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Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem kompozytu 
termoutwardzalnego na elementy łożysk ślizgowych. Badaniom poddano 
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kompozyty o zróżnicowanych składach chemicznych. Omówiono wpływ 
chemoutwardzalnej żywicy epoksydowej na charakterystyki tribologiczne 
kompozytów fenolowo-formaldehydowych. Zbadano oddziaływanie tem-
peratury prasowania na odporność cieplną oznaczaną za pomocą różni-
cowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i zużycie skojarzenia kompozyt 
termoutwardzalny–stal. Charakterystyki tribologiczne kompozytów wy-
znaczono na testerze T-05 typu rolka–klocek. Do identyfikacji zmian 
w składzie eksploatacyjnej warstwy wierzchniej elementów modelowego 
węzła tarcia wykorzystano skaningową mikroskopię elektronową (SEM). 

WPROWADZENIE 

Problemy zastępowania materiałów metalowych kompozytami na osno-
wie polimerowej są ciągle bardzo aktualne w technice, szczególnie tech-
nice łożyskowania. Za stosowaniem w węzłach tarcia kompozytów meta-
lożywicznych przemawia wiele racji, szczególnie: prostota i względy 
technologiczne procesów wytwarzania elementów składowych węzła 
tarcia (tłoczenie np. tulei na wymiar z wyeliminowaniem procesów skra-
wania, łatwość modyfikowania warstwy wierzchniej tych elementów), 
oraz możliwość ukształtowania dużej odporności na zużywanie przez 
fizyczne i chemiczne modyfikowanie kompozytu oraz odpowiednią ob-
róbkę cieplną [L. 1–4]. Autorzy niniejszej publikacji od wielu lat dosko-
nalą właściwości tribologiczne kompozytów opierając się zarówno na 
polimerach chemoutwardzalnych, jak i termoutwardzalnych. Dotychcza-
sowe prace pozwoliły na opracowanie i wdrożenie kompozytów metalo-
żywicznych chemoutwardzalnych w procesach regeneracji zużytych ele-
mentów węzłów tarcia maszyn [L. 1], a także na opracowanie kompozy-
tów metalożywicznych, termoutwardzalnych, opartych o żywice fenolo-
wo-formaldehydowe (FFA), przeznaczonych do produkcji gotowych, „na 
wymiar” elementów, np. panewek czy tulejek. Doświadczenia wynikłe 
z analizy procesów eksploatacji takich węzłów tarcia dowiodły, że kom-
pozyty tego rodzaju nie ustępują właściwościami użytkowymi metalom, 
a procesy ich wytwarzania są bardziej ekologiczne niż procesy wytwa-
rzania i kształtowania właściwości metali (obróbka cieplna i cieplno- 
-chemiczna). Wieloletnie badania, prowadzone w aspektach doskonalenia 
właściwości tribologicznych elementów kompozytowych, dowodzą, że 
istnieje duża szansa na optymalizującą właściwości modyfikację zarówno 
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składu kompozytów (tłoczyw), jak i optymalizacje procesów technolo-
gicznych, np. procesów termoutwardzania. 

W ostatnich pracach badawczych wykonano próby modyfikowania 
termoutwardzalnych kompozytów metalożywicznych (na osnowie FFA 
i proszku stali) zarówno przez wybór odpowiednich warunków tłoczenia 
na gorąco, jak i modyfikowania ich własności tribologicznych dodatkami 
– smarami stałymi. Niestety taka modyfikacja ma i złe strony: mała eko-
logiczność (nie daje się uniknąć stosowania nieekologicznych dodatków 
np. dwusiarczku molibdenu) oraz kłopotliwa technologia wytwarzania 
(skuteczne jest wówczas jedynie dodawanie wielu komponentów). Auto-
rzy dokonali zatem prób zastosowania jako dodatku „quasi-smarnego” 
polimeru chemoutwardzalnego (żywica epoksydowa) i próby wprowa-
dzenia go – jako „smaru” – w mikroszczeliny wyprasowanego na gorąco 
kompozytu termoutwardzalnego, powstałe w wyniku polikondensacji 
[L. 5]. 

