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Andrzej N. WIECZOREK 

BADANIA SKOJARZONEGO WPŁYWU ZEWNĘTRZNYCH SIŁ DYNAMICZNYCH  

I ŚCIERNIWA KWARCOWEGO NA ZUŻYCIE PRZENOŚNIKOWYCH KÓŁ  

ŁAŃCUCHOWYCH ZE STALI 42CrMo-4  

 

W pracy przedstawiono wyniki porównawczych badań zużycia strefy współpracy gniazda koła łańcuchowego i łańcucha 

pod wpływem działania samego ścierniwa kwarcowego oraz skojarzonego działania ścierniwa kwarcowego i zewnętrznej siły 

dynamicznej. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono większe wartości zużycia ściernego o 36,6% dla wa-

riantu skojarzonego działania ścierniwa i  zewnętrznej siły dynamicznej. Prawdopodobną przyczyną zwiększenia zużycia ob-

serwowanego dla tego wariantu było tworzenie się pęknięć w utwardzonej warstwie wierzchniej charakteryzującej się obniżo-

ną w stosunku do rdzenia udarnością. Pęknięcia te mogły ułatwiać penetrację tej warstwy przez twarde ziarna piasku kwarco-

wego, co intensyfikowało zużycie strefy współpracy koła łańcuchowego z łańcuchem. 

 

WSTĘP 

W toku eksploatacji [1] kół łańcuchowych przenośników zgrze-
błowych można wyróżnić następujące wiodące mechanizmy nisz-
czące: 
– zużycie adhezyjne, 
– zużycie ścierne (Rys. 1) i tribokorozyjne, 
– zniszczenie koła w wyniku wystąpienia odkształcenia plastycz-

nego (Rys. 2), 
– zmęczenie (Rys. 3). 

Jednakże w rzeczywistej eksploatacji dochodzi do jednocze-
snego oddziaływania dwóch lub większej ilości czynników przyśpie-
szających procesy niszczące. Czynniki te najczęściej oddziaływają 
na element eksploatowany w sposób synergistyczny, a tym samym 
wzajemnie się intensyfikują [2,3,4,5], co skutkuje przyspieszoną 
utratą trwałości tego elementu. Przykładowo, procesy zużycia ścier-
nego odgrywają zasadniczą rolę jako czynnik przyspieszający wy-
stąpienie innych rodzajów uszkodzeń np. złamania zęba lub triboko-
rozji.  

 

 
Rys. 1. Przykładowy widok zużycia ściernego koła łańcuchowego 
przenośnika zgrzebłowego (materiały własne) 

 
Na rysunku 4 przedstawiono procentowy udział [1] poszczegól-

nych rodzajów uszkodzeń eksploatacyjnych bębnów łańcuchowych 
przenośników zgrzebłowych eksploatowanych na przestrzeni lat 

2007÷2010. Z zestawienia wynika, że zużycie ścierne stanowi 
prawie 45 % głównych przyczyn zniszczeń prowadzących do wyco-
fania bębnów łańcuchowych przenośników zgrzebłowych z eksploa-
tacji. 

 

 
Rys. 2. Przykładowy widok koła łańcuchowego z wyłamanymi zę-
bami wskutek przeciążenia (materiały własne) 

 

 
Rys. 3. Przykładowy widok zniszczenia koła w wyniku wystąpienia 
odkształcenia plastycznego wywołanego nadmiernym obciążeniem 
lub niewłaściwym doborem materiału (materiały własne) 
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Rys. 4. Udział poszczególnych rodzajów uszkodzeń eksploatacyj-
nych bębnów łańcuchowych przenośników zgrzebłowych [1]. 

 
Z uwagi na zapewnienie ciągłości pracy urządzeń eksploato-

wanych w trudnych warunkach poszukuje się optymalnych materia-
łów i technologii zapewniających bezawaryjną pracę. Działanie to 
jest niezmiernie istotne, gdyż materiały z jednej strony muszą być 
odporne na zużycie ścierne, z drugiej strony odporne na uszkodze-
nie wywołane siłami dynamicznymi związanymi z pracą przenośni-
ków [6]. 

Poprawa trwałości kół łańcuchowych wiąże się nie tylko ze 
zwiększeniem właściwości użytkowych materiałów, ale także z 
poznaniem zjawisk towarzyszących eksploatacji w trudnych warun-
kach pracy. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu 
łącznego oddziaływania zużycia ściernego kół łańcuchowych prze-
nośników zgrzebłowych intensyfikowanego działaniem luźnego 
ścierniwa kwarcowego oraz zewnętrznej siły dynamicznej. 

