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ZASTOSOWANIE POWŁOK DIAMENTOPODOBNYCH NA ELEMENTY TRĄCE 

ŚRODKÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO W PRZEMYŚLE KRUSZYWOWYM  

 

W artykule omówiono wpływ zastosowania powłok diamentopodobnych na zużycie elementów trących w środkach  trans-

portu wewnętrznego w zakładzie przemysłu kruszywowego na przykładzie Trzuskawica S.A. Scharakteryzowano warunki śro-

dowiskowe w jakich pracują urządzenia w zakładzie przemysłowym. Przedstawiono przenośnik taśmowy jako urządzenie prze-

znaczone do transportu kruszywa, oraz omówiono najczęściej występujące w nim uszkodzenia. Zaproponowano zabezpieczenia 

elementów roboczych przenośników taśmowych w postaci przeciwzużyciowych powłok diamentopodobnych typu a-C:H. Do 

obserwacji próbek z naniesionymi powłokami użyto skaningowej mikroskopii elektronowej SEM. W pomiarach  struktury geo-

metrycznej powierzchni próbek pokrytych powłokami DLC, posłużono się profilometrem optycznym.  Badania tribologiczne 

wykonano na testerze T-01M pracującym w skojarzeniu kula-tarcza. Przedstawione wyniki wykazały, że powłoki DLC charak-

teryzują się mniejszym współczynnikiem tarcia niż stal 100Cr6. 

 

WSTĘP 

W dotychczas publikowanej literaturze znajdują się nieliczne 
pozycje mówiące o trudnych warunkach środowiskowych w zakła-
dach przemysłu kruszywowego. Negatywne warunki środowiskowe 
mają znaczny wpływ na funkcjonowanie maszyn i ich podzespołów, 
a ich poprawa jest możliwa poprzez zastosowanie systemów odpy-
lania, lub zraszania wodą [1]. W tym celu stosuje się między innymi 
armatki wodne, szczególnie tam gdzie występuje pylenie materiału 
przy załadunku na środki transportu drogowego i kolejowego.  

Zakłady przemysłu kruszywowego tak jak inne zakłady produk-
cyjne charakteryzują się rozbudowaną infrastrukturą transportu 
wewnętrznego. W Zakładach Trzuskawica S.A. funkcjonują dwa 
wydziały: Produkcji Wapna i Mączek oraz Produkcji i Ekspedycji 
Kruszyw. Wydziały produkcyjne nie mogłyby funkcjonować bez 
kopalni. Dlatego też w Zakładzie funkcjonują dwie kopalnie: wyrobi-
sko Trzuskawica i Kowala. Transport materiałów mineralnych  
z kopalni odbywa się wozidłami technologicznymi. Następnie mate-
riał przechodzi proces łamania wstępnego, wtórnego, segregacji dla 
kruszywa o wymaganej granulacji, a także separacji niepożądanego 
podziarna. Do urządzeń występujących w procesie przetwórstwa 
kruszyw można zaliczyć: kruszarki, przesiewacze, przenośniki 
taśmowe, podawacze wózkowe, przerzutki kierunku transportu itp. 
Wszystkie ww. urządzenia pracują w trudnych warunkach środowi-
skowych i są poddane ich negatywnemu wpływowi. Dlatego pod-
czas eksploatacji maszyn i urządzeń transportu wewnętrznego 
następuje znaczne zużycie elementów roboczych obiektów tech-
nicznych.  

Największy udział w transporcie wewnętrznym przemysłu kru-
szywowego mają przenośniki taśmowe, które transportują materiał 
na odcinkach od kilkunastu do kilkuset metrów. Najczęściej są one 
narażone na zapylenie pyłem kamiennym, wynikające z technologii 
przeróbczych polegających na dezintegracji surowca i przemiesz-
czaniu rozdrobnionych produktów [1]. Uciążliwy wpływ na pracę 
urządzeń mają także usypy materiału (Rys. 1). Kolejnym czynnikiem 
zagrażającym jest eksploatacja urządzeń w środowisku korozyjnym.  

Zagrożenia te występują w tunelach, nieckach, gdzie możliwe jest 
dostawanie się wód z opadów atmosferycznych, lub układów tech-
nologicznych płukania kruszywa.  

