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Streszczenie: Zastosowanie metody wizualnej obserwacji i zapisu wielu parametrów, wspomaganej komputerowo, dla mate-
riałów konstrukcyjnych, pozwala na porównanie i prawidłową analizę zachodzących zmian przy przejściu od tarcia normal-
nego do sczepiania. Ma to również istotne znaczenie dla prognozowania warunków powstawania sczepiania. Badania pro-
wadzono przy jednoczesnej analizie jakościowej i ilościowej warstwy wierzchniej.  
W pracy stwierdzono istnienie okresu przejściowego między normalnym /utleniającym/ zużyciem a sczepianiem dla stopu 
łożyskowego Ł6. W okresie przejściowym zaobserwowano nieznaczny wzrost zużywania się elementów trących. Intensyw-
ność zużywania znacznie wzrasta przy pojawianiu się patologicznych form zużywania.  

1. WSTĘP 

Szczególnie wielkie możliwości wiążą się z zagadnie-
niem podniesienia trwałości i niezawodności maszyn, które 
pod wpływem eksploatacji ulegają zużyciu. W rzeczywi-
stości jest to wynik współdziałania różnych czynników, 
których pokazanie pozwala zastosować właściwe sposoby 
przeciwdziałania niszczeniu. 

Celem poznawczym pracy jest określenie takich warun-
ków pracy, które by ograniczyły lub wyeliminowały wy-
stępujące zjawisk patologicznych w procesach tarcia oraz 
obniżyły poziom zużycia.  

Warunki pracy w obszarze przyjętego do badań skoja-
rzenia tribologicznego metal-metal zostały dobrane tak by 
uzyskać stan tarcia granicznego. W pracy szczególną uwa-
gę zwrócono na występujące zmiany parametrów tribolo-
gicznych przy przejściu od tarcia normalnego do zacierania 
oraz możliwość sterowania zakresem pracy normalnej  
a także zakresem procesów patologicznych. Praca podej-
muje próbę opisu kinetyki zachodzących zmian w okresie 
przejściowym oraz oddziaływania tych procesów na kształ-
towanie się charakterystyk trwałościowo-zużyciowych 
badanych par ciernych.  

2. METODYKA BADAŃ DOŚWIADCZALNYCH 

W prowadzonych badaniach skupiono się na węźle cier-
nym typu metal-metal. Dążąc do wyznaczenia parametrów 
krytycznych (pk, vk) stymulujących powstanie warstwy 
granicznej i uzyskanie charakterystyk tribologicznych, 
wykonano wstępne badania testowe w środowisku oleju 
syntetycznego. Następnie, stosując parametry krytyczne, 
przeprowadzono badania kinetyki zachodzących zmian.  
Na podstawie otrzymanych wyników oraz przeprowadzo-

nej analizy jakościowej, dokonano analizy zmian w zakre-
sie pracy normalnej i występującego okresu przejściowego 
węzła ciernego przy przejściu do zacierania. 

Obiektem badań doświadczalnych były panewki kor-
bowodowe (rysunek 1a), stosowane w budowie silników 
spalinowych. Materiał, z którego zostały wykonane to stop 
łożyskowy Ł6. Na przeciwpróbkę przyjęto stal C45 ulep-
szaną cieplnie, wykorzystywaną w konstrukcjach wałów 
korbowodowych, tworząc węzeł cierny metal-metal (rysu-
nek 1b). 

a)  b)  
Rys. 1. Badany materiał a) para cierna, b) próbki 

Badania tribologiczne realizowano na testerze 2070 
SMT-1 w układzie krążek-panewka (rysunek 2) ze stykiem 
powierzchniowym. Testy tribologiczne przeprowadzono 
dla zmiennych nacisków jednostkowych (p) oraz prędkości 
poślizgu (v), w strefie styku ciernego. 

Szczególnie ważna w badaniach kinetyki węzła ślizgo-
wego była obserwacja zmian parametrów tribologicznych 
zachodzących w okresie przejściowym oraz oddziaływań 
procesów towarzyszących zjawisku tarcia. W celu prze-
prowadzenia badań okresu przejściowego, przy przejściu  



acta mechanica et automatica, vol.3 no.1 (2009) 

 59

od tarcia normalnego do stanu, przy którym występuje 
zjawisko zacierania, należało określić parametry krytyczne 
wymuszeń zewnętrznych. Warunki przeprowadzenia badań 
doświadczalnych były następujące: 
− powierzchnia styku (F) 150,7mm2; 
− prędkość poślizgu (v) 1,5m/s; 
− promień tarcia (Rt) 24mm; 
− obciążenie zmienne w zakresie 100÷225N; 
− prędkość obrotowa przeciwpróbki (n) 600 obr/min; 
− środowisko pracy: olej Selektol Super Plus SAE 

15W40. 