1. CHARAKTERYSTYKA PRÓB ZUŻYCIOWYCH 

Badania właściwości zużyciowych rozpatrywanej stali przepro-
wadzono na specjalnie skonstruowanym stanowisku umożliwiają-
cym odtworzenie rzeczywistych warunków eksploatacji kół łańcu-
chowych. Szczegóły dotyczące stanowiska i metody wyznaczenia 
parametru charakteryzującego zużycie przedstawiono w pracach 
[7,8,9,10]. 

Na stanowisku badawczym odtworzono skojarzone oddziały-
wanie czynników niszczących: 
A. luźnego ścierniwa kwarcowego - występowanie tego procesu 

zrealizowano poprzez możliwość zasypania skrzyni stanowiska 
suchym ścierniwem kwarcowym. 

B. zewnętrznych sił dynamicznych – działanie tego czynnika zrea-
lizowano poprzez zamontowanie stalowych bijaków uderzają-
cych w kolejne zęby w trakcie obrotu koła łańcuchowego. 
Do badań zużyciowych użyto dwóch identycznych kół łańcu-

chowych ze stali ulepszonej cieplnie 42CrMo4 poddanych hartowa-
niu powierzchniowemu, gdzie jedno z nich zostało użyte w próbie z 
udziałem samego ścierniwa, natomiast drugie zużywano w warun-
kach skojarzonego działaniu ścierniwa i zewnętrznych sił dynamicz-
nych. Na rysunku 5 przedstawiono widok stanowiska z zamontowa-
nymi bijakami w trakcie testów w warunkach skojarzonego działaniu 
ścierniwa i zewnętrznych sił dynamicznych. 

Sumaryczne obciążenie badanych kół wynosiło 15 kW. Zasad-
nicze badania zużyciowe prowadzono w obecności luźnego ścierni-
wa kwarcowego trwały łącznie dla jednego wariantu zużywania  200 
godzin. Koła łańcuchowe zostały wykonane metodą obróbki skra-
waniem ze znormalizowanych i ulepszonych cieplnie odkuwek ze 
stali 42CrMo4. Skład chemiczny stali 42CrMo4 został przedstawiony 

w Tablicy 1, natomiast właściwości mechaniczne - w Tablicy 2. Po 
końcowej obróbce skrawaniem, koła poddano hartowaniu po-
wierzchniowemu. Hartowanie powierzchniowe wykonywano metodą 
płomieniową, powierzchnie obrabiane podgrzewano do temperatury 
ok. 800 °C, a następnie chłodzono w 6% roztworze chłodziwa wod-
no-polimerowego.  
 

 
Rys. 5. Widok stanowiska z zamontowanymi bijakami wywołującymi 
obciążenie dynamiczne. 

 
Tab. 1. Skład chemiczny rozpatrywanych staliw [%] 

Gatunek stali C Si Mn Cr Ni Mo 

42CrMo4 0,41 0,23 0,83 1,1 0,07 0,18 

 
Tab. 2. Właściwości mechaniczne rozpatrywanych staliw 

Gatunek stali Rm, MPa Re, MPa A5, % 

42CrMo4 930±3,6 895±3,6 17,5±0,1 

 
W celu określenia struktury materiału i grubości warstwy zahar-

towanej przeprowadzono 2 rodzaje badań metalograficznych. Na 
próbkach trawionych 10 % roztworem wodnym HNO3 wykonano 
badania makroskopowe w celu ujawnienia warstwy zahartowanej 
(widok zahartowanej warstwy przedstawiono na Rys. 3A). Nato-
miast próbki do badań mikrostruktury były trawione 3% roztworem 
Nitalu. Obserwacje z użyciem mikroskopu optycznego wykazały:  
– w strefie przypowierzchniowej warstwy zahartowanej (do ok. 5 

mm) strukturę martenzytu iglastego (Rys. 3B), 
– w strefie 5÷10 mm od powierzchni strukturę martenzytu iglaste-

go i bainitu, 
– na pozostałej części warstwy zahartowanej mieszaninę struktur 

martenzytu, bainitu i perlitu, 
– poza strefą zahartowaną strukturę perlitu z niewielką ilością 

ferrytu. 

2. WYNIKI BADAŃ 

Wiodącym procesem niszczącym było w trakcie prób zużycio-
wych mikroskrawanie luźnym ścierniwem kwarcowym, którego 
twardość była wyższa od twardości powierzchni kół. Na Rysunku 6 
przedstawiono wyraźne wytarcia powierzchni współpracujących koła 
z łańcuchem spowodowane zużyciem ściernym. Wytarcia te były 
gładkie, błyszczące, w niektórych obszarach współpracy można 
było zauważyć niewielkie wgłębienia. Brak jest śladów uszkodzeń 
adhezyjnych oraz wpływu przegrzania termicznego spowodowane-
go tarciem. 
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Rys. 6. Widok warstwy zahartowanej (A) i mikrostruktura w obsza-
rze przypowierzchniowym. (B) kół łańcuchowych ze stali 42CrMo4 

 

  
A B 

Rys. 7. Ślady wytarć powierzchni zębów badanych kół łańcucho-
wych; A – wariant zużywania z udziałem ścierniwa kwarcowego, B – 
wariant zużywania z udziałem ścierniwa kwarcowego i zewnętrznej 
siły dynamicznej 

 
Po zakończeniu prób zużyciowych wyznaczono miary zużycia 

ściernego δAVR_MAX z wykorzystaniem maszyny współrzędnościowej 
Zeiss Accura, które zestawiono w Tablicy 3. Na rysunku 8 przed-
stawiono przebiegi zużycia δi wzdłuż toru głowicy pomiarowej. 