1. PRZENOŚNIKI TAŚMOWE W TRANSPORCIE 
WEWNĘTRZNYM  

Przenośnik taśmowy jest przeznaczony do transportu materia-
łów sypkich. Posiada napęd jednobębnowy z elementem nośnym, 
który stanowi taśma przesuwająca się po krążnikach - rolkach no-
śnych, spoczywających na wspornikach. Przenośnik taśmowy  
w zależności od odległości na jaką musi przetransportować materiał 
różni się budową. Długość konstrukcji przenośnika jest dostosowa-
na do długości taśmy. Krótkie przenośniki taśmowe posiadają dwa 
bębny: zwrotny i napędowy oraz po dwa łożyska na każdym z bęb-
nów. Natomiast długie posiadają więcej bębnów, oprócz napędowe-
go i zwrotnego, dodatkowo są wyposażone w stację naciągu taśmy 
i bębny przewojowe oraz także tzw. bęben zwiększający kąt opasa-
nia taśmy. Bębny oraz krążniki po których prowadzona jest taśma 
łożyskowane są po obu stronach. Na rysunku 2 przedstawiono 
schemat przenośnika taśmowego z rozmieszczeniem bębnów.   

Ze względu na uciążliwe warunki środowiskowe w których 
funkcjonują przenośniki taśmowe można wyróżnić następujące 
uszkodzenia:  
- uszkodzenia łożysk, poprzez wpływ zatarcia, przedostanie się  
pyłu przez nieszczelności w obudowie łożyska, 
- uszkodzenia łożysk, poprzez wpływ korozji, przedostanie się  
wody, szlamu do środka łożyska, 
- uszkodzenia i rozdarcia taśmy, poprzez wpływ tarcia   
usypanego materiału pod taśmą, 
- uszkodzenia krążników, 
- uszkodzenia konstrukcji przenośnika taśmowego, 
- uszkodzenia elementów zabezpieczających ( osłony, linki bezpie-
czeństwa). 
Każde w/w uszkodzenie przenośnika taśmowego skutkuje przesto-
jem urządzenia, gdyż nie usunięcie usterki na czas może powodo-
wać poważną awarię.  
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 Rys. 1. Widok przenośnika taśmowego z usypami materiału pod taśmą 
 

Rys. 2.Schemat rozmieszczenia bębnów i łożysk w przenośniku taśmowym ze stacją napinającą taśmę 

 

Identyfikacja uszkodzeń przenośników taśmowych 

Na rysunku 3 przedstawiono bęben zwrotny przenośnika ta-
śmowego, który został podtopiony w wodzie i szlamie. Widoczna na 
zdjęciu obudowa łożyska i łożysko funkcjonując w takim środowisku, 
w przyspieszonym tempie ulegnie uszkodzeniu. Przy przenośnikach 
taśmowych ważne jest ograniczenie występowania szkodliwych 
warunków pracy. Wodę, szlam można wyeliminować poprzez za-
stosowanie pomp odwadniających tunel wraz z czujnikiem poziomu 
pracy pompy. Przy takim rozwiązaniu czujnik poziomu podaje sy- 
 
 

 
 
gnał do pompy, aby ta się załączyła i rozpoczęła wypompowywanie 
wody lub szlamu z tunelu. Można też dokonać modernizacji tunelu 
poprzez uszczelnienia ścian oraz wykonanie odpowiedniego drena-
żu. Takie zabiegi wiążą się z dużymi kosztami, na które nie wszyst-
kie zakłady przemysłowe mogą sobie pozwolić. Dlatego też wiele 
zakładów szuka innej alternatywy, aby zminimalizować koszty bie-
żącego utrzymania ruchu maszyn i urządzeń. 
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Rys. 3. Widok bębna zwrotnego przenośnika taśmowego zalanego 
wodą i szlamem 

2. DIAMENTOPODOBNE POWŁOKI PRZECIWZUŻYCIO-
WE (ZASTOSOWANIE POWŁOK DIAMENTOPODOB-
NYCH W PRZEMYŚLE KRUSZYWOWYM) 

Elementy robocze urządzeń pracujących w przemyśle kruszy-
wowym spełniają szereg funkcji przy jednoczesnym zachowaniu 
niskich kosztów produkcji.  

W celu ograniczania uszkodzeń łożysk w przenośnikach ta-
śmowych można zastosować powłoki zwiększające ich odporność 
na na zużycie, w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Do takiego 
rozwiązania można zaliczyć powłoki diamentopodobne DLC (dia-
mond-like carbon). Powłoki diamentopodobne są coraz szerzej 
wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Otrzymane zostały 
po raz pierwszy przez Aisenberga i Chabota w 1971 r. [2].  

