
BIULETYN WAT 
VOL. LVI, NUMER SPECJALNY, 2007

Zastosowanie MES do wyjaśnienia mechanizmu 
zużywania w węzłach tarcia

GRZEGORZ SŁUŻAŁEK, HENRYK BĄKOWSKI*

Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach,  
Katedra Materiałoznawstwa, Zakład Technologii Warstw Powierzchniowych 

*Uniwersytet Śląski, Wydział Transportu,  
41-200 Sosnowiec, ul. Śnieżna 2

Streszczenie. W pracy omówiono wykorzystanie MES do wyjaśnienia mechanizmu zużywania 
w dwóch różnych skojarzeniach, tj. tocznym i ślizgowym. W artykule przedstawiono modele węzłów 
tarcia w skojarzeniu tocznym typu rolka-rolka i ślizgowym typu trzpień-tarcza, opracowane metodą 
elementów skończonych. Na opracowanych modelach wyznaczono rozkład naprężeń i odkształceń 
do określenia głębokości zalegania maksymalnych naprężeń i odkształceń. W miejscu występowania 
maksymalnych naprężeń powstają zaczątki zużycia. Wymiary powstających produktów zużycia zależą 
od właściwości materiału i ww. głębokości. Wyniki pomiarów cech stereologicznych produktów zużycia 
z obydwóch skojarzeń porównano z głębokością zalegania maksymalnych naprężeń.
Słowa kluczowe: MES, węzły tarcia, tarcie
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1. Wstęp

Badania tribologiczne stanowią istotne ogniwo w zdobywaniu wiedzy o ma-
teriałach stosowanych w różnych węzłach tarcia maszyn. W wielu przypad-
kach podczas tych badań nie analizuje się produktów zużycia. Produkty zuży-
cia powstające w skojarzeniu ślizgowym są praktycznie niewidoczne, natomiast 
w skojarzeniu tocznym mają znaczne wielkości. Produkty te zawierają istotne 
informacje na temat mechanizmu zużywania. Ich cechy stereologiczne zależą 
od warunków współpracy, od współpracujących materiałów i rodzaju skojarze-
nia. Zastosowanie MES umożliwia określenie rozkładu naprężeń i odkształceń  
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w skojarzeniu, co ułatwia wyjaśnienie mechanizmu zużywania, a także pozwala 
wyznaczyć grubość produktów zużycia. 

W niniejszej pracy zostanie omówione wykorzystanie MES do wyjaśnienia 
mechanizmu zużywania w skojarzeniu tocznym i ślizgowym. W tym celu zbu-
dowano modele węzłów tarcia w skojarzeniu tocznym (rolka-rolka) i ślizgowym 
(trzpień-tarcza). Warunki współpracy zostały dobrane tak, aby odzwierciedlały 
warunki panujące w układzie rzeczywistym, które można spotkać w skojarzeniach 
koło-szyna i pierścień tłokowy-tuleja cylindrowa maszyn tłokowych. 

Podczas współpracy elementów części maszyn w warunkach normalnej eksplo-
atacji mamy do czynienia z ich zużyciem tribologicznym. Tarcie i zużycie występują 
w wielu elementach konstrukcyjnych, takich jak np. pierścień tłokowy-tuleja cy-
lindrowa. Produkty zużycia przyczyniają się zarówno do intensyfikacji zniszczenia
elementów, jak i do zanieczyszczenia środowiska naturalnego. 

W skojarzeniu ślizgowym obszar styku jest przeważnie powierzchnią płaską, 
a w skojarzeniu tocznym dla układu rolka-rolka obszar styku stanowi linia. Tarciu 
towarzyszy zjawisko zużywania związane ze zmianami: masy, topografii powierzch-
ni i/lub zmianą kształtu. Zużycie tribologiczne współpracujących elementów jest 
wynikiem spiętrzenia mikro- i makrodefektów powodujących dekohezję warstwy 
powierzchniowej.

Proces tarcia i zużycia jest zdeterminowany wieloma czynnikami procesu 
uwzględniającymi właściwości mechaniczne materiałów skojarzenia, chropowa-
tość powierzchni, odkształcenia plastyczne, temperaturę otoczenia czy obecność 
medium smarnego. 

Produkty zużycia często nie są poddawane badaniom i analizie ze względu na 
ich wymiary (rzędu mikrometrów). Z tego względu w niniejszym opracowaniu 
podjęto zagadnienie prognozowania cech stereologicznych produktów zużycia 
przy pomocy metody elementów skończonych (MES). 

