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Streszczenie 

W pracy przedstawiono oryginalną metodę laboratoryjnego wyznaczania 
parametrów procesu tarciowego skojarzenia żeliwo–żeliwo. Omówiono 

                                                 
*  Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Metrologii, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,  

(012) 617 28 28, e-mail: waga@agh.edu.pl 
** Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, al. Mickiewicza 30, 

30-059 Kraków, tel. (012) 617 31 25, e-mail: tarnow@agh.edu.pl 



 T R I B O L O G I A                              1-2011 54 

konstrukcję stanowiska badawczego i badanych próbek. Zamieszczono 
opis i budowę wykorzystywanych torów pomiarowych. Opisano przebieg 
wykonywanych eksperymentów, a uzyskane wyniki badań zamieszczono 
w załączonej tabeli. Przedstawiono sposoby wyznaczania i obliczania 
parametrów procesu tarcia oraz dokonano podsumowania rezultatów pra-
cy. Praca zawiera przykłady rysunkowe przebiegów zmian sześciu para-
metrów badanego procesu tarcia oraz końcowe wnioski. 

WPROWADZENIE 

Problematyka współpracy ciernych skojarzeń tarciowych nie jest w pełni 
rozpoznana. Szczególnie etap przejścia ze stanu spoczynku (tarcie sta-
tyczne) w etap współpracy ruchowej (tarcie kinetyczne) jest bardzo inte-
resującym pod względem badawczym [L. 1]. Mając to na uwadze opra-
cowano oryginalną metodę badawczą, umożliwiającą identyfikację pro-
cesu tarcia we współpracy żeliwa z żeliwem. Polega ona na pomiarach 
przenoszonego przez skojarzenie materiałowe momentu skręcającego, 
względnego przemieszczenia kątowego i siły docisku pomiędzy współ-
pracującymi powierzchniami. Na podstawie dokonanych pomiarów wy-
znacza się pozostałe charakterystyki badanego procesu tarcia, które po-
zwalają na jakościową i ilościową ocenę parametrów tribologicznych. 
Przyjęta do badań i poddana weryfikacji metodyka zapewnia określenie 
m.in. wartości statycznego współczynnika tarcia μS oraz przebiegi zmian 
kinetycznego współczynnika tarcia μS. Poznanie tych wartości jest jed-
nym z bardziej istotnych celów pracy, utożsamiane jest ono bowiem 
z rzeczywistą pracą różnego rodzaju hamulców i sprzęgieł tarczowych 
będących w poślizgu i w warunkach pełnego sprzężenia. Użycie opraco-
wanej metodyki badawczej do identyfikacji tribologicznej współpracy 
skojarzenia pozwala na wyznaczenie zmian przebiegu momentu tarcia od 
chwili zerwania styku na kontakcie powierzchni trących. Daje to podsta-
wy do określenia tribologicznej nośności skojarzenia, za którą w pracy 
uważa się maksymalną wartość momentu skręcającego, jaki przenoszą 
badane próbki. Opracowaną metodę można stosować w badaniach innych 
skojarzeń ciernych, wymagających identyfikacji procesu tarcia, a także ze 
względu na konieczność uzyskania danych do konstrukcji i budowy 
sprzęgieł oraz hamulców [L. 2–4]. 
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CEL PRACY 

Głównym celem prowadzonych prac było przeprowadzenie badań tribo-
logicznych ciernego skojarzenia żeliwo–żeliwo, w celu uzyskania charak-
terystyk zjawisk tarciowych, jakie zachodzą we współpracy elementów 
wykonanych z żeliwa, w warunkach tarcia technicznie suchego np. 
w hamulcach. Do oczekiwanych wyników badań należy zaliczyć pomiar  
i rejestrację zmian momentu tarcia powierzchni trących M = f(t), względ-
nej prędkości kątowej pomiędzy próbką i przeciwpróbką ω = f(t), zmian 
kinetycznego współczynnika tarcia μK = f(t) oraz uzyskanie wartości sta-
tycznego współczynnika tarcia badanych materiałów μS. 