W trakcie prasowania „na gorąco” następuje proces sieciowania grup 
wchodzących w skład żywicy fenolowo-formaldehydowej i wzajemnego 
ich przereagowywania. Żywica FFA powstaje w procesie polikondensacji 
fenolu z formaldehydem w środowisku zasadowym; powstaje mieszanina 
pochodnych jedno- i dwumetylolowych; wydziela się woda na skutek 
reakcji grup metylolowych z wodorem pierścienia benzenowego i tworzą 
się bardziej złożone polifenole, zawierające grupy metylolowe. Uprasz-
czając rozważania, żywicę FFA można rozpatrywać jako mieszaninę me-
tylolowych pochodnych fenolu i mezometylenopolifenoli. Ogrzewanie tej 
mieszaniny (np. przy prasowaniu na gorąco, pod dużym ciśnieniem) pro-
wadzi do sieciowania: powstają wiązania poprzeczne dzięki kondensacji 
grup metylolowych z atomami wodoru pierścieni fenolowych (wydziela 
się naturalnie także i woda). Proces ten prowadzi do wytworzenia się 
ostatniej fazy sieciowania – rezitu, od fazy rezolu, poprzez fazę pośrednią 
– rezitolu. Proces ten nie zachodzi „jednocześnie” w całej „masie” – od 
warunków sieciowania (nagrzewania) zależy skład żywicy – są w niej 
i fazy „przejściowe” (rezitol) i ostatecznie w pełni usieciowany rezit. 
Rezit ma już w pełni budowę przestrzenną. Nie wchodząc głębiej w opis 
poszczególnych etapów przemian (sieciowania), sugerujemy, że następu-
je proces, w którym w makrocząsteczce rezitu pozostają wolne grupy 
metylolowe, gdyż ze względów przestrzennych nie może się wytworzyć 
szereg wiązań głównych. Te „wolne grupy” można traktować jako „luki” 
w usieciowanej makrocząsteczce rezitu. Jednocześnie znaczne napręże-
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nia, powstające wskutek nierównomiernego związania pierścieni fenolo-
wych, powodują wewnątrzcząsteczkowe defekty „pęknięcia” – powsta-
wanie mikroskopijnych szczelin. 

Opisane wyżej efekty kondensacji i prasowania na gorąco FFA: 
1) pozostanie wolnych grup metylolowych oraz 2) powstanie struktural-
nych „szczelin” – mikropęknięć, wykorzystujemy (hipoteza!) – do „two-
rzenia” wyprasowanego kompozytu o własnościach quasi-samosmarnych. 
Zakładamy, że wypełnienie opisanych wyżej mikroszczelin wprowadzo-
nym do struktury kompozytu epidianem w efekcie wpłynie na obniżenie 
wartości współczynnika tarcia pary kompozyt–metal, a także zwiększenia 
odporności na zużywanie. Słuszność takich założeń potwierdzają wyniki 
badań tribologicznych kompozytu metalożywicznego z dodatkiem prosz-
ku stali i epidianu, opisane niżej. 

PROGRAM  I  WYNIKI  BADAŃ 

Dotychczasowe prace z zakresu opracowywania kompozytu termoutwar-
dzalnego prowadzono w kierunku doboru do podstawowego składu tło-
czywa: żywicy FFA oraz proszku stali dodatków, mających na celu 
przede wszystkim obniżenie wartości współczynnika tarcia gotowego 
kompozytu. Stosowano dodatki: dwusiarczek molibdenu, grafit, mączkę 
drzewną i napełniacze włókniste – tvaron. Uzyskano dość korzystne efek-
ty w postaci kompozytu niskotarciowego, o wartości współczynnika tar-
cia 0,09–0,12. Stosowanie wielu różnych dodatków pozwoliło na uzy-
skanie termoutwardzalnego kompozytu niskotarciowego, ale stwarzało 
kłopoty technologiczne (duża ilość składników, trudność dobrania wza-
jemnej ich proporcji, która dawałaby szansę na uzyskanie optymalnych 
właściwości tribologicznych). Dlatego w poszukiwaniu optymalnego 
składu oparto się na tłoczywie trójskładnikowym: żywica FFA, proszek 
stali oraz żywica epoksydowa, chemoutwardzalna, wariantując dodatek 
ilościowy żywicy epoksydowej: od 5 do 25 cz. wag. Podstawowe rezulta-
ty tych prób opisano w publikacji [L. 5]. Przedstawiono też w niej proces 
komponowania tłoczywa, prasowania na gorąco oraz fragmentarycznie 
podano wyniki badań w postaci przebiegów zmian współczynnika tarcia 
i temperatury węzła tarcia na drodze 2500 m, podano także wyniki bada-
nia odporności na zużywanie. W niniejszej publikacji ograniczyliśmy się 
do określenia wpływu temperatury prasowania na cechy tribologiczne 
kompozytu oraz wpływu ilości dodatku quasi-smarnego – żywicy epok-
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sydowej oraz temperatury prasowania na przemiany cieplne zachodzące 
w tym kompozycie przy zastosowaniu różnicowej kalorymetrii scanin-
gowej (DSC); jest to ważne ze względu na konieczność utrzymywania 
stabilnego składu całego kompozytu w masie, a więc w kolejnych stre-
fach warstwy wierzchniej kompozytu współpracującego ze stalą. 