2. Warunki i przebieg badań

Omawiane badania wykonano w trzech następujących etapach:
— badania komputerowe, w zakresie których opracowano dyskretne modele 

obliczeniowe dwóch skojarzeń, tj. trzpień-tarcza i rolka-rolka,
— badania tribologiczne, w ramach których wyznaczono współczynniki tarcia 

i zebrano produkty zużycia,
— badania metalograficzne, w ramach których wyznaczono cechy stereolo-

giczne produktów zużycia.

Powstające w niektórych warunkach produkty zużycia są praktycznie niewidoczne  
— z tego względu ich akwizycja i analiza wymagają odpowiednio przygotowanego 
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stanowiska badawczego i aparatury. O ile w tarciu tocznym produkty zużycia dają się 
łatwo zidentyfikować (ze względu na ich duże rozmiary), o tyle w tarciu ślizgowym
jest to utrudnione.

Zastosowanie metod elementów skończonych (MSC Software) pozwala na
obliczenie miejsca występowania maksymalnych naprężeń i odkształceń oraz po-
maga wyjaśnić zjawisko powstawania mikroskopijnych produktów zużycia w tarciu 
tocznym i tarciu ślizgowym. 

Dla tarcia ślizgowego badania tribologiczne przeprowadzono na testerze T-01M 
w układzie trzpień-tarcza, natomiast dla tarcia tocznego badania prowadzono na 
testerze Amslera w układzie rolka-rolka.

Tabela 1

Warunki badań tribologicznych 

Parametr Tarcie ślizgowe Tarcie toczne
Obciążenie 5, 10, 15 N 500, 1000, 2000 N
Prędkość liniowa 0,6 m/s 0,25 m/s
Skojarzenie żeliwo-stal stal-stal
Współczynnik tarcia 0,36 0,21-0,63
Poślizg 100% 0,3-5%

Tabela 2

Właściwości mechaniczne materiałów użytych do budowy modelu

Rodzaj materiału Rm, MPa Re, MPa A5, % HB E, GPa
R260 973 515 12 280 0,20

Stal 45 610 360 16 241 0,181
Żeliwo 350 – – 105-114 0,09-013

Rys. 1. Widok węzła tribologicznego testera T-01M w układzie pomiarowym trzpień-tarcza w tarciu 
ślizgowym (a) i widok węzła tribologicznego naszyny Amsler w tarciu tocznym (b): 1 — trzpień, 

2 — tarcza, 3 — próbka, 4 — przeciwpróbka
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3. Wyniki badań

Na podstawie symulacji komputerowej za pomocą metody elementów skończo-
nych (MES) w styku rolka-rolka oraz trzpień-tarcza określono rozkłady naprężeń 
i odkształceń (rys. 4 i 5). Opracowane modele badanych skojarzeń przedstawiono 
na rysunkach 2 i 3.

Rys. 2. Model bryłowy skojarzenia trzpień-tarcza i siatka MES

Rys. 3. Model bryłowy skojarzenia rolka-rolka i siatka MES

Model bryłowy został przygotowany w programie Solid Edge, a następnie 
wyeksportowany do programu MSC Software [1].

Do budowy modelu przyjęto następujące założenia: 
— naprężenia odpowiadają maksymalnym naprężeniom w styku rzeczywistym 

skojarzenia rolka-rolka oraz trzpień-tarcza,
— elementy stanowią jednorodne, izotropowe, liniowo sprężyste ciała,
— powierzchnie elementów w otoczeniu styku są gładkie, o regularnej krzy-

wiźnie,
— odkształcenia współpracujących elementów są niewielkie,
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— obciążenie jest wywierane przez rolkę górną w skojarzeniu toczno-ślizgo-
wym i przez trzpień w skojarzeniu ślizgowym,

— w miejscu styku rolka-rolka i trzpień-tarcza występuje tarcie technicznie 
suche,

— ilość stopni swobody została ograniczona w zależności od zastosowanego 
skojarzenia.

Rys. 4. Rozkład naprężeń zastępczych (a, c) i odkształceń (b, d) w skojarzeniu trzpień-tarcza dla 
obciążeń 5 i 15 N

Rys. 5. Rozkład naprężeń zastępczych (a) i odkształceń (b) w warstwie powierzchniowej skojarzenia 
rolka-rolka [2]
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W celu określenia teoretycznej grubości produktów zużycia wyznaczono mak-
symalne naprężenie główne. Rozkład naprężeń głównych pozwolił na orientacyjne 
wyznaczenie głębokości zalegania maksymalnego naprężenia.