Do celów pośrednich przeprowadzonych badań należy zaliczyć wery-
fikację doświadczalną wprowadzonej nowej metodyki badawczej i zbu-
dowanego w tym celu stanowiska badawczego. Celem utylitarnym pracy 
było dostarczenie danych w postaci  wartości μS i μK, przydatnych w pro-
jektowaniu, doborze i eksploatacji ciernych skojarzeń ślizgowych. 

ZAŁOŻENIA  I  ZAKRES  PROWADZONYCH  BADAŃ 

W badaniach przyjęto jako stałe następujące czynniki badawcze: 
– rodzaj tarcia (tarcie ślizgowe, technicznie suche), 
– próbka jako tarcza, wykonana z żeliwa EN-GJL-200 o wytrzymałości 

na rozciąganie Rm = 200 MPa i twardości 175–180 HB, 
– przeciwpróbki w postaci tarczy stałej 3 i przesuwnej 2, wykonane 

z żeliwa EN-GJL-250 o wytrzymałości na rozciąganie Rm = 250 MPa 
i twardości 207–211 HB. 
Stan powierzchni badanych próbek i przeciwpróbek określony jako 

średnie arytmetyczne odchylenie profilu nierówności przyjęto Ra = 2,5. 
Jako zmienne stabilizowane przyjęto wartości obciążeń FL= 50 N, 

100 N, 150 N, zawieszane na krążku o stałym promieniu R = 185 mm). 
Podczas wykonywania kolejnych doświadczeń dokonywano pomiaru 

następujących wielkości: 
– siły docisku na powierzchniach trących badanych powierzchni  

FD = f(t), 
– momentu skręcającego wału z obrotową próbką MS = f(t), 
– kąta przemieszczenia próbki po zerwaniu styku powierzchni trących  

α = f(t). 
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OPIS  STANOWISKA  BADAWCZEGO 

Widok ogólny stanowiska do badań procesów tarcia ciernych skojarzeń 
ślizgowych przedstawiono na Rys. 1.  
 
 

 
Rys. 1. Widok stanowiska badawczego z układem pomiarowym i rejestrującym 
Fig. 1. The view of the test stand with measurement – recoeding system 

 

 

Dokładny opis oraz budowę jego podzespołów zamieszczono w pra-
cy [L. 5], a w tym miejscu ograniczono się do scharakteryzowania zmian 
modernizacyjnych, wprowadzonych podczas badań wstępnych. Zaprojek-
towane i zbudowane stanowisko w Katedrze Konstrukcji i Eksploatacji 
Maszyn oraz Katedrze Metrologii AGH jest objęte wnioskiem patento-
wym [L. 6], należącym do autorów tej publikacji. 

Najważniejszą częścią stanowiska laboratoryjnego jest głowica ba-
dawcza, którą tworzą wymienna tarcza cierna wykonana z żeliwa  
EN-GJL-250, zamocowana pomiędzy tarczą dociskową 2 i tarczą stałą 3, 
(Rys. 2).  

Na stanowisku badawczym, dzięki możliwości przesuwania tarczy 2,  
można zadawać i regulować siłę docisku FD  pomiędzy współpracującymi 
tarczami. Umożliwia to pomiar zmiennego momentu skręcającego na 
wale zamocowanych tarcz i pozwala na wyznaczenie momentu tarcia 
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powierzchni trących oraz współczynników tarcia statycznego i kinetycz-
nego dla różnych warunków obciążenia.  Na stanowisku badawczym tar-
cza cierna wymienna 1 w trakcie badań wykonuje ruch obrotowy, poko-
nując moment tarcia, jaki występuje na powierzchniach tarcia pomiędzy 
tarczą cierną 1,  a tarczą dociskową 2 i tarczą stałą 3. 

 

 
Rys. 2. Schemat węzła tarcia na stanowisku badawczym do badania sprzężeń cier-

nych 
Fig. 2.  Scheme of the friction pair In the test stand for frictional connections tests 

OPIS  I  BUDOWA  TORÓW  POMIAROWYCH 

System pomiarowy zastosowany w badaniach stanowi oryginalne roz-
wiązanie techniczne, zaprojektowane dla realizacji postawionych celów 
pracy. Na Rys. 3 przedstawiono schemat układu pomiarowego do badań 
procesów tarcia ciernych skojarzeń ślizgowych. 

