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W pracy przedstawiono wyniki tribologicznych badań modyfikowanych warstw powierzch-
niowych czopów węzłów ślizgowych wytworzonych w procesach obróbki jarzeniowej. W proce-
sach tych wykonano czopy z powłokami z TiB2. Badania stanowiskowe par ciernych zrealizowa-
no w węźle ciernym czop z modyfikowaną warstwą powierzchniową i wycinek panwi ze stopu 
łożyskowego. Pary tribologiczne w czasie prób smarowano olejem silnikowym Castrol magnatec 
5W/40. Badania przeprowadzono na testerze trybologicznym T–05. Wyniki badań potwierdziły 
możliwość zastosowania warstwy powierzchniowej TiB2 na elementy par ślizgowych pracujących 
w warunkach tarcia mieszanego. Badania wykazały, że siła tarcia, temperatura i zużycie materiału 
łożyskowego zależy od warunków obciążenia węzła: nacisku jednostkowego i prędkości ślizga-
nia. Można wyznaczyć granice prędkości ślizgania, przy której następuje zmiana przebiegu krzy-
wych temperatury i zużycia. W parach ciernych z czopami z warstwą powierzchniową z TiB2 za-
obserwowano większe zużycie stopu łożyskowego w porównaniu do par z czopem po azotowaniu 
jonizacyjnym. 

1. Wstęp 

W pojazdach samochodowych powierzchnie stalowych czopów ślizgowych wę-
złów obrotowych zazwyczaj są utwardzane metodą hartowania powierzchniowego lub 
są azotowane. Wraz z rozwojem konstrukcji zespołów samochodowych stawiane są
nowe wymagania odnośnie własności tribologicznych węzłów ślizgowych. Ze wzglę-
du na różnorodność warunków pracy i obciążenia tych węzłów, rodzaj trącego ele-
mentu i funkcji, jaką spełnia w zespołach samochodu, a także rodzaj występującego 
zużycia istotny jest wybór materiału i rodzaju obróbki powierzchniowej. Obecnie zna-
nych jest wiele nowych metod wytwarzania warstw powierzchniowych chroniących 
przed zużyciem tribologicznym. Wśród dużej liczby procesów obróbki powierzch-
niowej stosowanych dla poprawy właściwości tribologicznych ciekawe i korzystne 
właściwości wykazują warstwy powierzchniowe wytworzone w procesach obróbki 
jarzeniowej [1, 2, 5, 6]. 
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Bor jako materiał modyfikujący wywołuje korzystne właściwości w przypadku 
warstw powierzchniowych pracujących w warunkach tarcia. Procesy jarzeniowe po-
zwalają na wprowadzenie boru. Stosowane obecnie procesy borowania pozwalają
uzyskać warstwy powierzchniowe o dużej twardości i oporności na zużycie, przy 
zmniejszonej kruchości i skłonności do pękania. Jednak cechy eksploatacyjne warstwy 
borowanej zależą od składu borowanej stali, metody i parametrów borowania, obróbki 
cieplnej i powinny być dobierane w zależności od wymaganych własności i warunków 
pracy elementów [3, 4, 5, 6]. 

1. Opis badań

Celem pracy jest określenie wpływu technologicznej modyfikacji warstwy po-
wierzchniowej czopa na warunki tarcia w węźle ślizgowym. Do realizacji programu 
badań wykonano czopy ze stali konstrukcyjnej (stal 46Cr2) i poddano je obróbce po-
wierzchniowej jarzeniowej w celu wytworzenia powłoki TiB2 Wykonano również
próbki ze stali 38CrAlMo5-10, które poddano azotowaniu jonizacyjnemu. Badania 
tribologiczne przeprowadzono na maszynie tribologicznej typu T–05, produkcji MC-
NEMT w Radomiu. Podczas badań czopy współpracowały z przeciwpróbkami wyko-
nanymi z półpanwi z materiału łożyskowego MB10 (CuPb30), produkcji Federal Mo-
gul BIMET SA. w Gdańsku. Badane pary kinematyczne smarowano podczas testu 
olejem silnikowym Castrol magnatec 5W/40. 

