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posuwisto-zwrotnym. Osnową kompozytów była żywica epoksydowa napełnio-
na proszkiem żelaza, a jako dodatek niskotarciowy zastosowano polimer ter-
moplastyczny – tarflen otrzymywany metodą suspensyjną. Sporządzono serię 
kompozytów o zawartości 5, 10 i 15 cz. wag. politetrafluoroetylenu (PTFE). Do 
sieciowania kompozytów zastosowano poliaminę alifatyczną (trietylenotetraa-
minę). Proces sieciowania prowadzono w temperaturze pokojowej. Do wyzna-
czenia współczynnika tarcia statycznego i kinetycznego skojarzeń kompozyt– 
–stal wykorzystano specjalistyczne stanowisko, z układem przystosowanym do 
badania tarcia ślizgowego w ruchu posuwisto-zwrotnym. Według opracowanej 
metodyki zbadano również podatność badanych skojarzeń materiałowych na 
występowanie efektu stick-slip. Pomiary wykonano przy różnych naciskach 
jednostkowych charakterystycznych dla układów prowadnicowych obrabiarek 
skrawających (0,5; 1,0; 1,5 i 2,0 MPa). Wyznaczono również statyczno- 
-dynamiczne charakterystyki tarcia typowego skojarzenia materiałowego 
w układach prowadnicowych: stal–stal. Na podstawie otrzymanych wyników 
badań stwierdzono, że zastosowany jako modyfikator właściwości kompozytów 
politetrafluoroetylen wpływa korzystnie na charakterystyki tribologiczne kom-
pozytów. Skojarzenie kompozyt–stal charakteryzuje się mniejszym współczyn-
nikiem tarcia statycznego i mniejszą podatnością na występowanie efektu stick- 
-slip niż klasyczne skojarzenie materiałowe stal–stal.  

WPROWADZENIE 

Interesującym rodzajem materiału konstrukcyjnego stosowanego coraz częściej 
do wytwarzania lub regeneracji ślizgowych elementów maszyn są kompozyty 
proszkowe (metalopolimerowe) na osnowie żywic chemoutwardzalnych. 
W wielu przypadkach mogą one z powodzeniem zastępować nieekonomiczne 
i nieekologiczne, tradycyjne metody regeneracji lub nakładanie powłok galwa-
nicznych.  

Kompozyty metalopolimerowe stosowane do regeneracji ślizgowych ele-
mentów maszyn wytwarzane są zazwyczaj na osnowie żywic epoksydowych 
i zawierają wiele napełniaczy pełniących różnorodne funkcje, w szczególności 
poprawiające właściwości mechaniczne i przewodność cieplną oraz zmniejsza-
jące tarcie i zużycie. Podstawowymi napełniaczami są: proszki metali (np. żela-
za, brązu, miedzi), włókna mineralne i syntetyczne (np. węglowe, poliaramido-
we) oraz napełniacze zmniejszające opory ruchu (np. grafit i disiarczek molib-
denu). Dobór napełniaczy do osnowy zależy od wielu czynników, w tym mię-
dzy innymi od wymagań stawianych utwardzonemu kompozytowi oraz warun-
ków eksploatacji regenerowanych elementów maszyn [L. 1–5].  

Kompozyty metalopolimerowe stosowane są m.in. do regeneracji średnio 
obciążonych, słabo smarowanych łożysk ślizgowych i układów prowadnico-
wych obrabiarek skrawających. Podstawowe wymagania stawiane połączeniom 
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prowadnicowym w obrabiarkach dotyczą wysokiej dokładności geometrycznej, 
odporności na zużycie oraz małych oporów tarcia. Nietypowe warunki procesu 
tarcia w układach prowadnicowych obrabiarek: średnie naciski, słabe smaro-
wanie, a przede wszystkim małe prędkości poślizgu są przyczyną powstawania 
szkodliwych w obróbce skrawaniem drgań ciernych samowzbudnych, zwanych 
zjawiskiem stick-slip, co wpływa negatywnie na stabilność ruchów posuwo-
wych i dokładność obróbki [L. 6–10]. Kluczowymi właściwościami kompozy-
tów determinującymi ich wykorzystanie do regeneracji ślizgowych elementów 
maszyn, np. układy prowadnicowe obrabiarek, są odpowiednie właściwości 
mechaniczne, odporność i przewodność cieplna, a przede wszystkim właściwo-
ści tribologiczne. Poprawę tych właściwości można uzyskać najczęściej na 
drodze modyfikacji osnowy i/lub zastosowania nowych, a także udoskonalo-
nych dodatków ślizgowych i napełniaczy. Jednym z dodatków stosowanych 
w kompozytach, który charakteryzuje się najniższym współczynnikiem tarcia 
jest polimer termoplastyczny politetrafluoroetylen. Polimer ten zawierający 
sproszkowane metale i stopy jest stosowany w procesie regeneracji suportów 
obrabiarek w postaci przykręcanych taśm o nazwie handlowej Turcite. 

