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Streszczenie 

W pracy opisano badania par ślizgowych typu polimer–stal podczas ruchu tocz-
no-ślizgowego. Analizie poddano wartości siły tarcia, które występują przy 
różnych wartościach stosunku prędkości liniowej do obrotowej elementów wę-
zła tarcia. Jako podstawowe parametry kinematyczne w analizowanym węźle 
przyjęto: prędkość kątową stalowego walca – ω oraz prędkość przesuwu płytki 
polimerowej – vp.  

W przeprowadzonym eksperymencie dla wszystkich analizowanych przy-
padków prędkość poślizgu geometrycznego s była stała i wynosiła s =  25 mm/s. 
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Przyjęcie stałej prędkości poślizgu s przy różnych wartościach prędkości przesu-
wania się punktu styku vp pozwoliło na wyznaczenie wpływy tego parametru na 
opory tarcia.  

Badaniom poddano materiały o różnych wartościach modułu sprężystości 
podłużnej (modułów Younga) POM, POM+ 40% GF oraz PE-UHMW w kon-
takcie ze stalą C45. Wyniki wykazały wpływ prędkości przemieszczania punktu 
styku vp na wartości oporów tarcia. Wyznaczone zależności miały  różny cha-
rakter zależny od własności mechanicznych polimeru. 

WPROWADZENIE 

Głównym założeniem prowadzonego eksperymentu było wykazanie wpływu 
prędkości przemieszczania punktu styku na opory tarcia. Przyjęto, że opory 
tarcia zależne są m.in. od powierzchni styku węzła tarcia, która to zmienia się 
pod wpływem pozostałych parametrów tarcia: obciążenia, kształtu stykających 
się powierzchni, własności mechanicznych materiałów oraz prędkości. W przy-
padku przeprowadzonego eksperymentu niezmienne były obciążenie i geome-
tria stykających się powierzchni, natomiast zmieniane były własności mecha-
niczne polimeru (różne materiały) oraz prędkość przemieszczania punktu styku 
względem elementu polimerowego – vp.  

Dla materiałów polimerowych, wykazujących własności lepkosprężyste 
przemieszczanie punktu styku węzła tarcia względem elementu polimerowego 
może powodować zmianę wielkości powierzchni styku. Zmiana powierzchni 
styku będzie skutkowała zmianą wielkości występującego w czasie ruchu naci-
sku jednostkowego, co może skutkować zmianą oporów tarcia.  Dodatkowym 
czynnikiem mogącym wpływać na zmianę oporów tarcia są deformacje  mate-
riału polimerowego występujące podczas przesuwania punktu styku względem 
elementu polimerowego.  

Idea eksperymentu tribologicznego zakładała, że jeśli dla węzłów tarcia, 
w których prędkość poślizgu względnego s między elementem stalowym a po-
limerowym jest stała, natomiast prędkość przesuwania się punktu styku wzglę-
dem elementu polimerowego vp jest zmienna, to będą występowały zmiany 
oporu tarcia. 

MATERIAŁY  I  METODY  POMIAROWE 

Tribologiczne badania zasadnicze przeprowadzono podczas złożonego ruchu 
toczno-ślizgowego. Celem badań był pomiar wartości siły tarcia Ft, której war-
tości pozwoliły zweryfikować postawioną tezę. Jako podstawowe parametry 
kinematyczne tarcia przyjęto: 
–  prędkość kątową części walcowej – ω, 
–  prędkość przesuwu punktu styku  – vp. 
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Schemat kinematyczny pary trącej przedstawiono na Rys. 1. Poślizg wy-
stępujący pomiędzy powierzchniami trącymi wyliczano zgodnie  z zależnością 
(1). 

