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Streszczenie 
Jednym z ważniejszych problemów związanych z eksploatacją 
urządzeń jest zużywanie się współpracujących elementów. Ma to 
w konsekwencji wpływ na występujące efekty cieplne 
współpracujących elementów, straty energii, czy też procesy 
związane z przedwczesną wymianą zużytych elementów jak i ich 
produkcją. W aspekcie ekologicznym konieczne są części 
maszyn wykazujące się dużą stabilnością, niezawodnością oraz 
długotrwałością pracy. W urządzeniach istnieje szereg 
współpracujących elementów narażonych na szybkie zużycie 
powodowane niewłaściwą strukturą powierzchni będącą efektem 
zrealizowanego procesu technologicznego. Szczególnie dotyczy 
to współpracujących kół zębatych wykonanych z tworzyw 
polimerowych. Przeprowadzono badania warstwy 
powierzchniowej kół zębatych po procesie wtryskowym i po 
odtaczaniu po średnicy podziałowej koła zębatego w przekładni 
zębatej odpowiadającej przebyciu drogi o długości odpowiednio 
50km i 100km. Na podstawie badań analizowano zmiany na 
powierzchni badanych elementów oraz porównano ze stanem 
powierzchni wyrobu po procesie wtryskowym. Badania 
przeprowadzono przy użyciu multisensorycznej maszyny 
pomiarowej Altisurf A520 z zasadą optycznego obrazowania 
konfokalnego – chromatycznego, zapewniającego wysoką 
rozdzielczość (0.5÷8 nanometrów) badanego obiektu. 
Prezentowane w artykule wyniki stanowią fragment prac 
związanych z analizą procesu zużycia. Uzyskane wyniki badań 
są przydatne w analizie procesu zużycia współpracujących 
elementów oraz w przygotowaniu technologii wytwarzania 
elementów zwłaszcza z tworzyw polimerowych. 

 
Wstęp 
Świadomość konstruktorów w doborze odpowiednich 
materiałów oraz technologii wytwarzania z nich wyrobów 
wpływa nie tylko na poprawę aspektów ekonomicznych 
przedsiębiorstwa, lecz także pozwala racjonalnie zarządzać 
zasobami surowców. Wciąż pracuje się nad nowymi materiałami 
w tym pozyskanymi z naturalnych surowców (biopolimerami), 
które będą mogły stanowić przyjazną dla środowiska 
alternatywę w porównaniu z dotychczas stosowanymi 
materiałami tradycyjnymi. Materiały te muszą oczywiście 
odznaczać się porównywalnymi właściwościami mechanicznymi 
oraz eksploatacyjnymi. W przypadku zastąpienia tworzyw 
metalicznych, bardziej przyjaznymi dla środowiska, tworzywami 
polimerowymi ważnym jest, aby uzyskać podobny zestaw 
właściwości wyjściowych wyrobów gwarantujących 
długotrwałości i niezawodności pracy zwłaszcza 

w skomplikowanych urządzeniach mechanicznych. Tworzywa 
polimerowe to dzisiaj jedna z ważniejszych grup materiałów 
konstrukcyjnych a dzięki dużym możliwościom ich modyfikacji 
można otrzymywać kompozyty do przeróżnych zastosowań. 
Możliwość przetwarzania tych materiałów techniką wtrysku oraz 
odpowiednia konstrukcja narzędzia formującego (formy 
wtryskowej) pozwala na sterowanie szeregiem właściwości 
uzyskanego wyrobu zarówno od strony mechanicznej jak 
i struktury powierzchni. Ma to istotne znaczenie w przypadku 
wytwarzania wyrobów narażonych na zużycie ścierne takich jak 
koła zębate. W wielu urządzeniach stosowane są zespoły kół 
zębatych pracujących w różnych warunkach środowiskowych, 
przy różnych obciążeniach, prędkościach obrotowych czy też 
zmiennych temperaturach. Znaczący wpływ na zużywanie się 
tych elementów ma stan ich powierzchni zewnętrznej, który stał 
się tematem prowadzonych badań [1-3 ]. W wielu ośrodkach 
naukowych i przemysłowych pracuję się nad nowymi 
nieniszczącymi metodami badań warstwy powierzchniowej 
wyrobów dającymi szybki i wiążący wynik [4-6].]. Określenie 
korelacja przy użyciu multisensorycznej maszyny 
pomiarowej Altisurf A520 z zasadą optycznego 
obrazowania konfokalnego chromatycznego pomiędzy 
strukturą warstwy powierzchniowej współpracujących ze sobą 
kół zębatych a długotrwałością procesu tarciowo-zużyciowego w 
warunkach tarcia suchego jest tematem przedstawionych 
badań. Zmniejszenie zużycia materiału w procesie tarciowym 
jest ważne z punktu ekologicznego gdyż wpływa na proces 
zrównoważonego rozwoju i racjonalnego wykorzystania 
materiałów.  
 
