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EKOLOGIA W TRIBOLOGII: PROBLEMY ZWIĄZANE Z ELIMINACJĄ 
ROPOPOCHODNYCH ŚRODKÓW SMAROWYCH W WĘZŁACH CIERNYCH 

Michał Wasilczuk 1  
1 Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, ul. Narutowicza 11/12, 

80-233 Gdańsk 

*Adres korespondencyjny: mwasilcz@pg.edu.pl 

 

Słowa klucz: ekologia, polimerowe materiały ślizgowe, łożyska smarowane wodą, właściwości 
materiałowe 
 

Eliminacja ropopochodnych środków smarowych z węzłów ciernych maszyn ma wieloraki korzystny 

wpływ na stan środowiska naturalnego, po pierwsze - środki te są bezpośrednim zagrożeniem dla 

środowiska w przypadku wycieków i nieszczelności, po drugie – ich eliminacja zmniejsza 

zapotrzebowanie na ropę naftową, z której są pozyskiwane i po trzecie, w wielu wypadkach, np. przy 

zastępowaniu tradycyjnych środków smarowych wodą, zmniejszają się też straty tarcia w łożyskach 

w wyniku mniejszej lepkości wody, co zmniejsza zużycie energii przez maszyny.  

Z drugiej jednak strony, wprowadzanie bezsmarowych węzłów ciernych lub smarowania wodnego w 

łożyskach przysparza problemów związanych z koniecznością dostosowania konstrukcji maszyn i 

stosowanych materiałów do nowych warunków działania łożysk i innych właściwości środków 

smarowych. W referacie omówionych zostanie kilka przykładowych problemów związanych ze 

stosowaniem ekologicznych środków smarowych. Jednym z nich jest dobór polimerowych 

materiałów stosowanych na łożyska smarowane wodą i zgodność ich deklarowanych przez 

producentów właściwości z rzeczywistością. 
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WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK ADAPTACYJNYCH 
PRZEZNACZONYCH DO PRACY W PRÓŻNI 

Marcin Kot 1*, Łukasz Major 2, Remigiusz Michalczewski 3, Jurgen Lackner 4  
1 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

2 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków 

3 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii i Eksploatacji, ul. K. Pułaskiego 6/10,  

Radom 26-600 

4 Joanneum Research; Laserzentrum Leoben; Austria 

*Adres korespondencyjny: kotmarc@agh.edu.pl 

 

Słowa klucz: powłoki adaptacyjne, próżnia, tarcie, zużycie 

 

Praca przedstawia właściwości mechaniczne i tribologiczne powłok na bazie amorficznego węgla a-

C z dodatkiem MoS2. Taka kompozycja materiałowa pozwala uzyskiwać efekt adaptacyjny, 

nazywany także kameleonowym. Powłoki nanokompozytowe o takim składzie dostosowują się do 

pracy w różnych warunkach eksploatacji – powietrze, próżna czy podwyższona temperatura poprzez 

tworzenie na powierzchni cienkich warstw o składzie zależnym od środowiska i zapewniającym niski 

współczynnik tarcia oraz wysoką odporność na zużycie przez tarcie. Efekt takie jest możliwy dzięki 

przemianie hybrydyzacji wiązań węgla sp2-sp3 oraz tworzeniu związków molibdenu na powierzchni. 

W pracy określono optymalny skład dla takiej powłoki oraz przedstawiono wyniki badań 

mechanicznych i tribologicznych powłok a-C/MoS2 w różnych środowiskach. Wielokrotne zmiany 

warunków testów tribologicznych pozwoliły określić mechanizm adaptacyjny.  
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ANALIZA ANOVA WPŁYWU WYDZIELEŃ FAZ WĘGLOWYCH NA ZUŻYCIE 
TRIBOLOGICZNE WYSOKOWĘGLOWYCH ODLEWANYCH STOPÓW ŻELAZA 

Łukasz Frocisz 1*, Piotr Matusiewicz 1, Janusz Krawczyk 1  
1AGH Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

*Adres korespondencyjny: e-mail: lfrocisz@agh.edu.pl  

 

Słowa klucz: zużycie, żeliwo, ANOVA, współczynnik tarcia, mikrostruktura 

 

Charakter zużycia wysokowęglowych, odlewanych stopów żelaza silnie zależy od rodzaju oraz 

udziału objętościowego faz węglowych obecnych w mikrostrukturze tych materiałów. Stąd też 

w pracy postanowiono wykorzystać analizę wariancji ANOVA w celu określenia wpływu udziału 

objętościowego oraz morfologii grafitu oraz węglików ledeburytycznych na własności tribologiczne 

wysokowęglowych żeliw stosowanych na walce hutnicze. Badaniu poddano grupę żeliw, różniących 

się składem chemicznym a w konsekwencji morfologią mikrostruktury. Badania tribologiczne 

prowadzono w układzie trącym klocek – pierścień w warunkach tarcia suchego. Analiza wariancji 