Charakterystyki tribologiczne opracowanych materiałów kompozy-
towych wyznaczano wg normy  ASTM D 2714 na maszynie tribologicz-
nej T-05 typu rolka–klocek, przy czym próbkę stanowił klocek wykonany 
z kompozytu, a przeciwpróbkę – rolka stalowa [L. 6]. 

Testy zrealizowano w następujących warunkach: 
– nacisk: 9, 12, 15 MPa, 
– prędkość poślizgu: 0,3; 0,4 m/s, 
– droga: 2500 m, 
– smarowanie jednokrotne smarem plastycznym. 

Przedmiotem badań były kompozyty zawierające 10 cz.w. (oznaczo-
ne symbolem JJ-10) i 20 cz. wag. (JJ-20) dodatku qasi-smarnego – żywi-
cy epoksydowej oraz bez udziału tego modyfikatora (JJ-0), prasowane 
w temperaturze 160oC i 190oC. 

Na Rys. 1, 2 zamieszczono niektóre wyniki badań tribologicznych 
przedstawiające przebieg zmian temperatury węzła tarcia i współczynni-
ka tarcia w funkcji drogi tarcia. Na Rys. 3, 4 przedstawiono wartość zu-
życia liniowego węzła tarcia. 
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Rys. 1.  Przebieg zmian temperatury węzła tarcia i współczynnika tarcia dla skoja-

rzenia kompozyt JJ-0- stal (p = 12 MPa, v = 0,3m/s) 
Fig. 1.  The friction pair bulk temperature and friction coefficient for the JJ-0 compos-

ite-steel friction pair (p = 12 MPa, v = 0.3 m/s) 
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Rys. 2.  Przebieg zmian temperatury węzła tarcia i współczynnika tarcia dla skoja-
rzenia kompozyt JJ-10 – stal (p = 12 MPa, v = 0,3 m/s) 

Fig. 2.  The friction pair bulk temperature and friction coefficient for the JJ-10 compos-
ite-steel friction pair (p = 12 MPa, v = 0.3 m/s) 

 
 

 

 
 

Rys. 3. Intensywność zużycia skojarzenia kompozyt metalopolimerowy–stal  
(p = 9 MPa, v = 0,3 m/s) 

Fig. 3.  Wear intensivity of metalpolimer composite-steel pair friction (p = 9 MPa,  
v = 0,3 m/s)  
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z zawartością 10 i 20 cz. wag. żywicy epoksydowej dowodzi istnienia 
quasi-smarnej warstwy wpływającej na wartość temperatury warstwy 
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Rys. 4. Intensywność zużycia skojarzenia kompozyt metalopolimerowy–stal  
(p = 12 MPa, v = 0,3 m/s) 

Fig.  4.  Wear intensivity of metalpolimer composite-steel pair friction (p = 12 MPa,  
v = 0,3 m/s) 

 

Zauważa się to wyraźnie zarówno w przypadku zaaplikowania naci-
sku jednostkowego p = 9 MPa, jak i p = 12 MPa. Za normalne należy 
uznać różnice w przebiegu i wartościach tych charakterystyk większą 
wartość temperatury i współczynnika tarcia przy aplikowaniu nacisku 
o większej wartości – jak i różnice w wartości zużycia. W obu jednak 
przypadkach intensywność zużycia liniowego badanych kompozytów 
(większa dla p = 12 MPa) jest znacznie mniejsza niż w przypadku inten-
sywności zużycia liniowego kompozytu dwuskładnikowego, bez dodatku 
quasi-smarnego żywicy epoksydowej. 

