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Streszczenie  

W pracy przedstawiono rozważania dotyczące oceny wpływu obciążenia i czasu 
pracy węzła tribologicznego oraz chropowatości współpracujących powierzchni 
(będącej wynikiem procesu technologicznego) na opory ruchu. Badania prze-
prowadzone na maszynie zużyciowej AMSLER wykazały, że zmiany oporów 
ruchu podczas eksploatacji pary kinematycznej z tarciem tocznym zachodzą 
w sposób ewolucyjny, ze zmienną intensywnością. Wyniki badań empirycznych 
pozwoliły na opisanie modelami matematycznymi zmian momentu tarcia, za-
chodzących w wyniku oddziaływania wymuszeń zewnętrznych.  
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WPROWADZENIE 

Przebieg procesów tribologicznych tarcia i zużywania zależy od wielu 
czynników [L. 1–4]. Do rozpoznania tych czynników niezbędne jest 
przeprowadzenie doświadczeń stanowiących źródło nowych informacji 
o procesach i materiałach tribologicznych [L. 5–8]. 

Na Rysunku 1 przedstawione zostały proponowane wielkości, których 
miary można wykorzystać przy ocenie cech użytkowych warstwy wierzchniej 
powstałych w wyniku transformacji (zmian). 

 
 
 
 
 

 
Rys. 1. Cechy użytkowe par kinematycznych zdeterminowane transformacją warstwy 

wierzchniej [L. 9, 10] 
Fig. 1.  Features  of kinematic pairs determined by  the transformation of a surface layer 
 

Przedstawione badania stanowią wycinek badań dotyczących powyższych 
cech użytkowych warstwy wierzchniej. Poniżej zaprezentowano analizę doty-
czącą jednej z tych cech – oporów ruchu określonych na podstawie zmian war-
tości momentu tarcia.  

OBIEKT  I  PROGRAM  BADAŃ 

Jako obiekt badań przyjęto walcowe łożyska toczne. Ze względu na charakter 
obciążenia, kinematykę elementów łożyska i istotę działania takich par 
kinematycznych w warunkach rzeczywistych, większe zmiany zachodzą na 
pierścieniu wewnętrznym i dlatego w badaniach obserwowano zmiany 
zachodzące na tych powierzchniach. Bieżnie łożysk tocznych i elementy toczne 
wykonuje się głównie ze stali węglowo-chromowych. Zazwyczaj stal ta jest 
poddawana obróbce cieplnej, w wyniku której uzyskiwana jest twardość 
w zakresie od 55 do 65 HRC. Ze względu na szerokie stosowanie tego typu stali 
w łożyskach tocznych walcowych do badań przyjęto próbki wykonane ze stali 
łożyskowej o oznaczeniu 100Cr6 (dawne ŁH15). 

Zbadano skład chemiczny zastosowanego materiału i przedstawiono go 
w Tabeli 1. Badania składu chemicznego przeprowadzono na spektrometrze 
firmy Spectro, model SpectroMaxF. 

Materiał na próbki dostarczono w postaci pręta okrągłego 50. Stal poddano 
obróbce cieplnej (hartowaniu w oleju o temperaturze 820°C, a następnie odpusz-
czaniu niskiemu w temperaturze 180°C) w celu osiągnięcia próbek o twardości 
równej 55 HRC oraz przeciwpróbek ze stali 100Cr6 o twardości 58 HRC. 
 

Wielkości opisujące cechy użytkowe: 
  zużycie, 
  opory ruchu, 
  parametry SGP. 

Transformacja 

warstwy wierzchniej 
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Tabela 1.  Skład chemiczny materiału badanej próbki  
Table 1.  Chemical composition of a tested specimen 
 

C MN SI P S CR NI CU 
ZBADANO 

1,02 0,43 0,31 0,02 0,02 1,54 0,25 0,26 
WG PN-EN ISO 683-17:2004 

0,95–1,1 0,25–0,45 0,15–0,35  0,027  0,027 1,3–1,65  0,3  0,3 

 
Badania eksploatacyjne przeprowadzono na maszynie zużyciowej 

AMSLER A 135 (Rys. 2). Prędkość obrotowa próbki była stała i wynosiła  
250 obr./min, przeciwpróbka obracała się również ze stałą prędkością o wartości 
powodującej poślizgi (ruch ślizgowo-toczny). W celu przyspieszenia procesu 
zużywania smarowania skojarzeń dokonywano na początku próby po dokładnym 
oczyszczeniu próbki i przeciwpróbki z wykorzystaniem benzyny ekstrakcyjnej. 
Na tak przygotowane powierzchnie naniesiono 3 krople parafiny, które rozprowa-
dzono. W trakcie badań kontrolowano warunki otoczenia (temperaturę 
i wilgotność względną) tak, aby nie wywierały one wpływu na wyniki badań. 