Omówiona w części teoretycznej metoda wyznaczania współczynni-
ków tarcia [L. 7] wymaga przeprowadzenia eksperymentu pomiarowego 
w celu wyznaczenia: siły docisku FD próbki i przeciwpróbek oraz mo-
mentu skręcającego wał MS. Wartość zadawanego momentu obciążenia 
ML = MOBC jest znana i nie wymaga pomiaru. Na stanowisku przewi-
dziano możliwość dodatkowego, bezpośredniego pomiaru chwilowej 
wartości kąta położenia oraz wyznaczanej na jego podstawie prędkości 
kątowej wału. Znajomość wartości kąta i prędkości kątowej pozwala na 
bardzo precyzyjne określenie chwili czasu, w której wartości momentu 
obciążenia i tarcia zrównują się. Dzięki temu można z dużą dokładnością 
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określać wartość momentu tarcia i pośrednio współczynnika tarcia sta-
tycznego. Pomiar momentu skręcającego wykorzystywany jest do wyzna-
czania momentu tarcia i w efekcie do określania wartości współczynnika 
tarcia kinetycznego. 

 

 
Rys. 3. Schemat  torów pomiarowych do badania skojarzenia ciernego EN-GJL – 

EN-GJL 
Fig. 3.  The scheme of measurement lines In tests of friction connection EN-GJL – EN-GJL 

 

  
Rejestrowane w trakcie eksperymentu chwilowe wartości siły i mo-

mentu pozwalają na wyznaczenie przebiegu kinetycznego współczynnika 
tarcia w funkcji czasu.  

W przygotowanym systemie pomiarowym siłę docisku tarcz sprzęgła 
mierzono za pomocą tensometrycznego, profesjonalnego czujnika siły 
typu C9B firmy Hottinger Baldiwn Messtechnik, natomiast moment 
skręcający mierzony był za pomocą samodzielnie przygotowanego czuj-
nika z wykorzystaniem przetworników tensometrycznych oraz wału jako 
przetwornika sprężystego momentu  na sygnał odkształcenia. Obydwa 
tory pomiarowe współpracowały z tensometrycznymi kanałami wzmac-
niacza pomiarowego typu Spider 8 firmy HBM. Do pomiaru kąta zasto-
sowano 10-bitowy, cyfrowy encoder w kodzie Graya, który podłączono 
do cyfrowych wejść wzmacniacza. Pomiar kąta realizowano z rozdziel-
czością 360°/1024 ≅ 0,38°.  

Pomiar i rejestrację sygnałów pomiarowych zaprojektowano w śro-
dowisku Catman®Easy producenta wzmacniacza. Przeprowadzenie eks-
perymentu poprzedziła procedura skalowania torów pomiarowych. Wy-
korzystano w tym celu dane kalibracyjne czujnika siły, a czujnik momen-
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tu skręcającego wyskalowano poprzez zadanie wzorcowego momentu 
statycznego. Zastosowany wzmacniacz pomiarowy posiada wbudowane 
filtry antyaliasingowe, które umożliwiają poprawną akwizycję sygnałów. 
Podczas każdego eksperymentu dobierano czas rejestracji z uwzględnie-
niem rodzaju skojarzonych tarcz i ich właściwości ciernych, z których wy-
nika czas obrotu wału wywołany różnicą momentów obciążenia i tarcia.  

Przeprowadzane eksperymenty wymagają dużej precyzji zadawania 
siły docisku głowicy badawczej, tak aby zakończyć zmniejszanie jej war-
tości dokładnie w chwili, gdy rozpoczyna się ruch obrotowy wału. Maleje 
bowiem siła tarcia, ze względu na zmniejszenie się wartości współczyn-
nika tarcia (ze statycznego na kinetyczny), a dalszy ruch wału będzie się 
odbywał ruchem przyśpieszonym. Niewielki ruch przyśpieszony jest nie-
unikniony, a rejestracja momentu skręcającego i siły tarcia w funkcji cza-
su umożliwia wyznaczenie współczynnika tarcia kinetycznego również 
jako funkcji czasu. 