BADANIE  RELACJI  MIĘDZY  TEMPERATURĄ   
PRASOWANIA A  DESTRUKCJĄ  TERMICZNĄ  KOMPOZYTU 

Wobec stosowania, jako środka quasi-smarnego, żywicy chemoutwar-
dzalnej, modyfikującej z założenia właściwości tribologiczne wypraso-
wanego w różnej temperaturze kompozytu metalożywicznego, termo-
utwardzalnego, dokonano próby zbadania wpływu dodatku żywicy epok-
sydowej na odporność oksydacyjną kompozytów, prasowanych w tempe-
raturze 160oC oraz 190oC. Do oceny odporności termicznej kompozytów 
zastosowano różnicową kalorymetrię skaningową (DSC), pozwalającą na 
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zbadanie procesów cieplnych zachodzących podczas ich ogrzewania. 
Pomiary przeprowadzono za pomocą aparatu LAB System SETARAM 
TG DSC; próbki kompozytów ogrzewano w przedziale 20–800oC, 
z szybkością od 5 do 20oC/min, przy przepływie tlenu ok. 60 ml/min. 

Badaniom poddano kompozyty: JJ-0; JJ-10 i JJ-20 prasowane 
w temperaturze 160oC i 190oC. Nie wchodząc w szczegółowe opisy 
wszystkich prób, podajemy wyniki wpływu temperatury prasowania na 
temperaturę początku utleniania kompozytu JJ-0 bez udziału żywicy 
epoksydowej (Tab. 1). 

 
Tabela 1. Wpływ temperatury prasowania na temperaturę początku utleniania 

kompozytu JJ-0 
Table. 1.  Influence of pressing temperature on the initial oxidation composite temperature  
 

Temperatura  
prasowania  

[oC] 

Szybkość  
nagrzewania 

[oC/min] 

Temperatura  
początku utleniania   

[°C] 

160 10 196,9 

160 20 202,8 

190 10 199,1 

190 20 199,7 

 
 

Przykładowy zapis sygnałów DSC dla kompozycji JJ-0, JJ-10; i JJ-20, 
prasowanych w temperaturze 160oC, pokazano na Rys. 5. 

W rezultacie tych badań stwierdzono, że temperatura prasowania 
kompozytu na gorąco (w zakresie 160...190oC) w praktyce nie wpływa na 
wartość destruowania zarówno dla kompozytu dwuskładnikowego (JJ-0), 
jak i kompozytów z dodatkiem żywicy epoksydowej (JJ-10 i JJ-20) 
(przebiegi krzywych ilustrujących zmiany energetyczne nie wykazują 
istotnych różnic). Oznacza to, że o poziomie właściwości cieplnych de-
cydują przede wszystkim właściwości substancji składnikowych, a nie 
znacząco temperatura prasowania. Biorąc powyższe pod uwagę, bada-
niom tribologicznym poddano kompozyt prasowany w temperaturze 
160oC, którego struktura pozwala na ukształtowanie optymalnych wła-
ściwości kompozytu. Wniosek ten należało potwierdzić w badaniach tri-
bologicznych. 
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Rys. 5. Sygnały DSC kompozytu JJ-0, JJ-10, JJ-20. Temperatura prasowania 
160oC  (JJ160 ≡ JJ-0) 

Fig. 5.  DSC signals of the composite. the pressing temperature 160oC (JJ160=JJ-0) 
 

BADANIA  WPŁYWU  TEMPERATURY  PRASOWANIA  
NA  CHARAKTERYSTYKI  TRIBOLOGICZNE  SKOJARZENIA 
KOMPOZYT–STAL 

Na Rys. 6, 7 przedstawiono przykładowe charakterystyki tribologiczne 
kompozytu prasowanego w temperaturze 160oC i 190oC. Przedstawiają 
one przebieg zmian temperatury węzła tarcia i współczynnika tarcia 
w funkcji drogi tarcia. 

Badania tribologiczne kompozytów wyprasowanych w temperaturze 
160oC i 190oC (przy tych samych naciskach prasowania i czasie praso-
wania) pozwoliły na wybór temperatury 160oC jako bardziej korzystnej 
dla kształtowania ślizgowości i odporności kompozytu na zużywanie. 