ANOVA pozwoliła porównać badane stopy pod kątem zmian morfologii mikrostruktury oraz różnic 

w wynikach testów tribologicznych. Wykonana analiza potwierdziła istotność wpływu 

mikrostruktury na otrzymane wyniki, zwłaszcza w kontekście zmian udziału objętościowego faz 

zawierających węgiel a otrzymanymi podczas próby średnimi wartościami współczynnika tarcia.  
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WPŁYW TEMPERATURY ODPUSZCZANIA NA ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE ŚCIERNE 
I KRUCHOŚĆ ODPUSZCZANIA WYSOKOWYTRZYMAŁEJ MARTENZYTYCZNEJ 

STALI Z BOREM HARDOX EXTREME 

Martyna Zemlik 1*, Łukasz Konat 1, Dominika Grygier 1, 

1 Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Pojazdów, ul. 

Smoluchowskiego 25, 50-370 Wrocław 

*Adres korespondencyjny: e-mail: martyna.zemlik@pwr.edu.pl 

 

Słowa klucz: stale Hardox, stale wysokowytrzymałe, martenzytyczne stale z borem, zużycie 

ścierne, obróbka cieplna, zabiegi odpuszczania 

 

W artykule omówione zostały aspekty mikrostrukturalne wysokowytrzymałej martenzytycznej stali 

z borem Hardox Extreme, która należy do grupy materiałów odpornych na zużycie ścierne. 

Charakteryzuje się ona twardością znacznie przekraczającą wartość 600 HBW i wytrzymałością na 

statyczne rozciąganie Rm powyżej 2000 MPa, co zapewnia wysoką odporność w warunkach zużycia 

ściernego. Jednakże, tak wysokie własności mechaniczne powodują obniżenie parametrów 

plastycznych stali, uwzgledniających udarność, wydłużenie i przewężenie. Przykładowe elementy 

narażone na zużycie ścierne, w tym lemiesze pługa, zęby kultywatora, łyżki koparek czy zsuwnie 

kosza czerpakowego wymagają także zadowalającej odporności na ścieranie udarowe. Poddanie stali 

Hardox Extreme zabiegom odpuszczania może wpłynąć na zwiększenie jej cech użytkowych poprzez 

podwyższenie właściwości plastycznych przy jednoczesnym zachowaniu zadowalających 

wskaźników mechanicznych. W toku przeprowadzonych badań wykazano, że kruchość odpuszczania 

analizowanej stali pojawia się powyżej temperatury 250 °C. Jednocześnie, przy obniżeniu twardości 

z 80 HRA do 70 HRA, możliwe jest uzyskanie zadowalającej odporności na zużycie ścierne, 

mierzonej miarą współczynnika względnej odporności na zużycie kbAV. 
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BADANIE ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE ZMODYFIKOWANEJ POWIERZCHNI 
STOPU Ti13Nb13Zr 

Julia Lisoń-Kubica1*, Anna Taratuta1, Magdalena Antonowicz1, Marcin Basiaga1  
1 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii 

Wyrobów Medycznych ul. Roosevelta 40, 41-800 Zabrze 

* Adres korespondencyjny: e-mail: julia.lison@polsl.pl 

 

Słowa klucz: stopy tytanu, ALD, modyfikacja powierzchni, układ kostny, powłoki antybakteryjne  

 

Głównym środkiem pozwalającym na zwalczanie infekcji bakteryjnych są obecnie antybiotyki. 

Problemy ze sposobem podawania leku i jego skutecznym działaniem powodują ciągłe poszukiwanie 

nowych sposobów podawania ich pacjentowi. Stwarza to potrzebę opracowania nowych strategii 

zwalczania powstających powłok biofilmu bakteryjnego na powierzchni implantów, m.in. takich jak 

modyfikacja biomateriałów, w celu zwiększenia ich odporności na adhezję drobnoustrojów. Badania 

polegają na opisaniu idei metody osadzania powłok atomowych i możliwości jej zastosowania na 

stopie tytanu nowej generacji do zastosowań biomedycznych. Celem pracy jest ocena wpływu 

właściwości fizykochemicznych i mechanicznych zmodyfikowanego stopu Ti13Nb13Zr powłoką 

tlenku tytanu (TiO2) oraz tlenku glinu (Al2O3), przy użyciu metody ALD. W ramach oceny własności 

fizykochemicznych tak powstałych powłok powierzchniowych przeprowadzono obserwacje 

mikroskopowe (SEM, TEM oraz AFM), badania potencjodynamiczne i impedancyjne, badania 

składu chemicznego, badania zwilżalności powierzchni, scratch test, badania ścieralności powłok 

oraz badania biologiczne. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono zróżnicowane własności 

fizykochemiczne stopu z powłokami azotku tytanu oraz tlenku tytanu w zależności od zastosowanej 

ilości cykli oraz temperatury procesu wytwarzania. Uzyskana na tej podstawie wiedza ma znaczenie 

praktyczne dla zastosowania tego typu modyfikacji powierzchni dla różnych rodzajów 

zminiaturyzowanych implantów znajdujących swoje zastosowanie w układzie kostnym. 
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WPŁYW TEMPERATURY PRZESYCANIA W DWUSTOPNIOWEJ OBRÓBCE 
CIEPLNEJ STALI WYSOKOMANGANOWEJ  NA ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE 