 

 
 
Rys. 2. Stanowisko do badań zużyciowych – Amsler A 135: 1 – moduł odczytu momentu 

tarcia, 2 – moduł zadania obciążenia, 3 – współpracująca para kinematyczna 
Fig. 2.  Wear testing stand  – Amsler A 135: 1 – frictional moment set, 2 – loading set,  

3 – cooperating kinematic pair 
 
Profile powierzchni badanych próbek wykonano profilografometrem ME-

10 Carl Zeiss współpracującym z komputerem i aplikacją do pomiaru i analizy 
chropowatości powierzchni – SUFORM (Rys. 3). 

1 

2 
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Rys. 3.  Przykładowy profil chropowatości powierzchni próbki  
Fig. 3.  An example of the surface roughness profile of the sample 
 

Parametrami zmiennymi w badaniach eksploatacyjnych były: 
–  parametr opisujący strukturę geometryczną powierzchni po obróbce tocze-

niem: RaT [μm], 
–  obciążenie: P [N], 
–  czas próby badań:  [s]. 

W badaniach eksperymentalnych posłużono się planem badań Hartley’a 
PS/DS (plan statyczny, zdeterminowany, poliselekcyjny) – P: Ha 3(hK) [L. 11]. 

Punkty centralne planu miały współrzędne odpowiednio: 
–  RaT = 1,98 [μm], P = 1128 [N],   = 18000 [s], 

Zakres i wartości obciążenia oraz czasu pracy skojarzenia zostały określo-
ne na podstawie badań wstępnych, a chropowatość została ustalona na podsta-
wie badań własnych technologicznej warstwy wierzchniej. 

Szczegółowe dane planu badań przedstawiono w Tabeli 2. 
 

Tabela 2.  Plan badań eksperymentalnych 
Table 2.  Program of experimental tests 
 

Układ 
doświad. 

Czynniki zmienne 

RaT P  RaT [μm] P [N]  [s] 

1 -1 -1 1 1,09 765 26640 

2 1 -1 -1 2,85 765 9360 

3 -1 1 -1 1,09 1491 9360 

4 1 1 1 2,85 1491 26640 

5 -1,732 0 0 0,58 1128 18000 

6 1,732 0 0 3,94 1128 18000 

7 0 -1,732 0 1,98 490 18000 

8 0 1,732 0 1,98 1765 18000 

9 0 0 -1,732 1,98 1128 3600 

10 0 0 1,732 1,98 1128 32400 

11 0 0 0 1,98 1128 18000 
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ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 

Podstawową cechą eksploatacyjną kinematycznych par tocznych są opory ruchu 
wyrażone momentem tarcia. Zależność momentu tarcia Mt badanego węzła tri-
bologicznego od czasu , obciążenia P i chropowatości RaT przedstawiono na 
Rysunku 4.  
 

a) 

 
b) 

 
 
Rys. 4.  Wykresy zależności momentu tarcia Mt współpracującej pary od: a) czasu   i ob-

ciążenia P, b) obciążenia P i chropowatości RaT 

Fig. 4.  Diagrams of dependance of a frictional moment of a cooperating pair on a) time  and 
loading P, b) loading P and roughness RaT 

 
Na podstawie powyższych wykresów należy stwierdzić, że największy 

wpływ na opory tarcia w węzłach tocznych ma obciążenie. 
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W badanym zakresie zmiana obciążenia spowodowała 4-krotny wzrost 
wartości momentu tarcia. Dwa pozostałe czynniki wejściowe w badanym zakre-
sie mają niewielki wpływ na moment tarcia. Dla czasu eksploatacji pary kine-
matycznej spowodowane jest to tym, że ich wartości mieściły się w II okresie 
procesu zużycia (ustalonego poziomu lub niewielkich zmian zużycia). Chropo-
watość powierzchni próbek w różny sposób wpływa na opory ruchu. Dla ma-
łych obciążeń wzrost tej wartości powoduje wzrost wartości momentu tarcia, 
zaś dla dużych obciążeń obniżenie. 

