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W artykule zaprezentowano wyniki badań struktury geometrycznej 
powierzchni wewnętrznej aluminiowych tłoczysk pneumatycznych 
wybieraków stosowanych w automatycznych skrzyniach biegów AS 
TRONIC MID. Badania powierzchni przeprowadzono przy użyciu 
mikroskopii konfokalnej, dla różnej wielkości pól pomiarowych, a 
następnie skonfrontowano je ze sobą. Uzasadniono konieczność 
definiowania sposobu wykonywania pomiaru podczas podawania 
wyników, a także stosowania odpowiednich oznaczeń w dokumentacji 
konstrukcyjnej podczas podawania wymagań dotyczących 
przestrzennego stanu struktury geometrycznej powierzchni. Przyjęcie 
odmiennej metodyki badań może spowodować różnice w pomiarach 
sięgające nawet 100 %.  

 
Słowa kluczowe:  struktura geometryczna powierzchni, 
parametry SGP, mikroskopia konfokalna 

 
Wstęp  
 
Celowe kształtowanie powierzchni w nowoczesnych technikach 
wytwarzania przyswarza wiele problemów [3, 5]. Od przemysłu 
oczekuje się by wytwarzane elementy charakteryzowały się 
wysoką niezawodnością i trwałością przy minimalnym koszcie 
produkcji. Niezwykle ważne jest również by były one bezpieczne 
dla środowiska. Istotnym czynnikiem wpływającym na ową 
niezawodność, zużycie i tym samym eksploatację części 
w urządzeniach mechanicznych jest ich warstwa wierzchnia. 
Świadomość wysokiej wagi, jaką odgrywa odpowiednie 
przygotowanie powierzchni wytwarzanych części zaowocowało 
w ostatnich latach co raz to bardziej nowoczesnymi 
i zaawansowanymi systemami pomiarowymi do struktury 
geometrycznej powierzchni [2,8]. Należy zaznaczyć, że 
wykorzystanie takich nowoczesnych systemów pomiarowych, 
w których możliwe jest dokonanie przestrzennej analizy badanej 
powierzchni, nie zaś pomiaru jedynie losowego wybranego 
profilu, wymaga stosowania odmiennej metodyki  badań niż 
miało to miejsce wcześniej [10,11]. 
Ważne jest również by konstruktorzy oraz technolodzy 
dysponowali wiedzą dotyczącą przeprowadzania pomiarów 
struktury geometrycznej powierzchni wykorzystujących 
nowoczesne systemy pomiarowe. Na rysunku konstrukcyjnym 
obok wymagań dotyczących powierzchni powinien być zawarty 
opis warunków pomiaru [9].  
 

Rys. 1.  Przykłady oznaczeń wymagań przestrzennego stanu 
struktury geometrycznej powierzchni w dokumentacji 
konstrukcyjnej a) przykład użycia symbolu graficznego, b) 
skrócony symbol tekstowy, c) uszczegółowiony symbol 
graficzny [2,9] 

Powyższe problemy doprowadziły do przeprowadzenia szeregu 
badań mających na celu usystematyzowanie metodyki 
pomiarów, szczególnie uwzględniając powierzchnie narażone 
na zużycie.  
Warunki eksploatacyjne można prognozować w różny sposób. 
Jednym z najbardziej popularnych parametrów opisujących 
zużycie jest parametr Smr (odpowiadający parametrowi 2D 
Rmr). Określa on stosunek powierzchni materiału na zadanym 
poziomie odcięcia c (rys.2).  
 