Celem pracy było zbadanie wpływu zdyspergowanego politetrafluoroetyle-
nu (PTFE) na współczynnik tarcia statycznego i kinetycznego oraz podatność 
na występowanie efektu stick-slip skojarzenia kompozyt metalopolimerowy– 
–stal.  

PRZEDMIOT  I  METODYKA  BADA Ń 

Obiektami badań były kompozyty metalopolimerowe sporządzone na osnowie 
żywicy epoksydowej Epidian 5. Osnowa przed utwardzeniem została napełnio-
na proszkiem żelaza w ilości 250 cz. wag. na 100 cz. wag. żywicy epoksydo-
wej. Jako dodatek smarny wprowadzano politetrafluoroetylen otrzymywany 
metodą suspensyjną w ilości 5, 10 i 15 cz. wag. na 100 cz. wag. osnowy, 
a próbki oznaczono odpowiednio symbolami PT-5, PT-10 i PT-15. Dla wszyst-
kich kompozytów podstawowym napełniaczem włóknistym były organiczne 
włókna poliaramidowe w ilości 2 cz. wag. Wprowadzone dodatki oraz napeł-
niacz metaliczny dyspergowano w osnowie polimerowej metodami mechanicz-
nymi, a następnie prowadzono utwardzanie w temperaturze pokojowej odpo-
wiednio uformowanych płytek testowych. Jako utwardzacz zastosowano triety-
lenotetraaminę w ilości 12 cz. wag. na 100 cz. wag. osnowy epoksydowej. 

Na Rys. 1 przedstawiono obrazy ze skaningowego mikroskopu elektrono-
wego (SEM) podstawowego napełniacza metalicznego, włóknistego oraz poli-
tetrafluoroetylenu (PTFE).  
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     a)                        b)                      c) 

      
Rys. 1.  Obraz mikroskopowe napełniaczy kompozytu: proszek żelaza (a) politetrafluoroey-

len (b) i włókna aramidowe (c) 
Fig. 1.  The microscopic image filler composite of iron powder (Fe) (a), politetrafluoroetylene 

(b), polyaramid fibre (c) 

 

Z obrazu SEM przedstawionego na Rys. 1a wynika, że cząstki proszku że-
laza są bryłami o nieregularnym kształcie i charakteryzują się dużym rozwinię-
ciem powierzchni, co wpływa korzystnie na wielkość adhezji mechanicznej 
osnowa polimerowa–napełniacz. Zastosowanie PTFE jako wewnętrznego środ-
ka smarnego kompozytu było spowodowane chęcią wykorzystania przede 
wszystkim jego doskonałych właściwości ślizgowych. Do prac badawczych 
użyto tarflenu suspensyjnego (Rys. 1a), który jest polimerem mielonym o nie-
regularnym kształcie ziarna i wymiarach 0,02–0,04 mm. Podstawowym napeł-
niaczem włóknistym nadającym kompozytom pożądaną tiksotropię i poprawia-
jącym ich właściwości mechaniczne oraz tarciowo-zużyciowe są organiczne 
włókna poliaramidowe (kevlar pulp typ 1F651, Rys. 1c).  

METODYKA  BADA Ń  WSPÓŁCZYNNIKA  TARCIA  STATYCZNEGO 

Pomiary współczynnika tarcia statycznego kompozytów, mogących mieć zasto-
sowanie w regeneracji suportów obrabiarek, wykonano na specjalistycznym 
stanowisku z układem przystosowanym do badania tarcia ślizgowego w ruchu 
posuwisto-zwrotnym. Schemat kinetyczny i widok stanowiska przedstawiono 
na Rys. 2. 