3. Wyniki badań

W warunkach tarcia mieszanego współpracę czopa i przeciwpróbki charakteryzuje 
duża dynamika zmian wartości mierzonych parametrów w funkcji wymuszeń ze-
wnętrznych działających na węzeł tarcia. Określenie tendencji tych zmian jest możli-
we poprzez rejestrację zmiany siły tarcia i temperatury w parze ślizgowej. Badania 
przeprowadzono przy zmiennej prędkości ślizgania w zakresie od 0,15 do 0,9 m/s, 
i zmiennych naciskach jednostkowych od 5 do 25MPa. Uzyskane wyniki badań wyka-
zały, że w przypadku niskich prędkości ślizgania 0,15 - 0,3 m/s występuje istotny 
rozrzut wartości siły tarcia w badanej parze (rys. 1). Zwiększenie prędkości ślizgania 
stabilizuje wartość siły tarcia. Próby wykazały, że największe opory tarcia rejestruje 
się w parze wtedy, gdy prędkość ślizgania wynosi 0,6 m/s. Najniższe opory tarcia 
rejestrowano dla prędkości ślizgania 0,3 m/s, jednak przy dużych zmianach wartości  
i istotnym wzroście oporu tarcia przy naciskach p =25MPa. Dla prędkości ślizgania 
0,45 m/s charakterystyczny jest spadek oporów tarcia wraz ze wzrostem nacisku jed-
nostkowego. Pomiary temperatury w węźle ślizgowym przeprowadzono za pomocą
termopary umieszczonej w przeciwpróbce w odległości 3mm od płaszczyzny styku 
badanej pary. Wyniki badań wykazały występowanie dwóch charakterystycznych 
grup krzywych przebiegu temperatury (rys. 2). Pierwsza grupa krzywych o prawie 
liniowym przebiegu jest charakterystyczna dla prędkości ślizgania w zakresie 0,15 do 
45 m/s. Druga grupa dla wyższych prędkości wykazuje istotny przyrost wartości tem-
peratury w obszarze tarcia po przekroczeniu 15MPa obciążenia węzła ślizgowego. 
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Rys.1. Zmiana siły tarcia w funkcji obciążenia pary ślizgowej. 
Fig. 1. Changes of friction force versus sliding pair load. 
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Rys.2. Zmiana temperatury w funkcji obciążenia węzła ślizgowego. 
Fig. 2. Changes of temperature versus sliding node load. 
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Rys.3. Ślad wytarcia przeciwpróbki podczas badań w styku skoncentrowanym liniowym. 
Fig. 3. Mark of counter-sample wear during testing in linear concentrated contact. 

W tak ustalonych warunkach tarcia przeprowadzono również pomiary zużycia ma-
teriału łożyskowego. Badania przeprowadzono dla styku skoncentrowane liniowego,  
a wartość zużycia określono na podstawie pomiaru wielkości śladu wytarcia (rys. 3). 
Uzyskane wyniki wykazały, że wymiary wytarcia zależą w sposób istotny od obciąże-
nia pary ślizgowej. Wzrost nacisków jednostkowych wywołuje wzrost zużycia stopu 
łożyskowego. Największe zużycie w badanym zakresie nacisków obserwuje się w 
parze, której prędkość ślizgania była największa (0,9 m/s), a najmniejsze dla pary 
pracującej przy prędkości 0,15 m/s. Wzrost obciążenia pary wywołuje istotny przyrost 
wielkości śladu wytarcia. Istotne zmiany obserwuje się dla par, w których prędkość
ślizgania była największa (0,6 – 0,9 m/s), gdzie powyżej nacisków p=10MPa następu-
je gwałtowny wzrost zużycia. W przypadku niskich prędkości ślizgania intensywność
zmiany wartości wytarcia jest prawie liniowa. 