ŚCIERNE W WARUNKACH ABRAZJI  

Mateusz Dziubek 1*, Dominika Grygier 1, Małgorzata Rutkowska-Gorczyca 1  

1 Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wroclaw, 

Poland 

*Adres korespondencyjny: e-mail: mateusz.dziubek@pwr.edu.pl  

 

Słowa klucz: stal wysokomanganowa, zużycie ścierne, węglik M3C, izotermiczna obróbka cieplna  

 

Stal wysokomanganową gatunku X120Mn12 poddano dwustopniowej obróbce cieplnej złożonej z 

długoterminowego izotermicznego wygrzewania w temperaturze 510°C, a następnie ponownemu 

przesycaniu w celu zredukowania negatywnego wpływu kruchych wydzieleń węglików cementytu 

manganowego (Fe,Mn)3C. Przesycanie zrealizowano dla dziesięciu różnych wariantów wartości 

temperatury z zakresu od 650°C do 1100°C w celu zweryfikowania jej wpływu na odporność na 

zużycie ścierne w warunkach abrazji. Wzrost temperatury przesycania skutkuje stopniową koagulacją 

oraz rozpadem powstałych w trakcie wyżarzania izotermicznego kolonii perlitu oraz iglastych 

węglików (Fe,Mn)3C. Jednocześnie w wyniku procesu PSN (ang. particle stimulated nucleation) 

gruboziarnista mikrostruktura austenitu ulega rozdrobnieniu, co finalnie wpływa na wzrost 

odporności na zużycie ścierne. W wyniku końcowych zmian mikrostrukturalnych uzyskano wzrost 

odporności na ścieranie o około 16% w porównaniu do stanu wyjściowego.    
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TARCIE STATYCZNE PROSTYCH I ODWRÓCONYCH PAR ŚLIZGOWYCH METAL-
POLIMER 

Mariusz Opałka 1* 
1 Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 

Wrocław 

*Adres korespondencyjny: e-mail: Mariusz.opalka@pwr.edu.pl 

 

Słowa klucz: polimery, odwrócona para trąca, tarcie 

 

Współpraca cierna materiałów o różnych twardościach, występuje w elementach maszyn w jednym 

z dwóch następujących wariantów: prosta lub odwrócona para trąca. Dla ślizgowej pary prostej 

obszar odkształcania (obszar styku) materiałów ślizgowych nie przemieszcza się na powierzchni 

elementu polimerowego podczas ich współpracy. W przypadku par odwrotnych powierzchnia styku 

zmienia swoje położenie podczas ruchu na powierzchni elementu polimerowego. Badania 

tribologiczne wybranych par ślizgowych (polimer po stali lub stal po polimerze) w tarciu statycznym 

przeprowadzono na tribotesterze do badań w ruchu posuwisto-zwrotnym. Polimerami wybranymi do 

badań były popularne materiały ślizgowe w zastosowaniach inżynierskich: polietylen o ultrawysokim 

ciężarze cząsteczkowym (PEUHMW), polioksymetylen (POM) oraz politetrafluoroetylen (PTFE). 

Tworzywa te współpracowały ze stalą C45 przy różnym nacisku jednostkowym (p = 0,5; 1; 2 [MPa]) 

w warunkach tarcia suchego. Wyniki pomiarów wykazały istotny wpływ wariantu kombinacji 

materiałów (metal-polimer, polimer-metal) na wartość współczynnika tarcia. We wszystkich 

testowanych kombinacjach materiałowych, w których próbka stalowa (sworzeń) ślizgała się po płytce 

polimerowej, współczynnik tarcia był wyższy niż w sytuacji, gdy próbka polimerowa 

współpracowała ze stalową płytą. Głównym powodem jest znaczna wartość składowej 

odkształceniowej siły tarcia. 
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MATERIAŁY KOMPOZYTOWE Z OSNOWĄ ŻELIWA PRZEZNACZONE NA UKŁADY 
HAMULCOWE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Andrzej Posmyk1*, Jerzy Myalski2 
1 Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej,  

40-019 Katowice, Krasińskiego 8 

2 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 40-019 Katowice, Krasińskiego 8 

*Adres korespondencyjny: Andrzej.posmyk@polsl.pl 

 

Słowa klucz: tarcza hamulcowa, kompozyt, żeliwo, pianka SiC 

 

W układzie hamulcowym energia kinetyczna pojazdu jest rozpraszana przez tarcie i zużycie 

współpracujących części. Od materiałów stosowanych na hamulce wymaga się stabilności 

współczynnika tarcia w zmiennych warunkach hamowania, małego zużycia zapewniającego 

mniejsze zanieczyszczenie środowiska oraz dobrej przewodności cieplnej ułatwiającej 

odprowadzanie ciepła generowanego tarciem. 