W zastosowanym układzie trącym próbkę mocowano w nieruchomym 
uchwycie przez ramię obciążające. Ruch trący wykonuje natomiast przeciw-
próbka w kształcie płytki wykonanej z materiału kompozytowego. Do wyzna-
czenia współczynnika tarcia statycznego rejestrowano siłę potrzebną do zerwa-
nia kontaktu pomiędzy stalowym trzpieniem a płytką kompozytową. Siłę tarcia 
Ft mierzono za pomocą tensometrycznego czujnika siły. Wózek z przeciwprób-
ką wykonuje przesunięcie poprzez czujnik za pomocą śruby mikrometrycznej.  
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Rys. 2.  Schemat kinetyczny i widok stanowiska badawczego  
Fig. 2.  The scheme and the view of the testing rig  

 

Badania współczynnika tarcia statycznego opracowanych materiałów kom-
pozytowych w skojarzeniu z trzpieniem stalowym prowadzono w zakresie ty-
powych dla układów prowadnicowych obrabiarek nacisków jednostkowych: 
0,5; 1,0; 1,5 i 2 MPa. Dla każdego materiału kompozytowego wykonano co 
najmniej dwie serie pomiarowe i minimum 10 pomiarów dla przyjętych warto-
ści nacisków. Dla uzyskania dokładnego przylegania całej powierzchni trzpie-
nia stalowego do materiału kompozytowego badania zasadnicze poprzedzone 
były procesem docierania – 5000 cykli przy nacisku 0,5 MPa. 

METODYKA  BADA Ń  EFEKTU  STICK-SLIP  

Badania przeprowadzono przy bardzo małej stałej prędkości ruchu ślizgowego 
wynoszącej vs = 0,005 m/s i różnych naciskach jednostkowych 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 
MPa.Trzpień stalowy o twardości 65 HRC i średnicy 8 mm wykonywał 5 
przemiennych cykli tarcia. Odczyt siły tarcia odbywał się z częstotliwością 
10 Hz. Badane skojarzenie tarciowe smarowano olejem maszynowym AN-46 
niezawierającym dodatków smarnych. Przykładowy przebieg zmian wartości 
siły tarcia statycznego i kinetycznego przedstawiono na  Rys. 3. 
 

 
Rys. 3.  Przykładowy przebieg pomiarów siły tarcia statycznego i kinetycznego 
Fig. 3. The example curves for static and dynamic friction force 

Pik siły tarcia statycznego 

Odcinek tarcia kinetycznego 
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Do zbadania różnic tarcia spoczynkowego i ruchowego zastosowano 
nastepujące procedury.  
1. Wyselekcjonowanie „piku” siły tarcia statycznego, 
2. Wyliczenie wartości średniej z pozostałego odcinka dla jednego cyklu 

(tarcie kinetyczne).W ten sposób dla 5 cykli uzyskujemy 10 wartości siły 
tarcia statycznego (5 pików w jedną stronę i 5 pików podczas tarcia 
w drugą stronę) oraz 10 wartości siły tarcia kinetycznego. 

3. Wyznaczenie współczynników tarcia statycznego (µ0) i kinetycznego (µ). 
4. Wyliczenie stosunku µ/µ0 – jeżeli wyliczona wartość jest najbliższa 

jedności (im mniejsza różnica pomiędzy współczynnikami tarcia 
statycznego i kinetycznego, tym mniejsza podatność danego skojarzenia 
materiałowego na występowanie efektu stick-slip).  
W takich samych warunkach zbadano również współczynnik tarcia 

statycznego i kinetycznego typowego skojarzenia materiałowego w układach 
prowadnicowych stal–stal. 

WYNIKI  BADA Ń  WSPÓŁCZYNNIKA  TARCIA  STATYCZNEGO 

W przypadku połączeń prowadnicowych obrabiarek skrawających współczyn-
nik tarcia spoczynkowego jest bardzo istotnym parametrem, określa bowiem 
wielkość siły niezbędnej do przemieszczenia elementu ruchomego (prowadni-
ka). Wyniki badań współczynnika tarcia statycznego opracowanych kompozy-
tów metalopolimerowych zawierających zdyspergowany politetrafluoroetylen 
w skojarzeniu z przeciwpróbką stalową oraz skojarzenia stal–stal, w zależności 
od nacisków jednostkowych, w poszczególnych seriach pomiarowych przed-
stawiono na Rys. 4–7. 
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Rys. 4. Zależność współczynnika tarcia 

statycznego skojarzenia kompozyt 
PT-5–stal od nacisków jednostko-
wych 

Fig. 4.  The static friction coefficient changes 
versus contact pressure for the tribologi-
cal system composites PTFE 5–steel 