Rys. 2. Sposób wyznaczania parametru Smr z krzywej Abotta-
Firestone’a 

Można go określać na 5 następujących sposobów, gdzie w 
każdym definiuje się poziom referencyjny c0 oraz płaszczyznę 
odniesienia przebiegającą przez punkt cięcia c1. Płaszczyznę 
odniesienia można wybrać jako płaszczyznę średnią 
i przesuwać się poniżej (badać wgłębienia powierzchni) lub 
powyżej (badać piki powierzchni), można także przyjąć jako 
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płaszczyznę referencyjną płaszczyznę styczną z najwyższym 
pikiem powierzchni i przesuwać się poniżej jej na odległość 
odniesienia c. W dwóch ostatnich sposobach przyjmuje się jako 
płaszczyznyę cięcia  płaszczynę oddaloną od płasczyzny 
odniesienia (średniej) o pewną dodatkową odległość cięcia c2 
podaną w procentach i pomiar na wysokości c2 poniżej lub 
powyżej danej płasczyzny. Przy podawaniu wyniku należy więc 
zaznaczyć jaką metodę zastosowano podczas obliczeń. To 
samo powinno tyczyć się oznaczeń parametru w dokumentacji 
konstrukcyjnej (np.: APA -0.8/Rz1max 4, 50%<Smr(cref=5%; 
c=0.25)<70% gdzie APA – zapis tekstowy stanu powierzchni 
otrzymanej w skutek zastosowania dowolnej operacji 
obróbkowej dla której pomiar na jednym odcinku pomiarowym o 
długości 4mm, i po zastosowaniu filtra górnoprzepustowego 
Gaussa o dlugości 0.8mm powinien dać wartość parametru Smr 
mieszczącego się w przedziale od 50% do 70% gdzie mierzona 
wartość zostanie wyznaczona poprzez określenie punktu 
referencyjnego C0 w najwyższym punkcie powierzchni a 
następnie przyjęciu poziomu odniesienia C1 5% poniżej, dla 
którego przebieg linii cięcia zostanie dodatkowo obniżony o 0.25 
µm). 
 

Metodyka badań 

W przeprowadzonych badaniach struktury geometrycznej 
powierzchni zastosowano pomiar przy wykorzystaniu 
chromatycznej mikroskopii konfokalnej [6]. Pomiar takim 
mikroskopem sprowadza się do punktowego skanowania 
wybranego pola badanej powierzchni wiązką światła. Po jej 
zogniskowaniu na powierzchni i następnym odbiciu, zostaje 
przetworzona przez fotopowielacz i spektometr. Powracające 
różne długości fal skorelowane są z odpowiednimi wartościami 
nierówności powierzchni [6;13;12]. Zasada działania 
chromatycznego mikroskopu konfokalnego opiera się na 
zjawisku aberracji chromatycznej, co przedstawiono na 
rysunku 3. 

 
Rys. 3  Zasada pomiaru wykorzystującego chromatyczny efekt 
konfokalny [7] 
 
Materiał badawczy 
Przeprowadzono badania struktury geometrycznej powierzchni 
wewnętrznej tłoczysk pneumatycznych wybieraków 
stosowanych w automatycznych skrzyniach biegów AS TRONIC 
MID producenta ZF GROUP. Na rysunku 4 przedstawiono 
widok automatycznej skrzyni biegów AS TRONIC MID. 

 

 
Rys. 4.  Automatyczna skrzynia biegów AS TRONIC MID, ZF 

GROUP [4] 

 

Cylindryczne powierzchnie tłoczysk przecięto w celu dokonania 

pomiaru. Na rysunku 5 przedstawiono badaną powierzchnię 

wewnętrzną tłoczysk po ich przecięciu. 

 

 
Rys. 5. Wewnętrzna powierzchnia tłoczysk pneumatycznych po 

ich przecięciu. 

Metodyka pomiarów 
 
Pomiary struktury geometrycznej powierzchni wyżej opisanych 
tłoczysk zostały przeprowadzone w Laboratorium Topografii 
Powierzchni przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie 
Technologicznym w Szczecinie. Do badań zastosowano 
multisensoryczną maszynę pomiarową do badań topografii 
powierzchni AltiSurf A520, firmy Altimet, uzbrojoną w 
chromatyczny sensor konfokalny CL1 o zakresie pracy do 130 
µm i rozdzielczości pionowej 8 nm. Pomiar przeprowadzono 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie: Badania struktury 
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geometrycznej powierzchni, metoda konfokalna zgodnie z ISO 
25178-602:2010 [11]. 
Pomiary wykonano na wybranych polach o wymiarach 2x15mm, 
2x4,8mm, 2x1,5mm, 2x0,48mm.  
Zebrane dane poddano analizie i opracowano topografię 
powierzchni (zgodnie z normą ISO 25178) przy wykorzystaniu 
oprogramowania AltiMap PREMIUM 6.2.  
Każdorazowo dla zarejestrowanej chmury punktów powierzchni 
stosowano metodykę analizy topografii powierzchni, która 
obejmowała: 

 skanowanie wybranej powierzchni 
 usunięcie kształtu metodą wielomianu 4 rzędu,  
 wyznaczanie na każdym z wyodrębnionych pól 

pomiarowych wartości progowej 0.05-99.95% w celu 
usunięcia błędnie zebranych punktów powierzchni 
(punkty usuwane ustawiono jako wartości 
niemierzone), 

 wyodrębnienie określonych powierzchni o szerokości 
równej 2 mm i zadanych długościach (15 mm, 4,8 
mm, 1,5 mm, 0,48 mm) 

 wyznaczenie wartości wybranych stereometrycznych 
parametrów chropowatości wg ISO 25178. 
 

