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Streszczenie  

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów wartości statycznego współczyn-
nika tarcia dla włókien polimerowych (aramidowych i węglowych) podczas 
współpracy ciernej z próbką litą ze stali konstrukcyjnej 18G2A dla różnych 
wartości siły naciągu włókien (zakres od 5 do 25 N). W trakcie pomiarów, wraz 
ze wzrostem siły naciągu włókien, odnotowano zbliżanie się, początkowo bar-
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dzo rozbieżnych, wartości statycznego współczynnika tarcia, aż do ich niemal 
całkowitego wyrównania się, gdy siła naciągu wynosiła 25 N. Zaobserwowano 
również ścisły związek pomiędzy naprężeniami normalnymi oraz stycznymi 
występującymi we włóknach. 

WPROWADZENIE  

Włókna polimerowe znajdują obecnie bardzo szerokie zastosowanie, w szcze-
gólności w przemyśle samochodowym, technice lotniczej, kosmonautyce oraz 
inżynierii biomedycznej. Są one używane m.in. do poprawy własności kompo-
zytów jako napełniacze (włókna cięte, tzw. whiskersy), plecionki w kompozy-
tach przekładkowych, hybrydowych i laminatach czy oploty kompozytowe do 
zbiorników ciśnieniowych (włókna ciągłe). W postaci „czystej” natomiast wy-
korzystuje się je jako budulec plecionek i tkanin specjalnego zastosowania (np. 
włókna aramidowe Kevlar i Nomex jako warstwy antyprzebiciowe oraz pętle 
wspinaczkowe i repsznury z polietylenowych włókien Dyneema), które współ-
pracują ciernie z elementami litymi. 

Celem tej pracy było uzupełnienie istniejącej w literaturze naukowej luki 
dotyczącej własności tribologicznych włókien poprzez wyznaczenie współ-
czynników tarcia statycznego dla różnych wartości siły obciążającej. 

STAN  LITERATURY 

Z uwagi na fakt, że polimerowe materiały włóknotwórcze znajdują bardzo sze-
rokie zastosowanie w przemyśle istnieje całkiem spora liczba publikacji zawie-
rających dane na temat ich własności chemicznych, fizycznych, cieplnych czy 
mechanicznych (np. dotyczących struktury krystalicznej, dopuszczalnego za-
kresu temperatur pracy, wytrzymałości właściwej i na rozciąganie, Modułu 
Younga i in.) [L. 1–3].  

Natomiast jeśli chodzi o charakterystyki tribologiczne, to są one wyzna-
czane głównie dla kompozytów i laminatów, do produkcji których owe włókna 
są stosowane [L. 4,  5]. Niewiele mówi to jednak o własności samych włókien 
występujących w węzłach tarcia postaci „czystej”, tj. włókien zebranych 
w pęki, linek i plecionek. Warto również zauważyć, że w tego rodzaju parach 
trących, duże znaczenie będzie miał kierunek ruchu, zgodny lub poprzeczny do 
osi wzdłużnej pojedynczego włókna czy powstałego z niego konstruktu. 

Jedne z nielicznych badań tarcia kinetycznego włókien i plecionek para-
aramidowych po materiale litym (PCV) prowadził Rebouillat. Ich wyniki 
przedstawione zostały w pracy  [L. 6]. Autor ten wykonał pomiary współ-
czynnika tarcia kinetycznego dla plecionek z wykorzystaniem testera typu 
trzpień–tarcza w kierunku zgodnym z osią wzdłużną badanych plecionek.  
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Inną pozycją z dziedziny literatury naukowej traktującej o węzłach tarcia 
typu włókna–materiał lity jest amerykańska norma do badania tekstyliów 
ASTM D 3108 [L. 7], w której to opisany został sposób badania współczynnika 
tarcia występującego pomiędzy materiałem plecionki a próbką z materiału lite-
go w kierunku zgodnym z osią wzdłużną plecionej linki, przy ustalonej prędko-
ści poślizgu, kącie opasania i w oparciu o prawa Amontonsa. Metoda to pozwa-
la na zbadanie wpływu jednego z parametrów, takich jak: rodzaj zastosowanej 
plecionki, rodzaj materiału, z jakiego wykonano litego współpartnera tarcia czy 
stan powierzchni  na własności tribologiczne pary trącej. 

Dostępne źródła naukowe dotyczące badań tribologicznych włókien i po-
wstałych z nich produktów prowadzone były w kierunku zgodnym z osią 
wzdłużną włókien. Dokładna analiza literatury wykazała natomiast, że obecnie 
praktycznie nie ma badań tribologicznych włókien i plecionek w kierunku po-
przecznym do ich długości. 