Rys. 5. Zależność współczynnika tarcia 
statycznego skojarzenia kompozyt 
PT-10–stal od nacisków jednostko-
wych 

Fig. 5.  The static friction coefficient changes 
versus contact pressure for the tribologi-
cal system composites PTFE 10–steel 
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Rys. 6. Zależność współczynnika tarcia 

statycznego skojarzenia kompozyt 
PT-15–stal od nacisków jednostko-
wych 

Fig.  6.  The static friction coefficient changes 
versus contact pressure for the tribologi-
cal system composites PTFE 51–steel 

Rys. 7. Zależność współczynnika tarcia 
statycznego skojarzenia stal– stal od 
nacisków jednostkowych 

Fig. 7.  The static friction coefficient changes 
versus contact pressure for the tribo-
logical system steel–steel 

 

Z danych przedstawionych na wykresach wynika, że zastosowany polime-
rowy dodatek niskotarciowy (PTFE) zmienia współczynnik tarcia spoczynko-
wego skojarzenia kompozyt–stal. Wartość tego parametru jest uzależniona od 
udziału wagowego politerafluoroetylenu. Najkorzystniejszy przebieg zmian 
tego parametru uzyskano dla kompozytu z udziałem 10 cz. wag. PTFE, zwięk-
szenie zawartości polimeru w kompozycie do 15 cz. wag. nie powoduje już 
znaczącej redukcji współczynnika tarcia statycznego, wzrasta natomiast jego 
zależność od nacisków jednostkowych (Rys. 6). Na podstawie uzyskanych wy-
ników badań można jednoznacznie stwierdzić, że badane skojarzenia materia-
łowe kompozyt–stal (Rys. 4–6) charakteryzują się ponaddwukrotnie mniejszym 
współczynnikiem tarcia statycznego w warunkach bezsmarowych niż skojarze-
nie stal–stal (Rys. 7). Ponadto dla nacisków większych niż 1 MPa dla skojarze-
nia stal–stal pomiar współczynnika tarcia statycznego był niemożliwy ze 
względu na przekroczenie zakresu pomiarowego czujnika siły.  

WYNIKI  BADA Ń  WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA  STATYCZNEGO  
I  KINETYCZNEGO 

Cechą charakterystyczną połączeń prowadnicowych są występujące przy bar-
dzo małych prędkościach poślizgu drgania cierne samowzbudne (efekt stick- 
-slip) oddziałujące na charakterystyki ruchu posuwowego suportów i wpływa-
jące na jakość obróbki. Na Rys. 8–11 przedstawiono wyniki pomiarów współ-
czynnika tarcia statycznego i kinetycznego badanych kompozytów metalopoli-
merowych w skojarzeniu z przeciwpróbką stalową oraz skojarzenia stal–stal dla 
różnych nacisków jednostkowych. 
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Rys. 8. Współczynnik tarcia statycznego 

i kinetycznego dla skojarzenia kom-
pozyt PT-5–stal 

Fig. 8.  The static and dynamic friction 
coefficient for tribological system 
composite PT-5–steel 

Rys. 9. Współczynnik tarcia statycznego 
i kinetycznego dla skojarzenia kom-
pozyt PT-10–stal 

Fig. 9.  The static and dynamic friction 
coefficient for tribological system 
composite PT-10–steel 
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Rys. 10.  Współczynnik tarcia statycznego 

i kinetycznego dla skojarzenia 
kompozyt PT-15–stal 

Fig. 10. The static and dynamic friction 
coefficient for tribological system 
composite PT-15–steel 

Rys. 11.  Współczynnik tarcia statycznego 
i kinetycznego dla skojarzenia 
stal–stal 

Fig. 11.  The static and dynamic friction 
coefficient for tribological system 
steel–steel 

 

 

Na podstawie uzyskanych wyników badań można zaobserwować, że zasto-
sowany w kompozytach polimerowy dodatek niskotarciowy wpływa w sposób 
zróżnicowany na wartość współczynnika tarcia statycznego i kinetycznego oraz 
podatność skojarzenia na występowanie efektu stick-slip. Największe różnice 
pomiędzy współczynnikiem tarcia statycznego i kinetycznego (stosunek µ/µ0 
wynosi 0,925) wykazuje skojarzenie kompozyt PT-5–stal. Ponadto w przypad-
ku tego skojarzenia widoczna jest niekorzystna zależność współczynnika tarcia 
statycznego i kinetycznego od nacisków jednostkowych. W przypadku kompo-
zytów zawierających 10 i 15 części wagowych politetrafluoroetylenu różnice 
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we współczynnikach tarcia statycznego i kinetycznego nie są już tak znaczące, 
a stosunek µ/µ0 wynosi odpowiednio 0,954 i 0,969.  