 
 

 
Rys. 2. Aparat tribotechniczny 2070 SMT-1 

Charakterystyki tribologiczne analizowanego układu 
ciernego objęły badania zmian momentu tarcia w czasie 
(Mt=f(s)) oraz intensywności zużycia, również w funkcji 
czasu (Iz=f(s)) w środowisku czystego oleju. 

Do analizy jakościowej warstwy wierzchniej, która 
zmieniała się pod wpływem zewnętrznych wymuszeń pro-
cesu tarcia w okresie przejściowym wykorzystano mikro-
skop skaningowy Hitachi S-3000N (z przystawką do mi-
kroanalizy rentgenowskiej – EDS firmy THERMO 
NORAN typu QUEST). 

Badania przeprowadzono dla zmiennych nacisków jed-
nostkowych (p) i prędkości poślizgu (v). Do wyznaczenia 
charakterystyk tarcia konieczne było wyznaczenie wartości: 
zużycia masowego próbki (Q1), moment tarcia (Mt), pręd-
kość poślizgu (vk), obciążenie (pk) i czas trwania każdego 
doświadczenia (s) oraz zużycie (Q) panewki, której wartość 
wyznaczono przy pomocy czujnika indukcyjnego 0,001mm 
rejestrując wartość zużycia liniowego.  

Stosując metodę wizualnej obserwacji, wydzielone zo-
stały cztery charakterystyczne punkty okresu przejściowego 
oznaczone jako 1, 2, 3, 4 (rysunek 3). Na podstawie uzy-

skanych fotografii oraz procentowego udziału pierwiast-
ków w poszczególnych etapach procesu przejściowego, 
podjęto próbę opisu zachodzących zmian oraz mechanizmu 
niszczenia warstwy wierzchniej. 

Korzystając z norm materiałowych oraz badań kontrol-
nych, sprawdzono jakość materiałów wyjściowych. 

3. WYNIKI EKSPERYMENTU I ICH ANALIZA 

Wyniki badań skojarzenia ślizgowego, pracującego  
w ekstremalnych warunkach pracy, przedstawiono na ry-
sunku 3 w postaci wykresów. Otrzymane krzywe są cha-
rakterystykami tribologicznymi, określającymi zależność 
momentu tarcia, intensywność zużycia oraz zawartość tlenu 
na powierzchni próbki w funkcji czasu przy zadanych sta-
łych wartościach prędkości poślizgu i obciążenia węzła 
tarcia (pk, vk). 

1) 

 
2) 

 
3) 

 
  Rys. 3. Przebieg charakterystyk tribologicznych: momentu tarcia 

(1), intensywności zużycia, temperatury (2) oraz zawar-
tość tlenu (3) na powierzchni próbki w 4 charaktery-
stycznych punktach (fot. 1, 2, 3, 4) w funkcji czasu 

Krzywe aproksymując opisują zmiany parametrów tri-
bologicznych, przedstawiają badania kinetyki zachodzą-
cych zmian, umożliwiają wydzielenie zakresu pracy stabil-
nej i okresu przejściowego w procesie tarcia.  
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Rys. 4.  Fotografie oraz składy chemiczne warstwy wierzchniej 

próbki w skojarzeniu ze stalą 45 ulepszaną cieplnie (po-
większenie 200x, obciążenie 225N, środowisko: olej 
SAE15W/40) w 4 punktach zgodnie z rysunkiem 3 

Z zestawienia przebiegów charakterystyk tribologicz-
nych, można wydzielić trzy istotne strefy: I – zużywanie 
normalne - tarcie graniczne; II – zużywanie adhezyjne, 

zwane tarciem mieszanym tzw. okres przejściowy; III – 
zacieranie adhezyjne, inaczej sczepianie. Wyżej wymienio-
ne obszary występujące na rysunku 1 należy traktować jako 
dominujące. 

Przemiany, przez które przechodzi badany układ cierny 
w czasie od jednego stanu równowagi do drugiego stanu, 
pokonując ciąg następujących po sobie etapów nazywamy 
mechanizmem reakcji.  

W strefie 1 w miarę zmniejszania się grubości warstew-
ki smaru dochodzi do styku najwyższych nierówności po-
przez warstewkę graniczną środka smarnego, obrazując 
warunki tarcia granicznego oraz ciągłość warstwy granicz-
nej. W tym czasie trwa proces normalnego zużycia. 

Kolejna strefa, druga odwzorowuje stan przejścia mię-
dzy normalnym zużyciem a sczepianiem, na skutek wejścia 
w kontakt występów i nierówności następuje inicjacja pro-
cesu powstawania i niszczenia wtórnych struktur (produkty 
reakcji chemicznej). Jest to etap zużywania adhezyjnego 
lub tribochemicznego, w którym następuje gwałtowny 
wzrost momentu sił tarcia, ale w dalszym ciągu rejestruje-
my nieznaczne zwiększanie parametru zużycia. 