 
Rys.  1.  Schemat kinematyczny przyjętego do analizy węzła tarcia typu płytka–walec 
Fig  1.  Kinematic scheme of analyzed friction node,type plate–roller 

 

pvrs   (1) 

 
W przeprowadzonych badaniach dla wszystkich punktów pomiaru pręd-

kość poślizgu geometrycznego s była stała i wynosiła s =  25 mm/s. Zmianie 
poddawano natomiast wartości prędkości posuwu vp oraz prędkości kątowej 
walca stalowego ω. Stała wartość prędkości poślizgu s pomiędzy elementem 
polimerowym a elementem stalowym pozwoliła na wyeliminowanie wpływu 
prędkości ślizgania na procesy tarcia na powierzchni styku. Zgodnie z mecha-
niczno-adhezyjną teorią tarcia [L. 2, 5, 7, 8] opory te zależą od  deformacji mi-
kronierówności oraz odziaływań adhezyjnych.  

Przyjęcie stałej prędkości poślizgu s przy różnych warunkach kinematycz-
nych prędkości przesuwania się punktu styku vp pozwoliło na wykazanie wpły-
wu tego parametru na opory tarcia. 

Zastosowano plan pełny eksperymentu. Dla każdego z badanych skojarzeń 
materiałowych przeprowadzono pomiary przy parametrach kinematycznych 
przedstawionych w Tabeli 1. 

Ujemne wartości prędkości kątowej i obrotowej wskazują na konieczność za-
stosowania przeciwbieżnego ruchu części walcowej w celu zapewnienia wymaga-
nego poślizgu s. Dla pierwszego punktu w planie eksperymentu próbka walcowa 
jest nieruchoma, następuje jedynie posuw płytki polimerowej. Dla punktu piątego 
występuje jedynie ruch obrotowy – brak jest ruchu posuwowego, w tym przypad-
ku nie występuje przemieszczanie punktu styku (vp = 0 mm/s).  
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Tabela 1. Parametry kinematyczne badań w ruchu toczno-ślizgowym zastosowane w eks-
perymencie 

Table 1.  Kinematic parameters of experiment in slide/roll movement 
 

Nr 
|s| 

[mm/s] 
vp 

[mm/s] 
ω  

[rad/s] 
ω·r 

[mm/s] 
1 25 25 0,00 0,00 
2 25 20 -0,20 -5 
3 25 10 -0,60 -15 
4 25 5 -0,80 -20 
5 25 0 -1,00 -25 

 
W celu sprawdzenia wpływu własności mechanicznych polimeru na warto-

ści oporu tarcia badaniom poddano materiały o różnych własnościach mecha-
nicznych. Podstawowym parametrem w doborze materiałów polimerowych była 
wartość modułu sprężystości podłużnej (moduł Younga). Wybrane materiały 
zostały dobrane również tak, aby miały różne charakterystyki mechaniczne. 
Wybrano materiały znajdujące się w stanie szklistym kruchym (POM) oraz 
materiał w stanie lepkosprężystym (PE-UHMW).  

Do badań w ruchu toczno-ślizgowym wybrano 3 materiały: 
–  POM  – Tarnoform 200 (E = 2400 MPa), 
–  POM + 40 % wł. szklanego – Tarnoform 500 GF8 (E = 10000 MPa), 
– PE-UHMW – Cestidur Erta (E = 710 MPa).  

Zakładając, iż badane tworzywa sztuczne wykazują własności lepkosprę-
żyste, wielkości powierzchni styku powinny być zależne od prędkości prze-
mieszczania punktu styku vp. Siła nacisku była dla wszystkich przypadków stała 
i wynosiła Fn = 20 N. 

Przeciwelementem w przeprowadzonych badaniach toczno-ślizgowych by-
ła stal C45 w stanie znormalizowanym. Chropowatość powierzchni elementu 
walcowego wynosiła Ra = 1,6 µm. 

Elementy polimerowe w postaci płytek miały wymiary: szerokość B = 10 mm, 
wysokość płytki H = 4 mm i długość L = 100 mm. Wymiary geometryczne 
walca stalowego (C45) wynosiły: średnica D = 50 mm, szerokość b =  5 mm. 

Ponieważ większość istniejących stanowisk tribologicznych ma prostą ki-
nematykę ruchu elementów trących, niezbędne było wykorzystanie stanowiska 
unikatowego do badań w ruchu toczno-ślizgowym. Konstrukcja urządzenia 
została opatentowana (nr P382893 z 11.07.2007) i opisana w pracy [L. 4]. 