Powyższe wymagania spełniają kompozyty. Znane są tarcze hamulcowe z kompozytów z osnową 

siluminową (40-60% SiC), węglową (z dodatkiem włókien węglowych). Dodatek SiC (=100-350 

W/(mK)) poprawia przewodność cieplną tarczy siluminowej (=130-150 W/(mK)). Cena tarcz z 

kompozytów jest wyższa niż z żeliwa (=60 W/(mK)). Dlatego we współpracy Wydziału Inżynierii 

Materiałowej oraz Wydziału Transportu i Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej opracowano 

kompozyt z osnową żeliwną zbrojoną pianką z SiC. Takie rozwiązanie poprawia przewodność 

cieplną żeliwa, zmniejsza zużycie tarczy (czterokrotnie) i klocka (trzykrotnie) oraz stabilizuje 

współczynnik tarcia. Współczynnik tarcia w skojarzeniu z klockiem hamulcowym P50 094 żeliwa 

GJL wynosi µ=0,22 na początku i µ=0.42 po 1000 m drogi tarcia, a w skojarzeniu z GJL+SiC 

odpowiednio µ=0,38 i µ=0,42. Temperatura w klocku w pobliżu strefy tarcia z kompozytem jest 10°C 

niższa niż z żeliwem. Wyniki badań porównawczych tarcz hamulcowych wykonanych ze 

stosowanego dotychczas żeliwa szarego z grafitem płatkowym oraz z tarcz z tego żeliwa zbrojonego 

pianką SiC zostaną przedstawione w zgłaszanym referacie.  
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WŁAŚCIWOŚCI SMARNE MIESZANIN OLEJÓW POLIESTROWYCH Z CZYNNIKIEM 

CHŁODNICZYM R404A W WARUNKACH SKĄPEGO SMAROWANIA 

Kasper Górny1 ,  Arkadiusz Stachowiak1 ,  Przemysław Tyczewski1 ,  Wiesław 
Zwierzycki1   

1Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań 

*Adres korespondencyjny: e-mail: kasper.gorny@put.poznan.pl 

 

Słowa klucz: mieszanina olej/czynnik chłodniczy, właściwości smarne, skąpe smarowanie  

 

Obecnie w chłodnictwie następuje dynamiczny zwrot w kierunku stosowania ekologicznych 

czynników chłodniczych. Obowiązkowo powinny być to substancje nie zawierające fluoru i chloru. 

Wycofane zostały już substancje przyczyniające się do powiększania dziury ozonowej, a obecnie 

ogranicza się czynniki chłodnicze zwiększające efekt cieplarniany. Dość powszechnie stosowanym 

czynnikiem chłodniczym z grupy HFC dla komercyjnych urządzeń chłodniczych zarówno w małych 

jak i dużych instalacjach był do niedawna R404A. Pomimo, że czynnik chłodniczy R404A 

charakteryzuje się dużym potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego nie zakazano jego stosowania 

w istniejących instalacjach chłodniczych. Powszechne stosowanie czynnika chłodniczego R404A 

wiąże się z potrzebą doboru odpowiednich sprężarkowych środków smarnych. 

W sprężarkach chłodniczych może wystąpić sytuacja, w której ilość oleju w węzłach tarcia jest 

niewystarczająca. Wówczas mogą wystąpić skąpe warunki smarowania. Może również zaistnieć 

sytuacja, w której środka smarnego zabraknie w obszarach tarcia, a smarowanie węzłów będzie 

realizowane tylko przez czynnik chłodniczy. 

W artykule przedstawiono metodyczny dobór parametrów badań pozwalających na ocenę 

właściwości smarnych olejów do sprężarek chłodniczych w mieszaninie z czynnikiem chłodniczym 

w warunkach skąpego smarowania dla olejów poliestrowych. Umieszczono również wyniki badań 

zużyciowych pozwalających na ocenę właściwości smarnych mieszanin olej – czynnik chłodniczy w 

warunkach skąpego smarowania uzyskanych dla czynnika chłodniczego R404A z olejami 

poliestrowymi. 
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ANALIZA WPŁYWU HEKSAGONALNEGO AZOTKU BORU NA WŁAŚCIWOŚCI 
TRIBOLOGICZNE SMARU PLASTYCZNEGO 

Szymon Senyk 1*, Tadeusz Kałdoński 2   

1 Szkoła Doktorska, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. 

Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 
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ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 

*Adres korespondencyjny: e-mail: szymon.senyk@wat.edu.pl 

 