Na podstawie uzyskanych wyników badań tarciowo-zużyciowych 
można stwierdzić wpływ temperatury prasowania na przebieg zmian reje-
strowanych parametrów tribologicznych. Różnice ilościowe na pozór nie 
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Rys. 7. Przebieg zmian temperatury i współczynnika tarcia skojarzenia kompozyt 
JJ-0–stal (p = 12 MPa, v = 0,3 m/s, temperatura prasowania 190oC) 

Fig. 7.  The friction pair bulk temperature and friction coefficient for the JJ-0 compos-
ite-steel friction pair (p = 12 MPa, v = 0.3 m/s, temperature press 190oC) 
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Rys. 6. Przebieg zmian temperatury i współczynnika tarcia skojarzenia kompozyt 

JJ-0–stal (p = 12 MPa, v = 0,3 m/s, temperatura prasowania 160oC)  
Fig. 6.  The friction pair bulk temperature and friction coefficient for the JJ-0 compos-

ite-steel friction pair (p = 12 MPa, v = 0.3 m/s, temperature press 160oC) 
 

są znaczące, w kwestii wartości współczynnika tarcia oraz temperatury 
warstwy wierzchniej; jednak krzywa współczynnika tarcia jest wyraźnie 
bardziej monotoniczna dla kompozytu prasowanego przy temperaturze 
160oC. Natomiast zużycie kompozytu prasowanego w temperaturze 



6-2009 T R I B O L O G I A  39

160oC jest zdecydowanie mniejsze niż prasowanego w temperaturze 
190oC (Rys. 8). Wydaje się, że działa tu pozytywnie niepełne usieciowa-
nie kompozytu i pozostawanie w masie klocka większej ilościowo fazy 
rezitolu, z łagodzącymi tarcie grupami metylolowymi. Oddziaływanie 
temperatury prasowania na charakterystyki tribologiczne i zużycie kom-
pozytu związane jest ze stopniem usieciowania kompozytu (hipotetycznie 
wraz ze wzrostem temperatury prasowania musi maleć ilość rezitolu, 
a rosnąć rezitu). 
 

 
Rys. 8.  Zużycie wagowe skojarzenia stal–kompozyt prasowany w różnej tempera-

turze 
Fig. 8.  The wear of the friction pair  steel–composite pressed at different temperature  

 

ZMIANY  SKŁADU  WARSTWY  WIERZCHNIEJ  STALOWEJ 
ROLKI  

Podczas tarcia klocka kompozytowego o stalową rolkę zmienia się struk-
tura i skład warstwy wierzchniej kompozytu, ale również stalowej rolki. 
Do oceny zmian w składzie eksploatacyjnej warstwy wierzchniej meta-
lowej rolki zastosowano skaningowy mikroskop elektronowy (SEM). 
Badaniom poddano stalowe rolki, współpracujące z kompozytem bez 
epidianu (JJ-0) oraz z kompozytem z dodatkiem epidianu (JJ-20). Zbada-
no rozkład na powierzchni rolki następujących pierwiastków: żelaza, 
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tlenu i węgla, po tarciu kompozytu JJ-20 przy naciskach 9 i 15 MPa oraz 
kompozytu JJ-0 przy naciskach 9 MPa.  

Analiza wybranych obrazów pokazuje: 
1)  niewielkie różnice w obecności tlenu i węgla na badanych rolkach 

stalowych, pracujących z kompozytem przy różnych naciskach  
(Rys. 9, 10). Można przypuszczać, że warstwa wierzchnia rolki sta-
lowej po badaniu tribologicznym przy obciążeniu 15 MPa na granicy 
styku klocka z rolką jest nieco bardziej „utleniona”. Może to być 
efekt, dużego obciążenia i towarzyszącej mu wyższej temperatury, tym 
samym intensywniejszego rozpadu żywic z wydzieleniem tlenu (?); 

 

  
 

Rys. 9. Wyniki liniowej mikroanalizy 
rentgenowskiej na obecność że-
laza (Fe), tlenu (O) i węgla (C) 
(kompozyt JJ-20 p = 15 MPa,  
v = 0,3 m/s) 

Fig. 9.  The results of  linear x-ray micro-
analysis in the presence of iron 
(Fe), oxygen (O) and carbon (C) 
composites JJ-20, p = 15 MPa,  
v = 0,3 m/s) 

Rys. 10. Wyniki liniowej mikroanalizy 
rentgenowskiej na obecność że-
laza (Fe), tlenu (O) i węgla (C) 
(kompozyt JJ-20 p = 9 MPa,  
v = 0,3 m/s) 

Fig. 10. The results of  linear x-ray micro-
analysis in the presence of iron 
(Fe), oxygen (O) and carbon (C) 
(composites JJ-20, p = 9 MPa,  
v = 0,3 m/s) 