Niezależność napędów próbki i przeciwpróbki pozwoliły na dowolne 
(w zakresie ich ruchomości) konfigurowanie stosunku tarcia ślizgowego do 
tocznego.  

Stanowisko badawcze (Rys. 2) składa się z dwóch niezależnych zespołów 
ruchowych. Funkcją pierwszego zespołu jest nadanie ruchu obrotowego walco-
wej próbce oraz dociśnięcie jej do powierzchni przeciwpróbki z odpowiednią, 
zadaną siłą nacisku Fn. Drugi zespół odpowiada za nadanie ruchu liniowego 
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przeciwpróbce (płytce) oraz pomiar siły tarcia Ft występującej pomiędzy bada-
ną parą trącą.  

 

 
 

Rys. 2.  Stanowisko do badań tribologicznych w złożonym ruchu cyklicznym toczno-ślizgowym 
Fig. 2.   Tribological test rig for investigation in complex slide/roll cyclic motion 

 
Mocowanie części walcowej (próbki) zostało osadzone na prowadnicy li-

niowej umożliwiającej ruch prostopadle do powierzchni tarcia. Takie mocowa-
nie zapewniło dokładne dopasowanie powierzchni trących. Na wózku pionowej 
prowadnicy liniowej znajduje się układ napędowy składowej tocznej (próbki 
walcowej). Układ składa się z silnika krokowego oraz łożyskowanego wału. Na 
wale nakrętką mocującą przymocowana jest próbka walcowa. 

Drugi zespół składa się z dwóch wózków łożyskowanych tak, aby mogły 
one poruszać się w tym samym kierunku. Napędem zespołu jest siłownik elek-
tryczny składający się z silnika krokowego oraz przekładni śrubowej. Siłownik 
podczas wysuwu porusza większy wózek, na którym znajduje się wózek mniej-
szy. Większa platforma porusza się na dwóch łożyskowanych prowadnicach. 
Zakres ruchomości wózka mniejszego względem większego jest równy wartości 
ugięcia się czujnika siły pod wpływem siły tarcia Ft.  

W obydwu zespołach jako napędy zastosowano bipolarne, dwufazowe sil-
niki krokowe. Cechy konstrukcyjne silników krokowych pozwalają na bardzo 
dokładne pozycjonowanie położenia wału obrotowego. Sterowanie częstotliwo-
ścią kroków pozwoliło na zmianę prędkości ruchu przy jednoczesnej kontroli 
wykonanego przemieszczenia. Poprzez zastosowanie tego rodzaju napędów 
możliwe było zadawanie dowolnych przemieszczeń próbki i przeciwpróbki. 
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W czasie pomiaru poprzez tensometryczny czujnik siły oraz program reje-
strujący zapisywana była siła tarcia Ft. Układ rejestrujący pozwalał na zapis 
wartości siły tarcia Ft z częstotliwością f = 10 Hz. Ze względu na właściwości 
silników krokowych oraz zastosowany układ sterowania możliwe było wyeli-
minowanie z układu pomiarowego czujników przemieszczeń i prędkości.  

Przeprowadzone pomiary siły Ft tarcia dokonano po dotarciu próbek. Dla 
każdego punktu pomiarowego wykonano 20 pełnych cykli ruchowych. Uzyska-
ne wartości siły tarcia poddano analizie statystycznej. Przy obliczeniach warto-
ści średniej Ft-śr oraz odchylenia standardowego σ odrzucono wartości mierzone 
w punktach skrajnych cykli ruchowych. Przykładowy przebieg zmian wartości 
siły tarcia Ft został przedstawiony na Rys. 3. 

 

 
Rys. 3.  Przykładowy przebieg zmian siły tarcia Ft zarejestrowany w trakcie pomiaru, 

POM,  vp = 5 mm/s 
Rys. 3.  Example of friction force Ft, measured during experiment,  POM,  vp = 5 mm/s 

WYNIKI  I  DYSKUSJA 

Uzyskane wartości średnie siły tarcia Ft-śr dla badanych skojarzeń w odniesieniu 
do prędkości posuwu vp zostały przedstawione w Tabeli 2 oraz na wykresie 
(Rys. 4). 