OPIS  METODY  BADAWCZEJ 

Węzły tarcia typu włókna – materiał lity współpracujące ciernie w kierunku 
poprzecznym do osi wzdłużnej włókien występują między innymi w nowocze-
snych systemach stabilizacji kręgosłupa, żeglarstwie czy elementach sprzętu 
wspinaczkowego.  

Ze względu na to, że brak jest (przynajmniej w ogólnodostępnej  literatu-
rze) wyczerpujących informacji dotyczących własności tribologicznych włó-
kien występujących w „czystej” postaci celem tej pracy było wyznaczenie war-
tości statycznego współczynnika tarcia dla tego typu skojarzeń ciernych 
w kontakcie ze stalą. Intuicyjnie bowiem nasuwa się wniosek, że własności 
tribologiczne wykazywane w tym kierunku będą znacząco różne niż w przy-
padku, gdy kierunek ruchu tarcia jest zgodny osią wzdłużną linki. Fakt ten był 
powodem przystosowania do badań stanowiska zaprojektowanego do pomiarów 
tarcia w ruchu toczno-ślizgowym szerzej opisanego w pracy [L. 8].  

Jako próbki do badań tribologicznych zastosowano dwa rodzaje materia-
łów polimerowych – włókna aramidowe oraz węglowe. Próbki te w postaci 
pęku włókien zamocowane były w uchwycie i stykały się z powierzchnią meta-
lowego pręta o przekroju prostokąta z zaokrąglonymi narożami, który wykona-
ny był ze stali konstrukcyjnej 18G2A (Rys. 1). Powierzchnia jego, przed roz-
poczęciem pomiarów, została przeszlifowana w kierunku zgodnym z kierun-
kiem tarcia do chropowatości Ra = 0,5 µm. 

W wyniku przyłożonej do metalowego współpartnera tarcia stopniowo na-
rastającej siły stycznej, po przekroczeniu siły tarcia statycznego rozpoczynało 
się jego ślizganie względem próbki. Cały proces powtarzany był 12 razy. Siła 
tarcia statycznego dla danego skojarzenia ciernego i siły obciążającej wyzna-
czana była jako średnia arytmetyczna z 10 maksymalnych wartości siły tarcia 
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(po odrzuceniu 2 skrajnych wartości pomiarów). Procedura ta została zilustro-
wana na Rysunku 2. 

 

 
 

Rys.  1. Schemat pary trącej, gdzie: 1 – oprawka, 2 – próbka w postaci pęku włókien,  
3 – opaska mocująca, 4 – pręt stalowy/współpartner tarcia, FN – siła normalna po-
wodująca naciąganie się wiązki z włókien, vs – prędkość ślizgania 

Fig. 1.  Scheme of friction couple: 1 – holder, 2 – sample of fibres bundle,  
3 – gripping band, 4 – metal rod/friction counter sample, FN –normal force, vs – sliding 
speed 
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Rys. 2.  Wykres objaśniający sposób wyznaczania wartości siły tarcia statycznego na przy-
kładzie skojarzenia ciernego – włókna aramidowe–stal konstrukcyjna 

Fig. 2.  Scheme of static friction determination method explained on the aramid fibres construc-
tional steel friction couple 

 
Wartości współczynników tarcia statycznego wyznaczono natomiast jako 

iloraz wspomnianej już średniej wartości siły tarcia statycznego i aktualnie zasto-
sowanej siły obciążającej włókna o wartościach z przedziału od 5 do 25 N.  

Ft 0 

 Skrajne wartości Ft 0 – od-
rzucone 
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Pomiary przeprowadzone zostały w temperaturze pokojowej, w warunkach 
tarcia technicznie suchego, a przed ich rozpoczęciem powierzchnie trące zosta-
ły odtłuszczone za pomocą alkoholu etylowego. 

WYNIKI  BADAŃ 

Parametry zastosowane na potrzeby eksperymentu oraz wyniki pomiarów wraz 
z wyznaczonymi przedziałami ufności zaprezentowane zostały zbiorczo w Ta-
beli 1 oraz na wykresach przedstawionych na Rysunkach 3 i 4. 