Niewielki wzrost zużycia, przy wahaniach momentu sił 
tarcia, może świadczyć o zdolności do powrotu pary cier-
nej, do normalnej pracy. Dalsze zmniejszanie się grubości 
warstewki smarnej rozdzielającej trące się ciała doprowa-
dza do takiego stanu, że jedno lub kilka mikroszczepień 
adhezyjnych powiększają się, łączą, tworząc ognisko zacie-
rania. Tak, więc strefa trzecia nabiera cech, które nie-
uchronnie prowadzą do zniszczenia pary ciernej (Nosal, 
1998). Badania dowodzą, że moment tarcia w tym obszarze 
jest niestabilny z tendencją spadkową. Jednocześnie nastę-
puje gwałtowny wzrost intensywności zużycia w strefie 
powstania ognisk zacierania. 

 Wyraźny wzrost intensywności zużycia w trzeciej stre-
fie, przy gwałtownym wzroście temperatury, świadczy  
o istnieniu zacierania, podczas którego tarcie inicjowane 
jest w warstwie wierzchniej trących się elementów, dopro-
wadzając do ich zniszczenia. 

Ponadto w czasie trwania całego mechanizmu reakcyj-
nego, który tworzy ciąg następujących po sobie etapów 
opisanych wyżej jako strefy 1, 2, 3 obserwowano udział 
procentowy pierwiastków w poszczególnych etapach  
(rysunek 4).  

Umożliwiło to stworzenie zależności przedstawionej  
na (rysunek 4, wykres 3) opisującej ilość tlenu występują-
cego na powierzchni badanej próbki w czasie zachodzą-
cych procesów przejściowych jako opis zużywania utlenia-
jącego. Przedstawiona w ten sposób zależność charaktery-
zuje ilość i jakość tworzonych i niszczonych wtórnych 
struktur.  

Analiza jakościowa obrazów uzyskanych na mikrosko-
pie skaningowym, z których przykładowe zdjęcia z po-
szczególnych stref przedstawiono na rysunku 4 oraz analiza 
składu chemicznego warstwy wierzchniej potwierdzają 
początek i rozwój procesu niszczenia wtórnych struktur  
w czasie przejścia od normalnego zużycia do sczepiania  
w strefie drugiej (rysunek 3) nazwanej okresem przejścio-
wym. 

Mikroskopowa obserwacja śladów tarcia stopu łoży-
skowego Ł6, przedstawiona na rysunku 4 pozwala na ocenę 
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wpływu zaistniałego zjawiska w strefie kontaktu pary cier-
nej na kształtowanie warstwy wierzchniej. Poszczególne 
fotografie pokazują zmiany zachodzące w czasie. Po-
wierzchnie tarcia noszą ślady: 1 – normalnego zużycia,  
2 –  bruzdowania, pękania, 3, 4 – sczepiania i płynięcia 
materiału. Obserwowane powierzchnie, potwierdzają pro-
ces niszczenia i powstawania wtórnych struktur w okresie 
przejściowym. 

4. WNIOSKI 

Dokonując podsumowania zagadnienia dotyczącego 
aspektów zacierania i zużycia węzłów ślizgowych na pod-
stawie analizy badanego skojarzenia możemy stwierdzić, 
że:  
1. Przebieg charakterystyk tribologicznych potwierdza 

istnienie tzw. okresu przejściowego między normalnym 
zużyciem a sczepianiem. 

2. Przeprowadzone badania tribologiczne, w powiązaniu  
z obserwacją mikroskopową powierzchni ślizgowej pa-
ry ciernej w okresie przejściowym, umożliwiają identy-
fikację zjawisk występujących w strefie tarcia, powodu-
jących eskalację procesów patologicznych i niestabilne 
tarcie. 

3. Nieznaczny wzrost zużycia w początkowej fazie okresu 
przejściowego, może świadczyć o zdolności do powrotu 
pary ciernej do normalnej pracy, daje to możliwość ste-
rowania rozwojem zjawisk patologicznych, co wymaga 
dalszych badań eksperymentalnych. 
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ANALYSIS OF TRANSITION PROCESSES WITH 
BOUNDARY LUBRICATION AS A PROTECTION 

MECHANISM AGAINST SCUFFING 

Abstract: The application of computer aided multi-parameter 
visual observation and recording method for the analysis of con-
struction materials makes it possible to compare and investigate 
the transition phenomena from normal friction to scuffing. The 
method is also very essential to predict actual conditions of scuff-
ing development. The investigations involved both the qualitative 
and quantitative analysis of the investigated surface layer. The 
paper shows an existence of a transition stage from normal 
/oxidation/ wear to scuffing for the analyzed bearing alloy Ł6.  
A small wear increase of friction elements was observed in the 
transition period. However, the wear intensity was found to be 
growing significantly with an appearance of degenerative wear 
forms. 