Na Rys. 11 przedstawiono przebieg zmian współczynnika tarcia statyczne-
go i kinetycznego dla skojarzenia stal–stal. Dla klasycznego skojarzenia mate-
riałowego stal–stal zarówno współczynnik tarcia statycznego, jak również kine-
tycznego jest kilkakrotnie większy niż w przypadku skojarzenia kompozyt–stal. 
Stosunek µ/µ0 dla tego skojarzenia wynosi 0,789, a więc ze względu na duże 
różnice pomiędzy współczynnikiem tarcia statycznego i kinetycznego skojarze-
nie to jest zdecydowanie bardziej podatne na występowanie efektu stick-slip. 
Ponadto nadmierne drgania układu dla skojarzenia stal–stal uniemożliwiły po-
miary współczynników (µ i µ0) dla nacisków większych niż 1,5 MPa. Nieko-
rzystną cechą skojarzenia stal–stal jest również wyraźna zależność µ i µ0 od 
obciążenia węzła tarcia. W zakresie od 0,5 MPa do 1,5 MPa współczynnik tar-
cia statycznego zmienia się o kilkanaście procent, a współczynnik tarcia kine-
tycznego o około 30%.  

PODSUMOWANIE 

Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż regeneracyjne kompozyty 
metalopolimerowe zawierające jako modyfikator właściwości tribologicznych 
zdyspergowany politetrafluoroetylen mogą być stosowane do regeneracji ukła-
dów prowadnicowych obrabiarek skrawających. Skojarzenie kompozyt metalo-
polimerowy–stal w ruchu posuwisto-zwrotnym charakteryzuje się zdecydowa-
nie mniejszym współczynnikiem tarcia statycznego w warunkach bezsmaro-
wych i mniejszą podatnością na występowanie drgań tarciowych (efekt stick- 
-slip) powodujących błędy pozycjonowania narzędzi i niedokładność obróbki 
niż skojarzenie stal–stal. Efekt ten jest prawdopodobnie spowodowany zjawi-
skiem tworzenia powłoki polimerowej (PTFE) na powierzchni współpracujące-
go elementu stalowego. Pełni ona rolę smaru stałego zmniejszającego wartość 
współczynnika tarcia. Stopień pokrycia elementu metalowego warstwą polime-
ru oraz jej trwałość są prawdopodobnie uzależnione od zawartości PTFE 
w kompozycie. Dla potwierdzenia tej tezy niezbędne jest przeprowadzenie do-
datkowych badań, np. mikroskopowych. 
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Summary 

The paper presents the results of static and dynamic friction force 
measurements for metal-polymer regeneration composites obtained in  
a reciprocating motion. The composite matrix was epoxy resin filled with 
iron powder, and a solid lubricant – polytetrafluoroethylene – tarflen 
obtained by suspension method. The composites with various quantitative 
contents of polytetrafluoroethylene (PTFE) 5, 10 and 15% were prepared. 
The composites were cross-linked at room temperature. The static and 
dynamic friction coefficient of composite-steel tribosystems was measured 
by means of a special test rig with a tribosystem adapted for sliding 
friction investigation under reciprocation motion. Using the elaborated 
methodology the stick-slip phenomena occurred in the investigated 
tribosystems was analysed. 

The measurements were performed under various unit pressures 
typical for the sliding guides in cutting machines (0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 
MPa). As a reference the static and dynamic characteristics of the steel – 
steel tribosystem was investigated. On the basis of obtained test results, it 
was concluded that polytetrafluoroethylene used as a friction modifier 
improves the tribological properties of the composite. The composite-steel 
tribosystem shows lower static friction coefficient and reduced stick-slip 
phenomena than conventional steel-steel tribosystem. 

 