Słowa klucz: tribologia, smary plastyczne, heksagonalny azotek boru, nanododatki, właściwości 

smarnościowe 

 

W artykule podjęto problematykę zastosowania heksagonalnego azotku boru (h-BN) jako dodatku do 

smarów plastycznych. Przeprowadzono analizę literatury tematu pod kątem smarów plastycznych, 

do których wprowadzano heksagonalny azotek boru. Szczególną uwagę zwrócono na nanodmianę h-

BN, z uwagi na aktualność tej tematyki i odnotowywany w opublikowanych badaniach naukowych 

potencjał nanododatków do środków smarnych. Stwierdzono, że aby wskazać prawidłowości 

opisujące tribologiczne oddziaływanie heksagonalnego azotku boru wymagane są szczegółowe 

badania i analiza jego właściwości. Do istotnych czynników determinujących opisywane 

zastosowanie tego dodatku zaliczono: rozkład rozmiarów jego cząstek, ich morfologię, powierzchnię 

właściwą, a także porowatość. Wymienione właściwości określono dla czterech próbek 

heksagonalnego azotku boru, które były jednocześnie obiektami eksperymentów tribologicznych. 

Wykorzystano w tym celu skaningowy mikroskop elektronowy (SEM), metodę dyfrakcji 

rentgenowskiej (XRD) oraz wyznaczono niskotemperaturowe izotermy adsorpcji. Badania wpływu 

h-BN na właściwości smarnościowe litowego smaru plastycznego przeprowadzono na aparacie 

czterokulowym. Zidentyfikowano możliwe mechanizmy oddziaływania różnych typów h-BN 

w strefie tarcia, wykorzystując przy tym zgromadzone informacje dotyczące ich istotnych 

właściwości. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowanie nano 

h-BN w omawianym kontekście wydaje się perspektywiczne.  
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INFLUENCE OF USED OIL ON THE FRICTION COEFFICIENT OF TEXTURED 
SURFACESS 

Sławomir Woś 1*, Paweł Pawlus 1, Waldemar Koszela 1, 

1 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 

Rzeszów 

*Adres korespondencyjny: wosslawomir@prz.edu.pl  

 

Słowa klucz: Lubricated sliding, Surface texturing, used oil, abrasive jet machining 

 

Teksturowanie powierzchni ślizgowych jest jedną z uznanych i często stosowanych metod 

redukujących opory ruchu. Dzięki kształtowaniu powierzchni ślizgowych zarówno metodami 

tradycyjnymi jak np. gładzenie lub nowszymi jak obróbka laserowa, trawienie chemiczne oraz 

nagniatanie, uzyskiwane są różne efekty tribologiczne współpracujących powierzchni. W 

przedstawianych badaniach autorzy skupili się na wpływie zużytego oleju, który smaruje węzeł z 

kieszeniami smarowymi, jak przepracowany olej wpływa na opory ruchu w porównaniu do jego 

świeżego odpowiednika.  Celem badań było ustalenie, czy zmiany w oleju oraz nagromadzone w nim 

zanieczyszczenia mają wpływ na zmniejszenie zdolności kieszeni smarowych do generowania siły 

hydrodynamicznej, której efektem jest redukcja współczynnika tarcia. Punktem odniesienia są 

identyczne pary cierne zawierające powierzchnie teksturowane, ale pracujące z fabrycznie nowym 

olejem. Kieszenie smarowe wykonywane były na powierzchni szlifowanej o parametrze 

chropowatości Ra 0.15-0.2 µm, gdzie okrągły kształt kieszeni smarowych (średnica 0.5 mm oraz 

głębokość 15 do 20 µm) uzyskano za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej. Zastosowany środek 

smarowy to fabrycznie nowy oraz przepracowany olej silnikowy. 
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WYZNACZANIE KRZYWYCH MAGNETYZACJI FERROCIECZY NA PODSTAWIE 
POMIARU ROZKŁADU CZĄSTEK OTRZYMANEGO METODĄ DLS 

Marcin Szczęch 1*, Yuliia Tarasevych 1 
1AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

*Adres korespondencyjny: e-mail: szczech@agh.edu.pl 

 

Słowa klucz: DLS, ciecz magnetyczna, ferrociecz, rozkład cząstek, krzywa magnetyzacji 

 

Ferrociecz to koloid o cząstkach rzędu około 10nm, które wykazują właściwości magnetyczne. Ze 

względu na swoje cechy, ciecze te znalazły zastosowanie w różnych aplikacjach jak uszczelnienia, 

głośniki, tłumiki czy w układach chłodzących. Wykorzystywane są również jako środek smarny, a 

obiecującym obszarem zastosowania jest również medycyna. Jednym z podstawowych parametrów 

decydującym o potencjalnej aplikacji takich cieczy jest krzywa magnetyzacji, a producent cieczy 

często nie podaje tej informacji.  