 
Tabela 1. Zestawienie rezultatów wykonanych pomiarów oraz parametrów, przy których 

przeprowadzany był eksperyment 
Table 1.  Testing parameters and results of measurements 

 

Siła naciągu włókien
Fn [N] Ft0 [N] σ0 z Ft0 µ0 σ0 z µ0 Ft0 [N] σ0 z Ft0 µ0 σ0 z µ0

5 1,24 0,04 0,25 0,01 0,30 0,01 0,06 0,00
10 1,33 0,04 0,13 0,00 0,50 0,01 0,05 0,00
15 1,49 0,03 0,10 0,00 0,94 0,02 0,06 0,00
20 1,81 0,02 0,09 0,00 1,70 0,08 0,09 0,00
25 2,27 0,03 0,09 0,00 2,27 0,03 0,09 0,00

włókna aramidowe włókna węglowe
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Rys. 3.  Zestawienie wartości sił tarcia statycznego dla par trących włókna aramidowe–stal 
i włókna węglowe–stal 

Fig. 3.  Values of static friction forces for aramid fibres–steel and carbon fibres–steel 
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Rys.  4.  Zestawienie wartości statycznych współczynników tarcia dla par trących włókna 
aramidowe–stal i włókna węglowe–stal 

Fig. 4.  Static friction coefficient values for aramid fibres–steel and carbon fibres–steel 
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PODSUMOWANIE  I  WNIOSKI 

Przeprowadzone badania potwierdziły wstępną hipotezę dotyczącą istotnego 
wpływu siły naciągu włókien na wartość statycznego współczynnika i siły tar-
cia. Na Rysunku 5 zaobserwować można porównanie przebiegów zmian war-
tości statycznych współczynników tarcia dla różnych wartości sił naciągu włó-
kien aramidowych i węglowych.  
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Rys.  5.  Porównanie wartości współczynnika tarcia statycznego dwóch par trących – włókien 

aramidowych i stali oraz włókien węglowych i stali 
Fig. 5.  Comparison of static friction coefficient values for aramid and carbon fibres 
 

 
Początkowo, przy mniejszych wartościach siły naciągu, zauważalne były 

znaczące różnice wartości współczynników tarcia statycznego dla włókien wę-
glowych i aramidowych. Jednakże wraz ze wzrostem wartości siły naciągu 
wartości statycznych współczynników tarcia zaczynały coraz bardziej zbliżać 
się do siebie, tak że w końcu, przy obciążeniu 25 N, pokryły się ze sobą. Obcią-
żenie to odpowiadało w przybliżeniu naprężeniu pojedynczego włókna wielko-
ści 12,5 MPa, które dla włókien węglowych stanowiło 0,3%, a dla włókien 
aramidowych 0,4% wytrzymałości na zrywanie [L. 9]. Właściwym kierunkiem 
wydaje się więc prowadzenie dalszych badań z innymi rodzajami włókien  
i w szerszym zakresie wartości sił naciągu. 

Włókna ze względu na swoją specyficzną strukturę posiadają ciekawe wła-
sności mechaniczne. W przypadku obciążania ich w kierunku prostopadłym 
jednocześnie obciąża się je w kierunku wzdłużnym. Naprężenia styczne są więc 
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ściśle powiązane z normalnymi, co stanowi ciekawy przypadek z punktu wi-
dzenia tribologii. 

Należy jednocześnie zaznaczyć, że czynnikiem decydującym o przydatno-
ści włókien na elementy ślizgowe będzie najprawdopodobniej zużywanie, które 
to może być bardzo niebezpieczne dla tego typu elementu łożyskowego. 

Wykorzystanie włókien, lin oraz plecionek w węzłach tribologicznych daje 
duże możliwości, ale wiąże się również z koniecznością rozwiązania wielu 
problemów. 
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Summary 

Nowadays, polymer fibres are widely used in automotive, aerospace, 
military, and bioengineering industries, mainly as a component to improve 
composite properties and for the production of laminates or special 
application fabrics and cables. Surprisingly, there is a lack of substantial 
information concerning tribological characteristics of pure fibres in the 
commonly available scientific literature. The experiment presented in this 
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paper investigates the static friction coefficient (COF) of two types of 
friction pairs for different values of fibre loading forces (from 5 to 25 N): 
(1) a carbon fibre bundle with a constructional steel rod and (2) an aramid 
fibre bundle with a constructional steel rod. For low values of fibre 
tensioning forces, significant differences between aramid and carbon 
fibres in static COF values were observed. As the value of the tension force 
grows, static COF values become more and more similar, and finally at  
25 N, they were approximately equal. 