Przeprowadzono również badania porównawcze zużycia materiałów łożyskowych 
w styku rozłożonym w ustalonych warunkach obciążenia: naciski jednostkowe p = 5 
i 20 MPa i prędkości ślizgania v = 0,3 i 0,75 m/s. Do badań tych zastosowano dodat-
kowo czopy po obróbce; azotowanie jonizacyjne. Wyniki badań wykazały, że zużycie 
stopu rejestrowane dla czopów z warstwą TiB2 jest większe niż w przypadku zastoso-
wania czopów azotowanych (rys. 4). Wartość zużycia zależy od warunków obciążenia 
pary ślizgowej, a istotne jest, że w przypadku nacisków 20MPa i prędkości ślizgania 
0,3 m/s wartość zużycia jest zbliżona dla obu badanych skojarzeń. 
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Rys. 4. Zużycie materiału łożyskowego. 
Fig. 4. Wear of bearing material. 

Występujące zmiany można tłumaczyć wzajemnym oddziaływaniem współpracu-
jących warstw wierzchnich elementów pary ślizgowej, występowaniem zjawisk fizy-
kochemicznych na ich powierzchniach w wyniku wymuszeń zewnętrznych. Istotne 
znaczenie odgrywa tutaj oddziaływanie czynnika smarnego, który ulegając przemia-
nom może tworzyć korzystne lub niekorzystne warunki tarcia. W wyniku procesu 
tarcia mogły zachodzić zjawiska przenoszenia materiału przeciwpróbki na powierzch-
nie czopa, lub wbijania się twardych cząstek zużycia materiału czopa w warstwę po-
wierzchniową stopu łożyskowego. Wyjaśnienie zachodzących zjawisk wymaga prze-
prowadzenia dodatkowych badań zmierzających do określenia produktów zużycia, 
określenia składu chemicznego warstwy powierzchniowej elementów pary ślizgowej, 
zmian składu chemicznego oleju, niejednorodności warstw powierzchniowych oraz 
ich ciągłości, wyznaczenia właściwości fizykochemicznych wytworzonych powłok. 

4. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych i analizy ich wyników 
można wyciągnąć następujące wnioski: 
1. Technologie jarzeniowe umożliwiają wytworzenie czopów z trwałymi warstwami 

powierzchniowymi TiB2 o wymaganych właściwościach tribologicznych dla ele-
mentów węzłów ciernych pracujących w zespołach pojazdów samochodowych. 

2. Pary ślizgowe z czopami z warstwą powierzchniową TiB2 charakteryzuje duża 
dynamika zmian siły tarcia, szczególnie przy małych naciskach. Zwiększenie na-
cisku stabilizuje proces tarcia. 
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3. Istnieją znaczne różnice w wartości temperatury i zużycia stopu łożyskowego 
w funkcji prędkości ślizgania, przy prędkościach ślizgania do 0,45 m/s charakter 
zmian jest prawie liniowy, powyżej następuje wyraźny wzrost. 

4. Stwierdzono zwiększone zużycie materiału łożyskowego w założonych warun-
kach badań dla węzłów obrotowych z czopami z powłoką TiB2 w porównaniu do 
czopów azotowanych jonizacyjnie. 
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Tribological investigation of sliding rotational nodes using pins covered  

with TiB coatings 

S u m m a r y 

The results of tribological study on modified surface layers of sliding node pins produced in glow 
discharge machining processes are presented in the report. Glow discharge machining method was used to 
make the pins with TiB2 coatings. Stand testing of friction pairs has been performed in sliding node, 
where one element was a pin with modified surface layer and the other was a bearing alloy liner sector. 
During the tests, tribological pairs were lubricated with engine oil – Castrol magnatec 5W/40. T-05 tri-
bological tester was used for testing. Testing results confirmed the usability of TiB2 surface layer for 
sliding pair elements working under conditions of mixed friction. It determines the limit of sliding speed 
at which the run of temperature and wear curves changes. It was observed that in friction pairs with pins 
having TiB2 surface layer, bearing alloy wear increased in relation to the pairs with ion nitrided pins.


