo-
tażowe w celu oceny przydatności testera. Było to możliwe po 
przez porównanie wyników badań z nowego testera z wynikami 
uzyskanymi na innym urządzeniu. 

b) Jako punkt odniesienia przyjęto wyniki badań przeprowadzo-
nych przez Piotra Sadowskiego [8], który badał zagadnienia 
energetyczne utworzenia cząstki zużycia tribologicznego. Na 
potrzeby tych badań został przeprowadzony szereg prób na te-
sterze T01M (typu trzpień tarcza).  

 
Tab. 1. Parametry badania [5]  

Parametr badania T01M TT4 

Droga tarcia 120[m] 22,5[m] 

 
Przeciw próbka 

Tarcza ścierna  
o symbolu 34C4880J9 
 (węglik krzemu, ziarno 80, 
twardość – J, struktura 9)  

Taśma ścierna o symbolu 
PS19F (węglik krzemu,  
ziarno 80) 

Prędkość tarcia 0,4 [m/s] 0,4 [m/s] 

Dociążenie Od 0,125kG do 1kG Od 0,157kG do 0,78kG 

Rodzaje próbek Fe, Al, Cu Fe, Al, Cu 

Fe - rafinowane próżniowo żelazo Armco. 
 

Główną różnicą pomiędzy porównywanymi urządzeniami jest 
droga tarcia. Ze względów konstrukcyjnych (ograniczona długość 
taśmy), droga tarcia na testerze TT4 została skrócona do 22,5 m. 
Materiał ścierniwa jest tego samego rodzaju i o tej samej wielkości 
ziarna w obu wypadkach. Postać przeciw próbki jest różna z wia-
domych względów. Zakres stosowanych dociążeń dla poszczegól-
nych prób jest zbliżony. Rodzaj i kształt próbek jest taki sam w 
obydwóch wypadkach. 
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4. WYBRANE PRZEBIEGI BADAŃ 

4.1. Wybrane przebiegi badań dla próbki aluminiowej 

 

 
Od razu możemy zauważyć dużą różnicę w amplitudach zare-

jestrowanych oporów tarcia. Tester TT4 cechuje się o wiele mniej-
szą amplitudą zarejestrowanych wartości. Cecha ta jest widoczna 
dla wszystkich zarejestrowanych prób dla każdego z przebadanych 
materiałów. Drugą ciekawą cechą nowego testera jest fakt że zmie-
rzone wartości sił tarcia są wyższe niż w przypadku testera T01M. 

4.2. Wybrane przebiegi badań dla próbki miedzianej 
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4.3. Wybrane przebiegi badań dla próbki żelaznej 

 

 

4.4. Współczynniki tarcia 

 
 
Porównano oba testery pod kątem współczynników tarcia, jakie 

uzyskano w trakcie przeprowadzonych badań. Jak widać różnią się 
one kierunkiem zmian współczynnika tarcia ze wzrostem obciąże-
nia. Dla badań przeprowadzonych na testerze T01M współczynniki 
tarcia rosły ze wzrostem obciążenia, inaczej wyglądają wyniki uzy-
skane na testerze TT4,  w tym przypadku współczynniki tarcia 
malały. 

4.5. Praca właściwa zużycia 

 
 
Kolejnym interesującym faktem jest wpływ wielkości dociążenia 

na pracę właściwą zużycia. Jak widać na wykresach praca właściwa 
zmieniała się ze zmianą dociążenia w testerze T01M, natomiast w 
testerze TT4 praca właściwa zużycia pozostaje praktycznie nieza-
leżna od wielkości dociążenia. Różnice wykazane na obecnym jak i 
poprzednim slajdzie wyraźnie wskazują na istotny wpływ produktów 
tarcia na skojarzenie cierne.  

WNIOSKI I PODSUMOWANIE 

– Badania pilotażowe potwierdziły przydatność nowego testera 
tribologicznego. 

– Uzyskane wyniki badań nie różnią się w sposób istotny od 
wyników uzyskanych na testerze T01M. 

– Tester TT4 pozwala na większą stabilność wyników 
– Pomiary siły tarcia w TT4 charakteryzowały się mniejszą ampli-

tudą niż T01M. 
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– TT4 pozwalał na uzyskanie większych sił tarcia przy podob-
nych obciążeniach. 

– Współczynniki tarcia rosły wraz ze wzrostem obciążenia dla 
T01M 

– Współczynniki tarcia malały wraz ze wzrostem obciążenia dla 
TT4 

– Praca właściwa zużycia próbek badanych na TT4 nie zależy od 
obciążenia. 
 
Zaprojektowane urządzenie pozwala na nowo spojrzeć na ba-

dania tribologiczne. W porównaniu do istniejących rozwiązań, stwa-
rza dodatkowe możliwości badania procesów tribologicznych. Dzięki 
zapewnieniu stałego i niezmiennego skojarzenia ciernego w połą-
czeniu z możliwością ciągłego pomiaru oporów tarcia. Pozwala to 
na dokładniejsze przyjrzenie się tarciu i zjawiskom jemu towarzy-
szącym. 
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Evaluation of research opportunities of tribological tester TT-4 

The article presents the existing design solutions of sev-

eral tribological testers. The authors pointed out flaws in the 

current methods of implementation of the combination of the 

friction on selected examples. The article presented a new 

tribological tester, providing constant association friction. 

The proposed solution involves the use of the friction strip as 

countersample, while simultaneously ensuring a constant 

linear velocity of the tape. In the article they were presented 

with the design of the new tester. The rest of this article dis-

cussed the basic systems designed equipment: propulsion 

system, measuring system and the measuring head. Presented 

the results achieved measured against results of research 

using a typical tester. 
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