Porównując uzyskane wyniki zużycia pod względem wpływu 
zastosowanej dodatkowej siły dynamicznej, można zauważyć więk-
sze wartości zużycia o 36,6% dla wariantu zużycia ściernego skoja-
rzonego z dodatkowym obciążeniem zewnętrznym względem wa-
riantu samego zużycia ściernego. 

PODSUMOWANIE 

W pracy przedstawiono wyniki porównawczych badań zużycia 
strefy współpracy gniazda koła łańcuchowego i łańcucha pod wpły-
wem:  
– działania samego ścierniwa kwarcowego, 
– skojarzonego działania ścierniwa kwarcowego i zewnętrznej siły 

dynamicznej. 

  
A B 

Rys. 8. Przebiegi zużycia δi wzdłuż toru głowicy pomiarowej; A – 
wariant zużywania z udziałem ścierniwa kwarcowego, B – wariant 
zużywania z udziałem ścierniwa kwarcowego i zewnętrznej siły 
dynamicznej 

 
Tab. 3. Wyznaczone parametry charakteryzujące zużycie ścierne 
δAVR_MAX dla rozpatrywanych materiałów; D – wariant z dodatkową 

siłą zewnętrzną. 

Wariant stali δAVR_MAX, mm Sδ, mm 

42CrMo4 0,522 0,063 

42CrMo4_D 0,713 0,024 

 
Stwierdzono, na podstawie przeprowadzonych pomiarów z 

użyciem maszyny współrzędnościowej, wzrost zużycia abrazyjnego 
o 36,6 % dla wariantu zużycia ściernego skojarzonego z dodatko-
wym obciążeniem o charakterze impulsowym pochodzącym od 
zewnętrznej siły dynamicznej w porównaniu z wariantem zużywaniu 
tylko w suchym ścierniwie. Prawdopodobną przyczyną zwiększenia 
zużycia obserwowanego dla tego wariantu było tworzenie się pęk-
nięć pod wpływem cyklicznych udarów w utwardzonej w wyniku 
hartowania powierzchniowego warstwie wierzchniej. Warstwa 
wierzchnia o strukturze martenzytycznej, w przeciwieństwie do 
rdzenia charakteryzującego się stosunkowo dobrymi właściwościa-
mi plastycznymi, była bardziej podatna na generowanie pęknięć z 
uwagi na typowe dla materiałów utwardzonych obniżenie udarności. 
W pracy [11] przedstawiono wyniki badań, prowadzonych w warun-
kach identycznych jak w niniejszej pracy, kół łańcuchowych z żeliw 
o strukturze ausferrytycznej różniących się udarnością, w której 
wykazano obniżenie odporności na łączne oddziaływanie ścierniwa i 
zewnętrznych sił dynamicznych wraz z obniżeniem udarności 
osnowy tych żeliw. Generowane pęknięcia w warstwie wierzchniej 
mogły ułatwiać jej penetrację przez twarde ziarna piasku kwarcowe-
go, co intensyfikowało zużycie strefy współpracy koła łańcuchowego 
z łańcuchem. 
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Praca zrealizowana w ramach projektu „Innowacyjna technologia 
produkcji elementów cięgnowych systemów transportowych wyko-

rzystująca materiały lane” nr POIG.01.04.00-24-100/11. 

Studies on the combined impact of external dynamic forces 
and quartz abrasive on the wear of chain wheels made  

of 42CrMo-4 steel which are used in conveyors  

 

This paper presents the results of comparative tests of the 

wear in the area of mating between a chain wheel seat and a 

chain, resulting from the action of the quartz abrasive alone 

and the combined action of the quartz abrasive and an exter-

nal dynamic force. On the basis of the measurements, it has 

been found that for the variant of the combined action of the 

abrasive and an external dynamic force the values of the 

wear were higher by 36.6%. This probably reason of the 

increase in the wear observed for this variant was formation 

of cracks in the hardened surface layer that was character-

ized by a reduced impact resistance in relation to the core. 

These cracks could facilitate the penetration of this layer by 

hard grains of quartz sand, which intensified the wear of the 

area of mating between the chain wheel and the chain. 
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