Na podstawie wyników badań poddano ocenie wpływ poszczególnych pa-
rametrów przyjętego modelu na wartość oporów tarcia. 

Poza zgodnymi z ogólnie znaną mechaniczno-odkształceniową teorią tarcia 
[L. 2, 5, 6] zjawiskami generującymi opory tarcia w badanym węźle tarcia przy-
jęto również, iż na opory tarcia wpływają opory makrodeformacyjne tworzywa. 
Generują one składową deformacyjną tarcia Fd przedstawioną na schemacie 
(Rys. 5). 
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Tabela 2.  Wyniki pomiaru. Wartości średnie siły tarcia Ft-śr oraz odchylenie standardowe σ 
Table 2.   Results of experiment. Mean friction force Ft-śr  and standard deviation σ 
 

Ft-śr σ Ft-śr σ Ft-śr σ
1 25 0,816 0,067 0,960 0,041 0,212 0,042
2 20 0,749 0,113 0,964 0,030 0,207 0,041
3 10 0,930 0,043 0,916 0,035 0,210 0,045
4 5 0,916 0,044 0,908 0,052 0,224 0,037
5 0 0,890 0,055 0,863 0,108 0,209 0,018

[mm/s] [N] [N] [N] [N] [N] [N]

Nr vp
POM POM + 40% GF PE-UHMW

 
 

 
 
Rys. 4. Zmiany średniej siły tarcia Ft-śr  w zależności od prędkości posuwu vp 
Fig. 4.  Changes of mean friction force Ft-śr  friction depending on feed speed vp 

 
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na zmiany wartości oporów tarcia 

może być zmiana powierzchni styku A związana z lepkosprężystym odkształca-
niem polimeru. 

Analiza wyników pozwala zauważyć, że występują znaczne różnice w war-
tościach siły tarcia pomiędzy materiałami na osnowie POM a polietylenem. 
Uzyskane dla materiałów sztywnych (POM, POM+GF) wartości sił tarcia są 
ponad 4-krotnie większe niż dla polietylenu (PE-UHMW). Różnice w warto-
ściach współczynnika tarcia dla podobnych skojarzeń opisywane w literaturze 
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[L. 9] nie uzyskują aż tak dużych wartości. Pozwala to stwierdzić, iż sam skon-
centrowany charakter styku ma ogromne znaczenie dla oporów tarcia w przy-
padku materiałów polimerowych. Potwierdzają to również inne badania opisy-
wane w literaturze [L. 3]. 

 

 
 

Rys. 5. Schemat procesu deformacji materiału polimerowego w węźle tarcia typu płytka– 
–walec 

Rys. 5.  Scheme of polymeric material deformation process in  plate–roller friction node 

 
Duże opory tarcia dla materiałów sztywnych mogą być efektem procesu  

odkształcania polimeru w skali makro (składowa deformacyjna Fd). Analiza 
danych tribologicznych dla najbardziej sztywnego materiału polimerowego 
(POM + 40%GF) wykazała praktycznie stały wzrost oporów tarcia wraz ze 
wzrostem prędkości przemieszczania punktu styku. Wskazuje to na liniowy 
wpływ prędkości przemieszczania punktu styku vp na zmianę występujących 
oporów. Może to wskazywać na brak istotnych zmian w wielkości powierzchni 
styku A. Zmniejszenie powierzchni styku spowodowane retardacją materiału 
polimerowego powodowałoby zmniejszenie oporów tarcia. Wynika to z faktu, 
że zmniejszanie powierzchni styku powoduje wzrost wartości nacisku jednost-
kowego, co w przypadku polimerów skutkuje zmniejszeniem oporów tarcia 
[L. 1, 8].   