1. Metodyka Badań  
Jedną z coraz bardziej uznawanych metod pomiaru topografii 
powierzchni jest chromatyczna mikroskopia konfokalna. Zasada 
pomiarów tym urządzeniem opiera się na zjawisku podłużnej 
aberracji chromatycznej, podczas której zachodzi różna 
odległość ogniskowania soczewki wobec fal, z których składa 
się światło białe [7,8]. Podczas pomiaru SGP (struktury 
geometrycznej powierzchni) metodą chromatycznej mikroskopii 
konfokalnej dochodzi do skanowania próbki - punkt po punkcie. 
Na powierzchni badanego obiektu ogniskowana jest wiązka 
światła w postaci tzw. plamki [9]. Następnie dochodzi do odbicia 
fali świetlnej i detekcji sygnału [10]. Odpowiednie długości fal są 
powiązane z odpowiednimi wysokościami nierówności 
powierzchni [11]. Dzięki specjalnej konstrukcji mikroskopów 
tego typu następuje ograniczenie obrazów utworzonych przez 
światło niezogniskowane [12]. Na rysunku 1 przedstawiono 
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schemat wyjaśniający zasadę działania głowicy opartej 
o chromatyczny efekt konfokalny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Schemat wyjaśniający zasadę działania głowicy opartej 
o chromatyczny efekt konfokalny [9] 
 
Multisensoryczną maszynę pomiarową wykorzystaną 
w badaniach, posiadającą możliwość pozyskiwania danych przy 
pomocy chromatycznych sensorów konfokalnych przedstawiono 
na rysunku 2. 

Rys. 2. Multisensoryczna maszyna pomiarowa Altisurf A520 [7] 
 
2. Badania 
2.1. Materiał badawczy 
W Laboratorium Topografii Powierzchni Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wykonano 
badania oceny struktury geometrycznej powierzchni zębów kół 
zębatych wykonanych z polipropylenu. Koło zębate wytworzono 
metodą wtryskową przy użyciu formy jednogniazdowej. 
Fragment gniazda formującego koło zębate przedstawiono na 
rys.3. Fragment wytworzonego koła zębatego przedstawia rys.4. 
Wyrób w postaci koła zębatego poddano procesowi tarciowo 
zużyciowemu w zespole przekładni. Po przebiegu 
odpowiadającym 50 i 100 km drogi tarcia dokonywano badań.  

 
 

Rys. 3. Fragment gniazda formującego koło zębate  
 
 

Rys. 4. Fragment wytworzonego koła zębatego z polipropylenu 
 

2.2. Metodyka pomiarów 
Pomiary Struktury Geometrycznej Powierzchni zostały 
przeprowadzone przy użyciu multisensorycznej maszyny  
do badań topografii powierzchni AltiSurf A520, firmy Altimet. 
Urządzenie uzbrojono w chromatyczny sensor konfokalny CL1  
o zakresie pracy do 130 µm i rozdzielczości pionowej 8 nm. 
Metoda pomiarowa była zgodna z warunkami opisanymi  
w normie Badania struktury geometrycznej powierzchni, metoda 
konfokalna zgodnie z ISO 25178-602:2010. 

Pomiary wykonano na polach o wymiarach 1x1 mm. 
Eksperymentalnie dobrano rozdzielczość skanowania 0,37 µm 
wzdłuż osi X i 0,5 µm wzdłuż osi Y. 