Istnieje kilka metod pomiaru tego parametru np. za pomocą magnetometrów lub krzywą tą można 

wyznaczyć na podstawie znajomości rozkładu cząstek uzyskaną z wykorzystaniem transmisyjnego 

mikroskopu elektronowego (TEM). Koszty tych urządzeń oraz badań są jednak relatywnie wysokie. 

W pracy opisano metodę wyznaczenia krzywej magnetyzacji na podstawie pomiaru wielkości cząstek 

z wykorzystaniem metody DLS (Dynamic Light Scattering). Do badań wybrano ferrociecze o znanej 

wartości magnetyzacji nasycenia. Wyniki porównano z krzywymi magnetyzacji opisanymi w innych 

publikacjach. Otrzymana zgodność wyników pozwała rekomendować tę metodę jako alternatywę do 

innych. 
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OCENA WPŁYWU CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI NA ZACHOWANIE SIĘ 
CIECZY MAGNETOREOLOGICZNYCH W TRYBIE ŚCINANIA 

Barbara Stępień 1*, Wojciech Horak 1  

1 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

*Adres korespondencyjny: e-mail: bstepie@agh.edu.pl 

Słowa klucz: ciecz magnetoreologiczna, tryb ścinania, chropowatość powierzchni, magnetosweep 

 

 Ciecze magnetoreologiczne (MR) zaliczane są do grona materiałów inteligentnych. Są to 

substancje niejednorodne o złożonym składzie i charakteryzują się złożonymi właściwościami 

reologicznymi. Ponadto, charakterystyki ich zachowania mogą być aktywnie kształtowane przez pole 

magnetyczne, zarówno ze względu na jego wartość, jak i orientację przestrzenną.  

 W pracy przedstawiono wyniki pomiarów naprężenia stycznego komercyjnej cieczy 

magnetoreologicznej z wykorzystaniem geometrii pomiarowej typu płytka-płytka o modyfikowanej 

powierzchni roboczej. Celem badań było określenie wpływu zmiany chropowatości płytki 

pomiarowej na uzyskiwane wyniki naprężeń ścinających. Przeprowadzono badania z kontrolowaną 

szybkością ścinania oraz pomiary typu Magneto Sweep, dla trzech wysokości warstwy cieczy MR. 

Badania, przy indukcji pola magnetycznego w zakresie 0 do 700 mT. Badania wykazały, że parametry 

geometryczne układu pomiarowego istotnie wpływają na zachowanie się badanej cieczy MR. 

Wykazano, że w zależności od parametrów badania, zwiększenie chropowatości powierzchni może 

powodować zwiększenie lub zmniejszenie rejestrowanej wartości naprężeń stycznych. 
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ROLA ASYMETRII PRĘDKOŚCI WALCÓW ORAZ ASYMETRII WSPÓŁCZYNNIKA 
TARCIA W ASPEKCIE OTRZYMANIA PROSTEGO PASMA PO WALCOWANIU 

Bartosz Sułek 1,2*, Janusz Krawczyk 3, Marcin Majewski 1, Krzysztof Plewa 1  
1 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, Centrum Obróbki Plastycznej, 

ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań 

2 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkoła Doktorska, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

3 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

*Adres korespondencyjny: Bartosz.sulek@pit.lukasiewicz.gov.pl 

 

Słowa klucz: Asymetria tarcia, walcowanie asymetryczne, symulacje MES, asymetria kinetyczna, 

stal S235  

 

Walcowanie asymetryczne polega na wprowadzeniu celowej i kontrolowanej asymetrii procesu 

uzyskiwanej m.in. poprzez zastosowanie różnych prędkości obrotowych walców, średnic oraz 

zróżnicowaniu warunków tarcia pomiędzy walcami roboczymi. Technologia ta pozwala m.in. na 

poprawę geometrii uzyskiwanych wyrobów oraz stosowanie większych odkształceń w jednym 

przepuście walcowniczym. Do wad tego procesu można jednak zaliczyć wyginanie się pasma po 

wyjściu z kotliny walcowniczej. Jednym z czynników pozwalających na sterowanie tym procesem (a 

więc i stopniem wygięcia pasma) jest zmiana tarcia pomiędzy walcami a pasmem (innym dla dwóch 

walców). Niniejsze opracowanie stanowi próbę lepszego poznania wpływu asymetrii prędkości 

walcowania oraz asymetrii współczynnika tarcia pomiędzy walcami na przebieg procesu, geometrię 

pasma, a także mikrostrukturę i właściwości mechaniczne taśm ze stali S235. Badaniami został objęty 

wpływ asymetrii prędkości walców, asymetrii związanej z różnorodnymi współczynnikami tarcia 

pomiędzy walcami oraz asymetrii wynikającej z zastosowania obu tych czynników jednocześnie. 