Due to the fibres specific structure, they reveal an interesting feature: 
tension in fibres in normal direction simultaneously causes tension in their 
longitudinal direction. 
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	Analiza aktualnego stanu wiedzy na temat zacierania zwraca uwagę na fakt dużej ogólnikowości w definiowaniu tego procesu oraz brak uniwersalnych wskazówek dotyczących jego inicjacji. Jednocześnie można zauważyć, że większość z definicji podkreśla pat...
	Modele temperaturowe bazują na określeniu dla materiałów pary trącej i substancji smarującej temperatury krytycznej, o stałej wartości, której przekroczenie spowodować może rozpoczęcie procesu zacierania. Problematyka ta wymaga jednak pewnego założeni...
	Pierwszy model tego typu został sformułowany przez Bloka [L. 7], który ową temperaturę krytyczną określa jako sumę temperatury powierzchni trących w strefie kontaktu oraz tzw. temperaturę błysku. Wykorzystana tutaj temperatura błysku w rzeczywistości...
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	Do grupy modeli energetycznych, można zaliczyć także propozycję krytycznej intensywności mocy tarcia „pVµ” (gdzie µ – współczynnik tarcia), którą zaproponował Matveevsky [L. 18]. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że jednostka, jaką posługuje się autor...
	Ta grupa modeli wiąże podatność na zacieranie ze zdolnością różnych skojarzeń materiałowych do adhezji. Punktem wyjścia do takiego spojrzenia jest praca Coffina [L. 20], który na podstawie badań tarcia różnych metali w warunkach atmosferycznych zbudow...
	Częściową weryfikację tych postulatów, można znaleźć w badaniach Buckleya [L. 21]. Na ich podstawie stwierdzono, że metale o sieci regularnej płasko lub przestrzennie centrowanej odznaczają się dużym współczynnikiem tarcia i dużym zużyciem z widoczny...
	Wśród teorii strukturalnych warto zwrócić także uwagę na koncepcję, która wiąże inicjację zacierania z niekontrolowanym pękaniem (ścinaniem) adiabatycznym [L. 22]. Proces ten może mieć miejsce w ciężkich warunkach eksploatacji węzła tarcia, np. związ...
	Na wstępie do tej grupy modeli należy zauważyć, że kwestia trwałości warstwy granicznej może zależeć od czynników mechanicznych oraz chemicznych. W pierwszym przypadku należy przede wszystkim odnieść się do teorii smarowania elastohydrodynamicznego i ...
	(1)
	gdzie:
	α   –  ciśnieniowy współczynnik lepkości oleju,
	η   –  lepkość dynamiczna oleju,
	E’   –  zastępczy moduł Younga,
	Re  –  zredukowany promień krzywizny wierzchołków profilu chropowatości,
	L   –  długość strefy styku,
	ue   –  prędkość,
	w   –  obciążenie.
	Bardzo interesujący jest fakt, jak niewielki wpływ na grubość filmu olejowego mają parametr materiałowy (E’) oraz obciążenie (w). Kluczowe są natomiast parametry oleju (α, η) oraz ukształtowanie powierzchni (Re). Po obliczeniu grubości filmu olejoweg...
	(2)
	gdzie:
	Rq1 i Rq2  – średnie kwadratowe odchylenie profilu chropowatości od linii średniej elementów węzła tarcia.
	Na podstawie wartości współczynnika λ można przewidzieć, w jakich warunkach smarowania będzie pracować analizowane skojarzenie [L. 23]:
	 λ > 3 – smarowanie hydrodynamiczne,
	 3 > λ > 1 – smarowanie elastohydrodynamiczne,
	 1 > λ > 0,5 – tarcie mieszane,
	 λ < 0,5 – smarowanie graniczne.
	W oparciu o otrzymane dla wybranego skojarzenia wartości współczynnika λ można przewidywać/projektować reżim smarowania, uwzględniając ewentualne niebezpieczeństwo inicjacji zacierania (przypadki tarcia mieszanego i granicznego).
	Model chemicznej dekompozycji środka smarowego jako preludium zacierania zaproponował Hsu [L. 24]. Idea tego modelu zakłada, że powstające wskutek tarcia rozpuszczalne polimery olejowe są następnie redukowane do produktów nierozpuszczalnych, przy czy...
	Dokonany przegląd modeli prognostycznych zacierania adhezyjnego zwraca uwagę, jak wiele czynników może być przyczyną inicjacji tego procesu. W związku z tym, że wszystkie z nich zostały zweryfikowane eksperymentalnie trudno sformułować uniwersalną teo...
	 plastyczna deformacja wierzchołków profilu chropowatości,
	 temperatura kontaktu wyższa niż 150 C,
	 duże naciski w strefie styku,
	dodatkowo wspomagane przez obecność lub nie powierzchniowych warstw ochronnych (tlenkowych, olejowych itp.), własności materiałowe oraz chropowatość i teksturę powierzchni.
	Mnogość wszystkich czynników, które mogą przyczyniać się do inicjacji zacierania skłania do refleksji dotyczącej rzeczywistej potrzeby uniwersalizacji modelowej tego procesu. Z inżynierskiego punktu widzenia logiczniejsze wydaje się opracowanie komple...
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