Wyniki badań 
 
Uzyskane z badań wyniki dla badanych powierzchni 
wewnętrznych tłoczysk przy zastosowaniu podczas 
opracowywania wyników różnej długości odcinka pomiarowego 
zestawiono w tabelach oraz przedstawiono za pomocą obrazów 
izometrycznych powierzchni. Dodatkowo wykreślone zostały 
krzywe nośności powierzchni.  
Tabela 1 zawiera wartości wybranych parametrów 
amplitudowych, zaś w tabeli 2 zestawiono porównanie wartości 
parametru Smr w zależności od sposobu jego wyznaczania oraz 
długości mierzonego odcinka pomiarowego. 
 
Tabela 1. Wartości wybranych parametrów amplitudowych 
topografii powierzchni wewnętrznej tłoczysk. 

 

Tabela 2. Porównanie wartości parametru Smr. 
 
 

 
Wyniki otrzymanych wartości wysokościowych parametrów SGP 
dla różnych długości odcinka pomiarowego, a także porównanie 
wartości parametru Smr w zależności od sposobu jego 
wyznaczenia i obranej długości odcinka pomiarowego 
przedstawiono na rys. 6 i rys.7.  
Rys. 6. Porównanie parametrów Sq i Sa powierzchni 

wewnętrznej tłoczysk dla różnej długości odcinka pomiarowego. 

Rys. 7. Porównanie wartości parametru Smr w zależności od 

sposobu jego wyznaczenia oraz długości odcinka pomiarowego. 

Na rysunku 8 przedstawiono procentowe różnice w wartościach 

parametru Smr dla kolejnych długości pól pomiarowych oraz 

sposobu wyznaczania parametru. Jako poziom odniesienia 

przyjęto odcinek równy 4,8 mm. Przy ocenie wyników badań 

starano się zachować porównywalność z wynikami 

uzyskanywanymi w badaniach profili chropowatości 2D, gdzie w 

zakresie Rz=(0,5÷10) zalecane jest prowadzenie pomiarów na 

5 odcinkach elementarnych o długości 0,8 mm i przy 

zachowaniu jednej długości odcięcia λc równej 0,8mm, co daje 

zgodnie z normą EN-ISO 4288 całkowitą długość odcinka 

pomiarowego równą 4,8 mm. 

 

 

 

Parametr Jednostka 
Długość odcinka pomiarowego [mm] 

15 4,8 1,5 0,48 

Sq µm 0.551 0.500 0.466 0.442 

Ssk   0.154 0.161 0.0954 0.0684 

Sku   3,08 3,20 3,2 3,3 

Sp µm 1,64 1,65 1,65 1,55 

Sv µm 1,40 1,39 1,38 1,48 

Sz µm 0,43 3,04 3,04 3,04 

Sa µm 0.434 0.392 0.368 0.348 

Lp. 

Wartość parametru Smr 

Sposób wyznaczenia parametru 
Smr 

Długość odcinka 
pomiarowego [mm] 

15 4,8 1,5 0,48 

1 5 % pod punktem odniesienia 54,1 61,7 69,2 73,3 

2 5 % nad punktem odniesienia 0,479 0,222 0,141 0,155 

3 powyżej powierzchni średniej 4,34 3,06 2,01 1,59 

4 poniżej powierzchni średniej 96,9 98 98,6 98,9 

5 pod najwyższym pikiem 12,1 9,88 7,9 10,2 
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Rys. 8. Porównanie procentowych różnic wartości parametru 

Smr w zależności od sposobu jego wyznaczenia oraz długości 

odcinka pomiarowego. 

Przykładowe powierzchnie zarejestrowane podczas pomiarów 

w postaci obrazów izometrycznych przedstawiono na rysunkach 

9-12. Na wszystkich powierzchniach zostały usunięte błędy 

kształtu za pomocą wielomianu 4 rzędu. Zastosowanie do 

oceny losowo wybranego pola o zbyt małej długości może nie 

oddawać charakteru badanej powierzchni. Może to w 

następstwie prowadzić do błędnej oceny i wniosków, a tym 

samym do niepoprawnie podejmowanych decyzji w toku 

produkcji. Na rysunku 9 przedstawiony został obraz 

izometryczny pola powierzchni o długości odcinka pomiarowego 

równej 15 mm, na kolejnych 4,8 mm; 1,5 mm oraz 0,48 mm. 