Jakość i funkcjonalność wielu materiałów inżynierskich uzależ-
niona jest od nałożonych na nie obciążeń mechanicznych i szcze-
gólnych wymagań dotyczących ich powierzchni np. odporność na 
ścieranie, niski współczynnik tarcia. Dlatego też coraz częściej 
zastosowanie znajdują cienkie warstwy uwodornionego amorficzne-
go węgla typu a-C:H, zwane także uwodornionymi powłokami dia-
mentopodobnymi H-DLC (hydrogenated diamond-like carbon).  

Stosowanie tych powłok stało się bardzo powszechne w celu 
zwiększenia odporności eksploatacyjnej elementów stalowych, 
szczególnie tych, które nie są odporne na działania tribologicz-
ne[10]. Powłoki te dzięki swoim doskonałym właściwością samo-
smarującym znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie wymagana 
jest poprawa zachowań tribologicznych elementów maszyn np. 
kiedy nie można użyć smarów płynnych.  Powłoki DLC ze względu 
na wykazywanie bardzo dobrych właściwości mechanicznych, 
chemicznych, elektrycznych  coraz częściej są aplikowane na 
elementy węzłów tarcia. 

Powłoki te można domieszkować różnymi pierwiastkami, takimi 
jak N, Si, F, O, W, Co, V, Mo, Ti, a także ich kombinacjami, nie 
wpływając przy tym na zmianą amorficznego charakteru tych po-
włok [3]. Wytwarzanie powłok diamentopodobnych powszechnie 
uzyskuje się w wyniku procesów: fizycznego (PVD) i chemicznego 
(CVD) osadzania z fazy gazowej. Procesy te często wspomagane 
są plazmą, co umożliwia wytwarzanie powłok  w niższych tempera-
turach. Jest to zaletą w przypadku większości stali, ponieważ tem-
peratura osadzania nie wpływa na twardość podłoża [4]. Pomimo 
zastosowania powłoki DLC na elementach roboczych maszyn, 
zużycie ich może zależeć od sposobu osadzania powłoki, parame-
trów, zmian w otaczającym środowisku, atmosferze otocznia, wil-
gotności. Wpływ może mieć także budowa powłok oraz warunki w 
których będą funkcjonować np. środowisko korozyjne, suche lub z 
zastosowaniem środka smrowego. W przypadku powłok pracują-
cych w skojarzeniu trącym bez środka smarowego, obciążenie oraz 
prędkość poślizgu będą miały znaczny wpływ na intensywność 
zużycia. W jednej z prac [5] przedstawiono różnicę wielkości współ-
czynników tarcia zarejestrowanych podczas testów przy różnych 
obciążeniach dla par stal/DLC w warunkach tarcia technicznie 
suchego poniżej temperatury otoczenia. Zaobserwowano tendencje 
zmniejszania współczynnika tarcia dla następujących przypadków: 

 wraz ze wzrostem obciążenia normalnego dla krótkich testów, 

 wraz  ze spadkiem obciążenia normalnego na długich testów,  

 w stanie ustalonym współczynnik tarcia osiąga wartości w za-
kresie od 0.05 do 0.02.  

Jednocześnie wartości zużycia wzrastają wraz ze wzrostem obcią-
żenia, co potwierdziły wcześniejsze badania [4].  

 

Rys. 4. Wpływ pierwiastków modyfikujących właściwości powłok DLC 
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3. WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA 

Do badania próbek z naniesionymi powłokami DLC użyto ska-
ningowej mikroskopii elektronowej SEM. Na rysunku 5 przedstawio-
no obraz SEM  oraz widmo charakterystycznego promieniowania 
rentgenowskiego powłoki a-C:H. 