 

2)  istnieją wyraźne różnice w ilości i rozkładzie żelaza w warstwie 
wierzchniej stalowej rolki. W miarę oddalania się od krawędzi kloc-
ka do środka powierzchni przylegania klocka kompozytowego do 
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rolki, ilość Fe w warstwie wierzchniej maleje tym bardziej, im więk-
sze jest normalne obciążenie jednostkowe 9 i 15 MPa (Rys. 9, 10). 
Może być to następstwem intensywniejszego rozpadu żywic (szcze-
gólnie epidianu?) w obszarze wyższej temperatury (w środku klocka 
niż na jego krawędzi). W kompozycie JJ-0, bez epidianu, obraz jest 
diametralnie inny (Rys. 11a). W miarę oddalania się od krawędzi 
klocka, bliżej środka strefy styku, dochodzi do intensywniejszego 
występowania żelaza na powierzchni rolki, której nie pokrywa żaden 
dodatek quasi-smarny, lub likwidowana jest warstewka ochronna po-
chodząca z żywicy termoutwardzalnej (w procesie technologicznym 
otrzymywania stosowanego tłoczywa dodawane są niewielkie ilości 
grafitu); 

 
 

 

  
Rys. 11. Obraz powierzchni rolki 

stalowej po badaniach tribo-
logicznych z kompozytem  
JJ-0 (p = 9 MPa, v = 0,3 m/s) 

Fig. 11. The microscopic image of the 
steel test ring after tribological 
tests with JJ-0 composite (p =  
= 9 MPa, v = 0,3 m/s) 

Rys. 11a. Wyniki liniowej mikroanalizy 
rentgenowskiej na obecność że-
laza (Fe), tlenu (O) i węgla (C) 
na powierzchni rolki (composi-
tes JJ-0, p = 9 MPa, v = 0,3 m/s) 

Fig. 11a.  The results of  linear x-ray micro-
analysis in the presence of iron 
(Fe), oxygen (O) and carbon (C) 
(composites JJ-0, p = 9 MPa, v =  
= 0,3 m/s) 
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3)  nie jest wyjaśniona sprawa wyraźnego piku węgla. Można jednak 
przypuszczać, że jest to następstwo albo rozpadu żywicy w obszarze 
wyższej temperatury, albo (i?) skumulowanie się węgla pochodzące-
go z grafitu zawartego w żywicy FFA (to przypuszczenie sugerują 
wyraźne ślady czarnych „rys” na obrazie powierzchni rolki (Rys. 11). 

PODSUMOWANIE 

Optymalne warunki prasowania, przy których wartości wielkości fizycz-
nych: temperatury tarcia, zużycia oraz współczynnika tarcia są najniższe 
i dotyczą temperatury prasowania równej 160oC. Temperatura 160oC nie 
doprowadza jeszcze do pełnego usieciowania żywicy fenolowo-formal-
dehydowej, tzn. do osiągnięcia fazy rezitu (wyłącznie, w całej objętości) 
a tym samym wpływa na stosunkowo niską wartość współczynnika tarcia 
po stali. Taki poziom usieciowania jest naszym zdaniem i możliwy i po-
żądany – przy dodaniu żywicy epoksydowej istnieją realne możliwości 
wytworzenia się warstewki wierzchniej o stosunkowo niskim współczyn-
niku tarcia, znacznie niższym niż charakterystyczny dla rezitu. Zaobser-
wowano pozytywny wpływ możliwego niepełnego usieciowania kompo-
zytu i obecność rezitolu z grupami metylolowymi na charakterystyki tri-
bologiczne skojarzenia kompozyt–metal. 
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Recenzent: 

Wojciech WIELOCHA 
 

 

Summary 

In the article investigation results of the formation thermosetting 
composite on sliding bearings are presented. Composites of the 
different chemical composition were investigated. Influences of 
chemosetting epoxy matrix on the tribological characteristic phenol-
formaldehyde composites were discussed. Impact of the pressing 
temperature on the thermal stability determined by differential 
scanning calorimetry (DSC) and wear of thermosetting composites – 
steel friction pair were determined.    

The tribological composite characteristics were measured using 
tester T-05 (the tester of type the roll–block). For identification of 
changes in the surface layer of the model friction pair a scanning 
electron microscope (SEM) was used. 
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