Rys. 6. Rozkład naprężeń głównych w skojarzeniu ślizgowym dla Q = 15N

Produkty zużycia otrzymano w wyniku przeprowadzenia badań tribologicznych 
na stanowiskach laboratoryjnych. Zdjęcia produktów zużycia zostały wykonane za 
pomocą kamery sprzężonej z komputerem wyposażonym w kartę akwizycji obrazu 
oraz mikroskopem optycznym OLYMPUS. Komputerową analizę cech geometrycz-
nych uzyskanych płytek przeprowadzono dzięki zastosowaniu programu Met-Ilo, 
służącego do ilościowej oceny obrazu. Wpływ obciążenia na cechy stereologiczne 
produktów zużycia w zależności od rozpatrywanego węzła tarcia przedstawiono 
w tabeli 4.

Tabela 4

Zależność wymiarów produktów zużycia od obciążenia w skojarzeniu trzpień-tarcza i rolka-rolka

Obciążenie Średnia średnica
µm

Odchylenie standardowe 
µm Skojarzenie

Q = 5 N 63,9 35,4 trzpień-tarcza
Q = 15 N 119,3 82,6 trzpień-tarcza
Q = 500 N 151,1 23,5 rolka-rolka
Q = 1000 N 154,3 36,9 rolka-rolka
Q = 2000 N 172,7 50,9 rolka-rolka
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4. Omówienie wyników badań i wnioski

Analizując wymiary produktów zużycia zarówno w układzie rolka-rolka, jak  
i trzpień-tarcza, stwierdzono, że wraz ze wzrostem obciążenia wzrastają cechy 
geometryczne produktów zużycia.

W celu określenia grubości płatkowych produktów zużycia zainkludowano 
je, a następnie dokonano pomiaru grubości za pomocą metalograficznej analizy
ilościowej.

W pierwszym etapie badań wykonano badania tribologiczne na stanowiskach 
laboratoryjnych umożliwiające odwzorowanie warunków panujących w rzeczy-
wistych węzłach tarcia. W kolejnym etapie badań zgromadzone produkty zuży-
cia, powstające w miejscu styku, poddano ilościowej oraz jakościowej analizie 
metalograficznej. Wyniki analizy pozwoliły na określenie cech geometrycznych
otrzymanych produktów zużycia. Przeprowadzona analiza umożliwiła również  
określenie korelacji pomiędzy parametrami badań doświadczalnych a cechami 
stereologicznymi produktów zużycia. 

Na tej podstawie założono rosnącą zależność średniej średnicy produktów 
zużycia od obciążenia. Oznacza to wzrost wartości parametrów geometrycznych 
wraz ze wzrostem obciążenia.

Zaproponowane skojarzenia tribologiczne oraz ich parametry eksploatacji 
pozwoliły na odzwierciedlenie warunków panujących w elementach pracujących 
w normalnej eksploatacji.

W miejscu styku w rozpatrywanych skojarzeniach powstawały produkty zużycia, 
a ich cechy geometryczne uzależnione były od warunków eksploatacji.

Na podstawie wyników badań eksperymentalnych i modelowych stwierdzono, 
że wielkość produktów zużycia zależy od rodzaju rozpatrywanego węzła tarcia. 

Rys. 7. Zainkludowane pojedyncze produkty zużycia ze skojarzenia trzpień-tarcza (a), pow. x200 
oraz rolka-rolka (b), pow. x200
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Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły sformułować następujące wnioski:
1. Opracowane modele skojarzeń dla przyjętych parametrów eksploatacji 

pozwoliły wyznaczyć rozkłady naprężeń i odkształceń w warstwach po-
wierzchniowych modelowanych elementów. 

2. Zastosowanie MES pozwoliło określić korelacje pomiędzy głębokością 
zalegania maksymalnych naprężeń a grubością produktów zużycia w sko-
jarzeniu tocznym.

Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 
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Application of FEM method for explanation of wear and tear mechanisms  
in friction contact

Abstract. Application of the FEM method for explanation of wear and tear mechanisms in two 
different friction pairs, i.e., sliding friction and rolling friction are described. Models of the roll-roll-
type rolling friction pair as well as pin-on-disc sliding friction pair developed with the help of the 
FEM method are given in the paper. Stress and strain distribution was calculated for the friction pair 
models. On the basis of the distribution, the position of maximal stress and strain was determined, 
i.e., the places of origin of the wear and tear were found. Dimensions of the wear and tear products 
depend on properties of the material as well as on the position of maximal stress and strain. Results 
of measurements of the stereological parameters of the wear and tear products for both friction pairs 
under investigation were compared to the position of the maximal stress and strain.
Keywords: FEM, friction contact, friction 
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