Bilans działających momentów wyraża następujące równanie: 

TSOBC MMM
dt

d
I −−=ω

     (1) 

gdzie: I – moment bezwładności obracającego się układu. 

Spełnienie warunku niezmiennej prędkości kątowej (ω = const) 
w trakcie obrotu głowicy prowadzi na podstawie (1) do równania umoż-
liwiającego wyznaczenie momentu tarcia MT:  

 

SOBCT MMM −=       (2) 

a na jego podstawie współczynnika tarcia kinetycznego: 
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oraz współczynnika tarcia statycznego 
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W przypadku gdy nie jest spełniony warunek ustalonej prędkości ką-
towej ω, moment tarcia MT należy wyznaczać na podstawie zależności (1), 
co wymaga znajomości momentu bezwładności obracającej się głowicy. 
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WYNIKI  I  PODSUMOWANIE  BADAŃ 

Zmierzone i wyznaczone parametry procesu tarcia w skojarzeniu żeliwo 
–żeliwo zamieszczono w zbiorczej tabeli 1. 
 

 
Tabela 1. Wyniki badań tarcia w skojarzeniu ciernym żeliwo–żeliwo 
Table 1. Results of friction tests In frictional connection cast iron-cast iron 
 

Parametry  mierzone Parametry  wyznaczone Nr 
eks
p 

FL 

[N] 
FD 
[N] 

Ms 
[Nm] 

α 
[º] 

FST 
[N] 

Mo-Ms  
[Nm] 

ω 
[rad/s] 

μS μK 

1 218 6÷3 40÷260 80 4÷7 0÷12 0,66 0,2÷0,6 

2 410 5÷2 40÷260 50 5÷8 0÷12 1,06 0,6÷0,8 

3 130 5÷2 40÷260 45 5÷8 0÷12 1,17 0,8÷1,0 

4 

 
50 

170 5÷2 40÷260 51 5÷8 0÷12 1,03 0,5÷1,0 

5 380 15÷6 40÷270 162 5÷13 0÷12 0,65 0,18÷0,44 

6 560 15÷5 50÷270 155 5÷14 0÷12 0,68 0,18÷0,6 

7 660 17÷5 40÷260 155 5÷13 0÷15 0,68 0,3÷0,6 

8 

 
100 

650 15÷2 40÷270 147 5÷18 0÷15 0,71 0,2÷1,0 

9 650 20÷8 50÷270 288 8÷20 0÷12 0,55 0,1÷0,45 

10 650 20÷8 50÷280 266 8÷20 0÷12 0,59 0,1÷0,45 

11 

 
150 

650 23÷8 40÷270 269 5÷20 0÷12 0,58 0,1÷0,5 
 

Zamieszczone wartości parametrów podane w zakresach stanowią 
maksymalną i minimalną wartość zarejestrowanego lub wyznaczonego 
podczas prowadzenia eksperymentu. 

Z przeprowadzonych pomiarów w kolejnych doświadczeniach bada-
nia skojarzenia żeliwo–żeliwo zarejestrowano zmiany przebiegu momen-
tu skręcającego, zmierzonego na wale stanowiska. Przykład zapisu zmian 
momentu MS w funkcji czasu  dla obciążenia zewnętrznego FOBC = 100 N 
przedstawiono na Rys. 4.  

 

 
 

Rys. 4. Przykładowy wykres zmian momentu MS = f(t) w badanym  skojarzeniu 
EN-GJL – EN-GJL 

Fig. 4. The example of the torque variability MS = f(t) in the tested pair EN-GJL – EN-GJL 
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Stała wartość momentu skręcającego w początkowej fazie trwania 
próby była charakterystyczna dla tarcia spoczynkowego do czasu osiąg-
nięcia równowagi momentów MS = MT. W chwili zachwiania tej równo-
ści moment MS wykazuje tendencję spadkową, co utożsamia się ze zmia-
ną tarcia spoczynkowego na kinetyczne. Również w tym samym czasie 
występuje wzrost różnicy momentów, który jest wynikiem wzrostu pręd-
kości kątowej ω. Przykładowy przebieg czasowy zmian różnicy momen-
tów obciążenia MOBC i skręcającego MS w czasie trwania próby przed-
stawiono na Rys. 5. 