3.1 Mikroskopia skaningowa oraz analiza EDS 

 
Rys. 5. Obraz SEM morfologii powierzchni powłoki  
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 

Rys. 6. Obraz SEM: a) przekrój poprzeczny powłoki a-C:H, 
  b) analiza liniowa rozkładu chemicznego poszczególnych pier-
wiastków 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
a) 
 
 

b)         

   c)    

    d)   

     e)  

Rys. 7. Obraz SEM: a) mikrostruktura w przekroju poprzecznym 
powłoki a-C:H; b), c), d), e)  analiza punktowa elementarnego skła-
du chemicznego w poszczególnych punktach pomiarowych 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

154 AUTOBUSY 10/2016 
 

Na podstawie przeprowadzonych analiz składu chemicznego 
powłoki a-C:H, stwierdzono w niej obecność atomów węgla i nie-
wielkie piki dla pierwiastków wchodzących w skład podłoża: Cr, W, 
Fe, Mo. Wolfram zmniejsza naprężenia własne powłoki, natomiast 
chrom poprawia jej właściwości tribologiczne. 

3.2 Struktura geometryczna powierzchni 

Charakterystykę topografii powierzchni elementu pokrytego 
powłoką uzupełniły pomiary struktury geometrycznej powierzchni. 
Wykonane zostały na bezstykowym profilometrze Talysurf CCI 
Firmy Taylor Hobson. Na rysunku 8 przedstawiono obraz izome-
tryczny powierzchni, rozkład rzędnych z wyodrębnioną krzywą 
Abbota-Firestona oraz przykładowy profil powierzchni. W tabeli 1 
przedstawiono najważniejsze parametry struktury geometrycznej 
powierzchni. 

 
Trójwymiarowy obraz topografii powierzchni pozwolił na precy-

zyjne poznanie jej struktury geometrycznej. Średnie arytmetyczne 
odchylenie chrapowatości powierzchni - Sa uzyskano na poziomie 
0,0048 µm. Uzupełniającą informację na temat ukształtowania 
badanej powierzchni dały parametry amplitudowe: współczynnik 
skośności asymetrii – Sku, oraz współczynnik skupienia kurioza 
Ssk. Parametry te są szczególnie wrażliwe na występowanie na 
powierzchni miejscowych wgłębień czy wzniesień. Ich przyczyną 
może być nieodpowiednio przygotowane podłoże, dlatego też Sku 
otrzymano na poziomie 229,8. Duże wartości Sku, są wynikiem 
smukłości krzywej rozkładu rzędnych. Znaczne wartości otrzyma-
nych parametrów: Sp – wysokość najwyższego wzniesienia po-
wierzchni, Sv – maksymalnej głębokości wgłębienia powierzchni 
oraz Sz – maksymalnej wysokości powierzchni, mogą świadczyć o 
udziale wolframu w badanej powierzchni. Potwierdziła to także 
analiza SEM. Udział wolframu w powłoce DLC wpływa na parametry 
chropowatości jej powierzchni. Można stwierdzić, że chropowatość 
powierzchni ma wpływ na właściwości tribologiczne materiałów. 

Tab. 1. Parametry struktury geometrycznej powierzchni  
 

 
 

 

 

 

             
 
 
 

 

 

3.3 Badania tribologiczne 

Ocenę właściwości tribologicznych powłok DLC przeprowadzo-
no na testerze T-01M pracującym w skojarzeniu trącym kulka – 
tarcza. Porównano tarcie technicznie suche bez środka smarowego 
dla skojarzeń trących: 
- Kulka ze stali 100Cr6 – tarcza ze stali 100Cr6, 
- Kulka ze stali 100Cr6 – tarcza pokryta powłoką DLC za pomocą  
- metody PVD, 
- Kulka DLC – tarcza ze stali 100Cr6, 
- Kulka DLC – tarcza DLC. 

Badania realizowano przy następujących parametrach: 
- promień: 10mm, 
- droga tarcia: 1000m, 
- siła: 50N, 
- temperatura: 23,9°C (+- 1 °C), 
- wilgotność: 52% Rh ( +- 1 % R). 

W tabeli 2 przedstawiono skład chemiczny stali 100Cr6. Na ry-
sunku  9 przedstawiono stanowisko badawcze – tester tribologiczny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c) 

Rys. 8. Struktura geometryczna powierzchni: a) topografia powierzchni, b) rozkład rzędnych i krzywa nośności, c) profil powierzchni 

Parametry SGP Wartość 

Sa [µm] 0,0048 

Sq [µm] 0,0120 

Ssk -0,825 

Sku 229,8 

Sp [µm] 0,3727 

Sv [µm] 0,4875 

Sz [µm] 0,8603 
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T-01M, a na rysunku 10 skojarzenie trące. Tabela 3 zawiera zesta-
wienie otrzymanych współczynników tarcia wraz z ubytkami maso-
wymi próbek dla poszczególnych par trących. 
 