 

 

 

 

 

Rys. 9. Obraz izometryczny powierzchni wewnętrznej tłoczyska 

o długości odcinka pomiarowego równego 15 mm. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 10. Obraz izometryczny powierzchni wewnętrznej 

tłoczyska o długości odcinka pomiarowego równego 4,8 mm. 

 

 

 

 

 

Rys. 11. Obraz izometryczny powierzchni wewnętrznej 

tłoczyska o długości odcinka pomiarowego równego 1,5 mm. 

 

Rys. 12. Obraz izometryczny powierzchni wewnętrznej 

tłoczyska o długości odcinka pomiarowego równego 0,48 mm. 

Po wykreśleniu krzywych nośności dla kolejnych pól (rys.13) 

można zauważyć różnice w ich przebiegu i tym samym 

w wartościach parametrów charakteryzujących krzywe. Różnice 

w wartościach parametru Sk sięgają nawet 25%.  

Rys. 13. Przebieg krzywych nośności powierzchni mierzonych 

pól o długości równej: a) 15 mm, b) 4,8 mm, c) 1,5 mm, d) 0,48 

mm. 
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Podsumowanie 
 
Aby wyeliminować duży rozrzut wyników wśród pomiarów 

chropowatości 2D, spowodowany m.in. losowością wśród 

mierzonych profili czy też kierunkiem pomiaru, należy wdrażać 

powierzchniowe pomiary SGP, dające całościową ocenę 

przestrzennego stanu struktury geometrycznej powierzchni. 

Istotne jest by przy takich pomiarach zachowywać odpowiednią 

metodologię badań zgodną z normami i wymaganiami 

naniesionymi w dokumentacji konstrukcyjnej. Konstruktor 

natomiast powinien nanosić w sposób jednoznaczny wybraną 

wartość parametru SGP 3D w dokumentacji wraz ze sposobem 

jego pomiaru i oceny. Przeprowadzone badania nad 

zagadnieniem parametru Smr wykazały bowiem, że bardzo 

ważne jest przemyślane określenie warunków pomiaru. Przy 

polach o większej długości może dojść do sztucznego obniżenia 

szerokości rdzenia materiału (Sk) oraz wartości badanego 

parametru Smr poprzez większy udział w badanej powierzchni 

wysokich (przypadkowych) objętość pików o stosunkowo dużej 

objętości. Pola o zbyt małych wartościach długości mogą być 

jednak niewystarczające do wnioskowania o całkowitej 

powierzchni. Należy także jednoznacznie definiować sposób 

przyjęcia punktu referencyjnego oraz przebieg linii odniesienia 

stanowiącej punkt zaczepienia do wyznaczenia przebiegu 

wysokości odcięcia c. Warto przyjąć dodatkowy punkt 

odniesienia, który będzie stanowił dodatkowy czynnik 

uśredniający. W prowadzonych badaniach obserwowano 

najmniejsze róznice wartości parametrów Smr oraz Sk przy 

przyjęciu poziomu cięcia w połowie wysokości rzędnych profilu 

Niestosowanie się do zadanych warunków pomiaru i ich 

bagatelizowanie  może doprowadzić do niewłaściwego 

prognozowania właściwości technologicznych 

i eksploatacyjnych powierzchni roboczych przedmiotów 

narażonych na zużycie. Błędne klasyfikowanie przydatności 

powierzchni funkcjonalnych wyrobów może narazić wytwórcę na 

poniesienie strat finansowych (wysokie koszty braków bądź 

reklamacji przedmiotów źle ocenionych – zmierzonych). 
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Enhancement of wear resistance of parts in the automotive 
industry- methods for specifying the surface topography 

with using Smr parameter 
 
In this paper was presented the results of research on the geometrical 
structure of the internal surfaces of aluminum pistons of pneumatic 
selectors used in AS TRONIC MID automatic gearboxes. The studies 
were carried out using confocal microscopy for different sizes of 
measuring fields. It was justified to define the way in which the 
measurement was performed and apply suitable designation in the 
construction documentation. The results of measurement can be 
difference of up to 100% by adopting a different research methodology 
 
Key words: surface topography, 3D surface topography 
parameters, confocal microscopy 

 