 

 

 
 

Rys. 5. Przykład zmian różnicy momentów obciążenia i momentu skręcającego 
w badaniach ciernego skojarzenia EN-GJL – EN-GJL 

Fig. 5.  The example of variability of the disagreement between load torque and torsion 
moment In friction pair EN-GJL – EN-GJL 

 

Różnica momentów MOBC – MS osiąga swoją wartość minimalną 
i maksymalną  proporcjonalnie do zmian prędkości kątowej ω = 0, której 
wyznaczenie było poprzedzone rejestracją na stanowisku wartości prze-
mieszczenia kątowego α = f(t). Przykład zależności względnego kąta 
przemieszczenia α = f(t) i prędkości kątowej ω = f(t) przestawiono na 
Rys. 6. 

Rejestracja prędkości kątowej ω = f(t) pozwoliła na precyzyjne 
wskazanie chwili zamiany tarcia spoczynkowego w tarcie kinetyczne. 
Punkt ten wyznaczył na wykresie rejestrowanej siły docisku FD = f(t), siły 
równej wartości sile tarcia statycznego FST, dla której określa się wartości 
statycznego współczynnika tarcia μS. Przykładowy wykres zmian siły 
docisku między próbką i przeciwpróbką FD = f(t), dla założonych warun-
ków badań, przedstawiono na Rys. 7. 

Na podstawie uzyskanych wyników badań wyznaczono przebiegi 
zmian kinetycznego współczynnika tarcia μk = f(t) wg zależności (3), 
które zilustrowano na Rys. 8. 
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Rys. 6. Wykres kąta przemieszczenia próbki względem przeciwpróbki α = f(t), 
oraz zmian prędkości kątowej próbki ω = f(t) w badaniach skojarzenia 
EN-GJL – EN-GJL 

Fig. 6.  Diagram of the movement angle of the sample In relation to countersample α = 
f(t), and variability of the angle velocity of the sample ω = f(t) in tests of the 
pair EN-GJL – EN-GJL 

 

 
 

 
 

Rys. 7.  Wykres zmian siły docisku próbki i przeciwpróbki w czasie badanym,   
FD = f(t) 

Fig. 7.  Diagram of variability of the press load of the sample and countersample in the 
test period, FD = f(t) 

 

 

 
 

Rys. 8.  Przykład zmian kinetycznego współczynnika tarcia, μK = f(t) 
Fig. 8.  The example of variability of kinetic friction coefficient for tested pair cast 

iron-cast iron, μK = f(t) 
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WNIOSKI 

Zastosowana laboratoryjna metodyka badania procesów tarcia w pełni 
potwierdziła swą przydatność w badaniach skojarzenia ciernego żeliwo– 
–żeliwo. Poddana weryfikacji doświadczalnej opracowana analiza po-
zwoliła na uzyskanie cennych charakterystyk badanego procesu oraz do-
starczyła wielu parametrów przydatnych w konstrukcji i budowie węzłów 
tribologicznych. Na podstawie otrzymanych wyników badań można okre-
ślić możliwość zastosowania dobranych skojarzeń ciernych w sprzęgłach 
i hamulcach.  

Przedstawione w pracy badania tribologiczne ciernego skojarzenia 
żeliwo–żeliwo oraz opracowane na ich podstawie charakterystyki zjawisk 
tarciowych umożliwiają także dokładne określenie współczynnika tarcia 
kinetycznego i  statycznego.  
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Summary 

This paper presents an original method of a laboratory determination of 
the frictional process parameters in pair cast iron-cast iron. The 
structure of the test stand and the test samples are described, and a 
description of the measurement system is included. The experiments 
are described and results are listed in tabular form. The methods of 
the determination and calculation of friction process parameters are 
presented and the results are summarised. The paper contains drawing 
examples of the variability of six parameters of the investigated process 
and final conclusions. 

 
 