Jednym z celów badań było określenie zależności matematycznych między 
cechą użytkową warstwy wierzchniej (momentem tarcia) i czynnikami ze-
wnętrznymi. Wyniki badań momentu tarcia posłużyły do wyznaczenia tych 
zależności. 

Zaproponowano modele: liniowy i potęgowy oparte na obliczonych współ-
czynnikach i ich istotności przedstawionych odpowiednio w Tabelach 3 i 4. 

 
Tabela 3.  Współczynniki regresji i ich istotność funkcji Mt = f (RaT, P, ) para kinematycz-

na – model liniowy 
Table 3.  Regression coefficients and  their significance of the function Mt = f (RaT, P, ) kine-

matic pair – linear model 
 

 b0 b1 (RaT) b2 (P) b3 () 
bi 0,0547 0,0315 0,0023 0,0001 

t-Stat 0,4382 1,0529 29,9499 0,2216 
p-value 0,6744 0,3273 0,0001 0,8309 

 
Równanie regresji z uwzględnieniem danych z Tabeli 3 ma postać: 
 

 0001,00023,00315,00547,0 PRaM Tt             (1) 

a wartości statystyk mają wartości: 
–  współczynnik korelacji wielorakiej  R = 0,9961 
–  współczynnik determinacji    R2 = 0,9922 
–  błąd standardowy     s = 0,0892 
–  istotność modelu: 
 Fobl = 299,3861 
 p-value = 9,44  10-8 

 
Tabela 4.  Współczynniki regresji i ich istotność funkcji Mt = f (RaT, P, ) para kinematycz-

na – model potęgowy 
Table 4.  Regression coefficients and  their significance of the function Mt = f (RaT, P, ) kine-

matic pair – power model 
 

 b0 b1 (RaT) b2 (P) b3 () 
bi 0,0029 0,0394 0,9733 0,0056 

t-Stat 22,1176 1,9967 33,4604 0,3276 
p-value 0,0001 0,0860 0,0001 0,7528 
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Zależność z uwzględnieniem danych z Tabeli 4 ma postać: 
 

0056,09733,00394,00029,0   PRaM Tt                           (2) 

 
a wartości statystyk mają wartości: 
 współczynnik korelacji wielorakiej  R = 0,9969 
 współczynnik determinacji    R2 = 0,9938 
 błąd standardowy     s = 0,0334 
 istotność modelu: 
 Fobl = 374,4012 
 p-value = 4,34  10-8 

Obie zależności charakteryzują się bardzo wysokimi współczynnikami ko-
relacji i determinacji, bliskimi wartości 1, jak i dużą istotnością modeli. Tak 
dobrane modele powodują, że wartości momentu tarcia pary tocznej otrzymane 
na podstawie obliczeń teoretycznych i badań doświadczalnych są zbliżone. 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że: 
– spośród badanych czynników największy wpływ na opory ruchu w parach 

kinematycznych z tarciem tocznym ma obciążenie, 
– jakość dopasowania obu modeli jest podobna, natomiast charakter wpływu 

czynników zmiennych skłania ku modelowi liniowemu. 
Podsumowując, należy zaznaczyć, że bardzo trudno jest określić udział po-

szczególnych elementarnych składowych procesu zużywania, gdyż przedsta-
wione zjawiska i procesy w formie czystej w praktyce nie występują. Interakcje 
występujące między nimi powodują, że jest to zadanie w praktyce trudne. Czy-
nione są próby w tym zakresie, czego przykładem jest niniejsza analiza. 
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Summary 

This paper presents the dependence of loading and working time of 
a tribological pair as well as on cooperating surfaces' roughness (being 
a result of a technology process). Tests conducted with the usage of an 
AMSLER wear testing machine have demonstrated that movement 
resistance changes (during operating of a kinematic pair with rolling 
friction) happen gradually with variable intensity. Empirical test results 
enabled the description of the changes of a frictional moment (undergoing 
as a result of external loads) with mathematical models. 

 