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 badanej powierzchni o wymiarach 1,0x1,0 mm 

wyodrębnienie fragmentu zeskanowanej powierzchni  
o wymiarach 0,45x0,45 mm, 

• wyznaczanie na każdym z wyodrębnionych pól 
pomiarowych wartość progową 0.01-99.9% w celu usunięcia 
błędnie zebranych punktów powierzchni (punkty usuwane 
ustawiono jako wartości niemierzone), 
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• poziomowanie powierzchni (płaszczyzną średnią, 
wyznaczaną metodą najmniejszych kwadratów LS),  

• wyznaczenie wartości wybranych stereometrycznych 
parametrów chropowatości wg ISO 25178. 

 
 
3. Wyniki badań 

 
 
Uzyskane z badań wyniki dla materiału odpowiadającego 50  
i 100km oraz stanu materiału przed rozpoczęciem procesu 
tarciowego przedstawiono w tab. 1. 
 
Tab. 1. Wartości wybranych parametrów topografii powierzchni 
 zęba po procesie wtryskowym oraz po zużyciu. 
 
 
Wyniki otrzymanych wartości wysokościowych parametrów 
powierzchni 3D w zależności od stopnia zużycia przedstawiono 
na rys.5. Podobny jak w przypadku opisu parametrami 
chropowatości profilu 2D zauważalne jest stopniowe obniżenie 
wartości analizowanych parametrów wraz ze wzrostem stopnia 
zużycia. Przebieg parametrów chropowatości profilu 2D 
przedstawiono na rys. 6. 
 
 

 
Rys. 5. Przebieg zmian wartości wybranych parametrów SGP 
3D w zależności od stopnia zużycia wieńca koła zębatego 
wykonanego z polipropylenu 
 

 
 
 
Rys. 6. Przebieg zmian wartości wybranych parametrów SGP 
2D w zależności od stopnia zużycia wieńca koła zębatego 
wykonanego z polipropylenu 
 
Dokonano również analizy parametrów funkcjonalnych SGP 
związanych z krzywą nośności powierzchni: Sk (wysokość 
rdzenia, głębokość chropowatości rdzenia) oraz Svk 
(zredukowana głębokość dolin). Parametr Svk może stanowić 
wyjście do wnioskowania odnośnie zatrzymywania środków 
smarnych w tworzywie. Na podstawie przeprowadzonych badań 
zauważono, że największą wartością parametru Svk 
charakteryzują się próbki po przebiegu 50 km. Wyniki w postaci 
graficznej przedstawiono na rys.7. 
 
 

 
Rys. 7. Przebieg zmian wartości wybranych parametrów 
funkcjonalnych SGP 3D w zależności od stopnia zużycia wieńca 
koła zębatego wykonanego z polipropylenu 
 
 
Na rysunku 8 przedstawiono krzywe nośności powierzchni dla 
poszczególnych etapów zużycia. SGP powierzchni zębów koła 
zębatego powinna być tak przygotowana, aby otrzymać 
stosunkowo szeroki rdzeń, małe wartości parametrów Sk oraz 
duże wartości parametrów Svk, dzięki czemu będzie możliwy 
dłuższy okres eksploatacji wyrobu. Taka tekstura powierzchni 
jest anizotropowa i jej otrzymanie wiąże się z przygotowanie 
specjalnej tekstury powierzchni formy wtryskowej. 
 
Zastosowanie dodatkowych parametrów przy ocenie SGP 
powierzchni, tj. parametrów funkcjonalnych lub objętościowych 
ułatwia ocenę jakości gotowego wyrobu. Pozwala także 
przewidzieć zachowanie się wyprodukowanej części podczas 
eksploatacji.  