Podczas badań oporów tarcia dla skojarzenia stal–polietylen praktycznie 
nie zauważono wpływu prędkości posuwu. Różnice w uzyskanych wartościach 
mieściły się w granicach błędu pomiaru. Oznacza to, iż zakładana zmiana wiel-
kości powierzchni styku jest nieznaczna lub nie ma wpływu na sumaryczną 
wartość oporu tarcia Ft. Opory deformacyjne w skali mikro, jak i makro dla 
bardzo podatnego materiału nie zwiększają istotnie oporów tarcia. Podobnie 
zmiana wielkości powierzchni styku A (w przypadku PE-UHMW zakładano, że 
jest największa) nie spowodowała dużych zmian w oporach tarcia.  

Podczas zwiększania prędkości przemieszczania punktu styku vp dla pary 
trącej C45-POM, w pierwszym etapie zaobserwowano niewielkie zwiększanie 
się oporów tarcia (do wartości vp  = 10 mm/s). Podczas dalszego zwiększania 
prędkości posuwu wartość oporów tarcia wyraźnie spadła. Należy zauważyć 
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również, że dla wartości vp  = 20 mm/s przebieg tarcia był niestabilny (duże 
wartości odch. standardowego).  

Niestały charakter zmian oporów tarcia Ft w funkcji prędkości przemiesz-
czania punktu styku vp zaobserwowany dla skojarzenia C45-POM może świad-
czyć o złożeniu kilku zjawisk mających wpływ na wartość tarcia. W zależności 
od udziału w poślizgu s poszczególnych składowych (toczna i ślizgowa) mogą 
występować zmiany w dominacji przeciwstawnych zjawisk.  Wraz ze wzrostem 
prędkości posuwu vp wzrasta również opór deformacyjny polimeru Fd, maleje 
natomiast wielkość powierzchni styku A. Występowanie dwóch przeciwstaw-
nych zjawisk wpływających na zwiększenie, ale jednocześnie zmniejszenie 
oporów tarcia utrudnia analizę uzyskanych wyników. 

PODSUMOWANIE  I  WNIOSKI 

Przedstawione wyniki potwierdzają, że prędkość przemieszczania punktu styku 
ma wpływ na sumaryczne opory tarcia. 

Zmiana oporów jest spowodowana dwoma czynnikami: 
–  makrodeformacją materiału polimerowego, 
–  zmniejszeniem powierzchni styku na skutek retardacji lepkosprężystego 

polimeru [L. 10]. 
Występujące procesy mają przeciwstawny wpływ na opory tarcia, co po-

woduje, iż wpływ prędkości przemieszczania punktu styku względem materiału 
polimerowego vp  nie jest jednoznacznie określony. Znaczące są dla takiego 
przypadku własności mechaniczne polimeru oraz parametry kinematyczne ru-
chu toczno-ślizgowego. 

Pomimo mniejszych wartości oporów tarcia dla materiałów podatnych na-
leży podkreślić, iż niezbadany jest wpływ zjawisk styku lepkosprężystego 
w tarciu toczno-ślizgowym na zużywanie materiału, dlatego nie można zakła-
dać, że tego typu materiały należy stosować w toczno-ślizgowych węzłach tar-
cia. 

W celu wykazania wpływu poszczególnych czynników na opory tarcia za-
leca się przeprowadzenie dalszych badań przy szerszych zakresach prędkości vp 
i ω, różnorodnych obciążeniach Fn oraz badania dla różnych wartości chropo-
watości powierzchni. 
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Summary 

The paper describes the study of polymer-steel sliding pairs during slip-roll 
motion. The analysis focused on the frictional forces at various rolling to slip 
ratios. The kinematic parameters of the friction node were the angular 
velocity of the steel cylinder – ω, and the linear speed of the polymer plate – 
vp. 

In the experiment, the geometrical slip speed was constant at s = 25 mm/s 
for each case. Constant geometrical slip speeds for different values of the 
plate speed (traverse of contact point) vp allowed the determination of the 
influence of this parameter on the friction force. 

Materials that were tested had different values of the elastic modulus 
(Young's modules) POM, POM + 40% GF and PE-UHMW. They worked 
against steel C45. The results of the experiment showed the plate speed 
impact (the contact point's traverse) vp on the friction force values. It was 
demonstrated that friction force depends on the mechanical properties of 
the polymer and kinematic conditions. 

 