Przeprowadzone badania mają na celu określenie takich wartości współczynników asymetrii 

prędkości walców oraz asymetrii tarcia, które pozwalają na uzyskanie dla różnych gniotów prostego 

pasma po walcowaniu przy jednoczesnym obniżeniu sił procesowych. Badania przeprowadzono z 

wykorzystaniem symulacji MES, których wyniki poddano empirycznej weryfikacji. Uzyskane w 

trakcie tych prób wyroby poddano następnie badaniom mającym na celu określenie ich parametrów 

wytrzymałościowych, twardości oraz mikrostruktury. Praca finansowana z programu Doktorat 

Wdrożeniowy (V edycja) przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 
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BADANIA TRIBOLOGICZNE WYBRANYCH MATERIAŁÓW STOSOWANYCH NA 
LEMIESZE PŁUGÓW POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH 

Krzysztof Adamczuk 1*, Albert Lewandowski 1 
1 Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra 

*Adres korespondencyjny: e-mail: k.adamczuk@iim.uz.zgora.pl 

 

Słowa klucz: zużycie tribologiczne, chropowatość powierzchni, warstwa wierzchnia, materiały 

konstrukcyjne, 

 

W pracy przedstawiono wyniki badań tribologicznych wybranych materiałów stosowanych na 

lemiesze pługów pojazdów gąsienicowych. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe 

wiadomości związane z tematyką badawczą oraz zaprezentowano problematykę związaną z kwestią 

zużywania się lemieszy pługów pracujących w ciężkich warunkach.  

W drugiej części artykułu scharakteryzowano badane materiały konstrukcyjne oraz środek smarowy 

zastosowany w badaniach. Przedstawiono metodykę badań oraz wyniki badań własnych właściwości 

tribologicznych skojarzeń trących z wybranymi materiałami konstrukcyjnymi stosowanymi na 

lemiesze pługów pojazdów gąsienicowych. Badania właściwości tribologicznych zrealizowano przy 

wykorzystaniu testera typu rolka-klocek T-05, w Katedrze Materiałoznawstwa, Technologii i 

Eksploatacji Maszyn Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Analiza otrzymanych wyników badań pozwoliła dobrać materiał charakteryzujący się największą 

odpornością na ścieranie. Zastosowanie tego materiału w produkcji lemieszy może przyczynić się do 

zwiększenia ich trwałości i niezawodności. 
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BADANIE TRWAŁOŚCI SPRZĘGŁA TARCZOWEGO Z CIECZĄ 
ELEKTROREOLOGICZNĄ 

Artur Olszak  1*  

1 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Al. Tysiąclecia Państwa 

Polskiego 13a, 24-110 Puławy 

*Adres korespondencyjny: e-mail: artur.olszak@ins.lukasiewicz.gov.pl 
 

Słowa klucz: trwałość, sprzęgła wiskotyczne tarczowe, ciecze inteligentne 

 

Artykuł dotyczy badań eksperymentalnych trwałości sprzęgła tarczowego z cieczą 

elektroreologiczną. Sprzęgła wiskotyczne, do których zalicza się sprzęgła tarczowe, stosowane są w 

układach przeniesienia napędu wielu maszyn. Zupełnie nowe możliwości rozwoju 

konstrukcji  sprzęgieł wiskotycznych stworzyło zastosowanie jako cieczy roboczych tzw. cieczy 

inteligentnych: elektroreologicznych i magnetoreologicznych. Dzięki zastosowaniu tych cieczy w 

sprzęgłach możliwe jest sterowanie napędem za pomocą prądu elektrycznego w wyniku zmian pola, 

odpowiednio: elektrycznego i magnetycznego. Jednak istotnym problemem, decydującym o 

możliwości aplikacji przemysłowej sprzęgieł z cieczami inteligentnymi jest ich trwałość. W artykule, 

na postawie badań trwałościowych sprzęgła tarczowego z cieczą elektroreologiczną, przedstawiono 

rozważania dotyczące czynników eksploatacyjnych mających zasadniczy wpływ na trwałość 

sprzęgła i jego elementów, w tym samej cieczy roboczej. 
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OPORY TARCIA STATYCZNEGO WYBRANYCH POLIMERÓW 
TERMOPLASTYCZNYCH W PARACH ŚLIZGOWYCH POLIMER-POLIMER 

Anita Ptak 1 ,  Wojciech Wieleba 1*, Jakub Mularczyk 1  
1 Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław 

*Adres korespondencyjny: wojciech.wieleba@pwr.edu.pl 

 

Słowa klucz: tarcie statyczne, materiały polimerowe, skojarzenie polimer-polimer 

 

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z tarciem statycznym występującym podczas 

ślizgowej współpracy materiału polimerowego z materiałem polimerowym. W praktyce inżynierskiej 

tego typu skojarzenia występują między innymi w połączeniach zaczepowych łączących elementy 

obudów i korpusów oraz niekiedy w elementach ślizgowych. Badania tribologiczne prowadzono w 

warunkach tarcia technicznie suchego, przy różnym nacisku jednostkowym (p = 0,3 – 0,7 MPa). 