Nazwa 
parametru 

Wartość 
parametru 

po procesie 
wtryskowym 

Wartość 
parametru 
po zużyciu 

50 km 

Wartość 
parametru 
po zużyciu 

100 km 

Jednostka 

Sq 3,502 1,814 1,306 µm 
Ssk 1,063 -0,589 -0,061
Sku 4,972 3,570 3,727
Sp 17,456 13,270 8,744 µm 
Sv 10,434 10,141 5,137 µm 
Sz 27,890 23,411 13,881 µm 
Sa 2,677 1,483 1,028 µm 
Vv 0,005 0,002 1,567 mm³/mm² 
Vmc 0,003 0,002 1,178 mm³/mm² 
Sk 5,915 1,776 0,952
Svk 1,188 2,350 0,482   
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Zmiany zachodzące na powierzchni badanego elementu po 
długotrwałym procesie tarciowo-zużyciowym (100 km) są 
przedstawione na rys.9. Długotrwały proces współpracy kół 
zębatych prowadzi do wygładzenia powierzchni i zmniejszenia 
nierówności powierzchni, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 8. Przebieg krzywych nośności powierzchni w zależności 
od stopnia zużycia wieńca koła zębatego wykonanego z 
polipropylenu: a) po procesie wtryskowym b) po zużyciu 
odpowiadającym 50km c) po zużyciu odpowiadającym 100 km 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 9. Widok powierzchni otrzymanej podczas badań 
doświadczalnych: a) po procesie wtryskowym b) po zużyciu 
odpowiadającym 50km c) po zużyciu odpowiadającym 100 km 
 
Wnioski 
Pomiary struktury geometrycznej powierzchni i analiza 
parametrów 3D umożliwia lepszą ocenę jakości powierzchni niż 
stosowanie pomiarów profilu chropowatości. Zastosowanie 
bezstykowych metod pomiarowych SGP daje stosunkowo 
dokładne odwzorowanie powierzchni. W szczególności  
w pomiarach materiałów podatnych (m.in. tworzyw sztucznych) 
nie dochodzi do zarysowań mierzonej powierzchni ostrzem 
odwzorowującym co często ma miejsce w pomiarach 
stykowych.  

Dzięki analizie topografii można wyciągnąć wnioski 
niemożliwe do sprecyzowania, przy korzystaniu ze stykowych 
metod pomiarów chropowatości, np. opis izotropii powierzchni 
wysokości nierówności i wad widocznych na powierzchni. 
Odpowiednie posługiwanie się dostępnymi parametrami SGP 
przy opisie powierzchni, tj. analiza parametrów 
wysokościowych, funkcjonalnych i objętościowych jednocześnie 
ułatwia ocenę zachowania się części podczas eksploatacji.  

Zapoczątkowane badania będą rozwijane i kontynuowane. 
Istotne będzie powiązanie SGP formy wtryskowej i gotowej 
wypraski. Praca nad parametrami topografii powierzchni, które 
umożliwiłyby wykazanie związku pomiędzy wysokościami 
nierówności powierzchni formy wtryskowej a strukturą 
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geometryczną powierzchni wypraski jest bardzo ważna. 
Zastosowanie takiego parametru oraz tzw. analiz topografii 4D 
(zmiany tekstury powierzchni zachodzącej w czasie pod 
działaniem np. zużycia). było by przydatne przy ocenie jakości 
gotowego wyrobu i przewidywania zachowania się wyrobu 
podczas eksploatacji. Jest to szczególnie ważne przy ocenie 
zużycia i okresu trwałości danej części. Odpowiednio 
„zaprojektowana” struktura geometryczna gniazda formy 
wtryskowej może mieć odzwierciedlenie w stanie powierzchni 
wypraski. Zmniejszenie zużycia wypraski w znaczący sposób 
wpływa na wydłużenie czasu eksploatacji wyrobu. 
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Ecological aspects of plastics products surface 
topography measurement 

One of the major problems associated with the exploitation of the 
devices is wear of cooperation parts. Consequently, it has 
influence over the thermal effects, loss of energy or premature 
replacement of worn components and their production. In the 
ecological depiction is necessary to production parts of machines 
with high stability, reliability and long-term durability of work. In 
the devices, there are a a great deal of cooperating parts that 
could rapid wear out because of improper surface structure which 
is the result of the realized process. This is particularly concern 
cooperating gear wheels made of plastics. The study of SG of the 
gear after the mold injection process and wear corresponding to 
the road friction of the length of 50km and 100km was conducted. 
The changes in SG of the samples were compared based on 
investigations. Survey were conducted with an AltiSurf A520 
multisensor, manufactured by Altimet. It was fitted with a CL1 
chromatic confocal sensor [14], with a range to 130 µm and 
vertical resolution of 8 nm. The presented finding are a part of 
work associated with the analysis of the wear process. The 
results obtained in the study are useful in the analysis of the 
wear process and in manufacturing technology of plastics parts. 
 

 
Key words: surface topography measurements, chromatic 
confocal probe, plastics products 

 
 
 
 