Tab. 2. Skład chemiczny stali 100Cr6 

 

Pierwiastek Udział % 

C 0,95 – 1,10 

Mn 0,20 – 0,50 

Si max – 0,35 

P max – 0,025% 

S 1,30 – 1,60 

Cr 1, 30 – 1,60 

 

 
Rys. 9. Stanowisko do badań tribologicznych – Tester T-01M 
 

 
Rys. 10. Skojarzenie trące Testera T-01M, pracującego w skojarze-
niu trącym kula- tarcza 
 

Z przedstawionego zestawienia w tabeli 3 wynika, że dla bada-
nych materiałów osiągnięto najniższy współczynnik tarcia dla pary 
trącej: kulka DLC – tacza DLC. Najwyższy współczynnik tarcia 
zarejestrowano dla skojarzenia trącego kulka ze stali 100Cr6 – 
tarcza ze stali 100Cr6.  

 
 

PODSUMOWANIE 

W zakładach przemysłu kruszywowego występują trudne wa-
runki środowiskowe dla eksploatacji urządzeń transportu wewnętrz-
nego. Znaczne zapylenie, usypy materiału pod urządzeniami,  
a także agresywne środowisko korozyjne wpływa na przyspieszenie 
zużycia eksploatacyjnego elementów roboczych urządzeń,  
w szczególności łożysk przenośników taśmowych. W celu przeciw-
działania tym warunkom oprócz eliminacji, czy minimalizacji źródeł 
agresywnego środowiska, istotne jest odpowiednie zabezpieczenie 
elementów roboczych maszyn pracujących w układach. Wykonane 
badania tribologiczne wykazały, że powłoki DLC poprzez swoje 
bardzo dobre właściwości tribologiczne, mogą zostać zastosowane 
w łożyskach przenośników taśmowych. Dzięki domieszkowaniu 
różnymi pierwiastkami można otrzymać powłoki DLC z żądanymi 
właściwościami tribologicznymi dla warunków środowiskowych w 
których będą pracować. Ważne jest przeprowadzenie odpowiedniej 
analizy warunków środowiskowych, w których pracują badane 
urządzenia, następnie należy dobrać odpowiednią powłokę oraz 
metodę nanoszenia. Wymienione działania wpływają na zwiększe-
nie niezawodności i trwałości systemów tribologicznych pracujących 
w trudnych warunkach środowiskowych, pozwalając na przedłuże-
nie procesu eksploatacji urządzeń. 
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Tab. 3. Współczynnik tarcia i ubytki masowe  
 

Rodzaj pary trącej 
Współczynnik 

tarcia 
Ubytek masowy [g] 

Kulka stal 100Cr6 – 
tarcza DLC 

1,12 
Tarcza DLC 0,0001 

Kulka 100Cr6 0,0004 

Kulka stal 100Cr6 - 
tarcza stal 100Cr6 

2,24 
Tarcza 100Cr6 0,0006 

Kulka 100Cr6 0,0002 

Kulka DLC – tarcza 
DLC 

0,95 
Tarcza DLC brak 

Kulka DLC 0,005 

Kulka DLC – tarcza 
stal 100Cr6 

 
1,25 

Tarcza 100Cr6 0,007 

Kulka DLC 0,001 
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USING DIAMOND-LIKE CARBON COATINGS TO RUBBING 
ELEMENTS OF MEANS OF INTERNAL TRANSPORT  

IN AGGREGATE INDUSTRY 

In the article one has discussed the impact of the appli-

cation of diamond-like carbon coatings on the wear of fric-

tion elements in means of internal transport in the plant of 

aggregate industry using Trzuskawica S.A. as an example. 

One has characterized the environmental conditions in which  

equipment is used in the plant. The conveyor is belt shown as 

a device intended to transport the aggregates and the most 

common damage appearing in it were also discussed. One 

has proposed security elements of operating conveyor belts in 

form of anti-wear diamond-like-carbon coatings of type  

a-C:-H. To observe samples with coating , the SEM scanning 

electron microscopy was used. In the measurements of geo-

metric structure of the surface of samples coated with DLC 

coatings, optical profilometer was used. The testing was 

performed on the T-01M tester operating in ball – disc sys-

tem. The results indicated that the DLC coatings have a low-

er coefficient of friction than steel 100Cr6. 
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