Tarcie odbywało się w różnych wariantach par ślizgowych materiałów polimerowych dla 

następujących tworzyw termoplastycznych: PA, POM, PET, PEEK Wyniki badań potwierdzają 

wpływ rodzaju skojarzonych materiałów a także, który z materiałów porusza się a który pozostaje w 

spoczynku w ramach danej pary trącej. Najmniejszą wartość współczynnika tarcia statycznego 

otrzymano dla pary trącej PEEK po POM (μstat = 0,05) przy nacisku jednostkowym p=0,5 MPa 

natomiast największy współczynnik tarcia uzyskano dla pary PA po POM (μstat = 0,21) przy nacisku 

jednostkowy, p = 0,7 MPa. 
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PROJEKTOWANIE ZARYSÓW KÓŁ ZĘBATYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
WYKONYWANYCH METODĄ FORMOWANIA WTRYSKOWEGO Z 

WYKORZYSTANIEM METOD UMOŻLWIAJĄCYCH MODYFIKACJĘ KSZTAŁTU 
ZARYSU ZĘBA 

Konrad Pawłusik 1*, Artur Olszewski 2  

1 DFM Doors sp. z o. o., ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk 

2 Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, ul. Gabriela 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

*Adres korespondencyjny: konpawlu@student.pg.edu.pl 

 

Słowa klucz: koła zębate, tworzywa sztuczne, metody projektowania, Direct Gear Design® 

 

Przekładnie zębate są powszechnymi mechanizmami służącym do przenoszenia mocy. Wraz z 

postępem technologicznym pojawiają się nowe materiały oraz technologie służące do ich produkcji. 

W ostatnich kilkunastu latach coraz popularniejsze staje się wykorzystywanie kół zębatych z tworzyw 

sztucznych. Szeroki wybór tworzyw oraz łatwość produkcji masowej, poprzez technologię wtrysku, 

skłania do coraz częstszego ich użycia w mniej obciążonych częściach maszyn, co pozwala obniżyć 

koszty i masę.  Klasyczne metody projektowania koła zębatego znane są od wielu lat i zazwyczaj 

uwzględniają użycie gotowego, znormalizowanego narzędzia za pomocą, którego, poprzez obróbkę 

skrawaniem, zostaje wykonany zarys zęba. Tymczasem najnowsze wyniki badań naukowych i 

wdrożeń wskazują, że koła zębate wykonane z tworzyw sztucznych, ze względu na ich odmienne 

charakterystyki tribologiczne i mechaniczne powinny być projektowane z użyciem innych 

niekonwencjonalnych metod. Metody te nie są osiągalne przy standardowym projektowaniu kół 

zębatych, ponieważ nie są możliwe do zastosowania w klasycznej obróbce obwiedniowej. W 

powyższym artykule zaprezentowano wpływ wybranych parametrów koła na zarys zęba z 

wykorzystaniem metody Direct Gear Design. Metoda ta bazuje na teorii parametrów uogólnionych 

autorstwa profesora E. B. Wulkagowa. Umożliwia ona projektowanie geometrii kół zębatych 

nieosiągalnych do wytwarzania metodami obwiedniowymi, ale możliwych do wykonania metodą 

wtrysku, która pozwala na wyprodukowanie koła o dowolnym kształcie zęba zwiększając tym samym 

trwałość i przenoszone moce. 
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BADANIA HYDRODYNAMICZNYCH ŁOŻYSK POPRZECZNYCH Z MATERIAŁU 
PEEK SMAROWANYCH WODĄ ORAZ OLEJEM 

Tomasz Żochowski 1 ,  Artur Olszewski 1 ,  
1 Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, ul. Gabriela 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

Adres korespondencyjny: e-mail:  tomasz.zochowski@pg.edu.pl 

 

Słowa klucz: poprzeczne łożysko ślizgowe, smarowanie wodą, łożysko PEEK 

 

Przeprowadzono testy na stanowisku badawczym hydrodynamicznych łożysk poprzecznych 

wykonanych z materiału polimerowego PEEK (Polieteroeteroketon), które były badane w warunkach 

obciążeń statycznych. 

Badany materiał znajduje się w ścisłej czołówce najlepszych materiałów ślizgowych pod 

kątem zastosowania w łożyskach ślizgowych i jego zastosowanie w łożyskach ślizgowych jest 

zyskuje na popularności. Posiada mały współczynnik tarcia, nie ma tendencji do gwałtownego 

zacierania oraz może pracować w wysokich temperaturach (krótkotrwała praca nawet do 310 stopni 

Celsjusza). 

Głównym celem badań było określenie możliwości zastąpienia konwencjonalnego 

smarowania olejowego ekologicznym smarowaniem wodnym.  Testy zostały przeprowadzone dla 

dwóch rodzajów smarowania czystą wodą oraz smarowania konwencjonalnego olejem ISO VG 46. 

Na podstawie badań zbadano charakterystyki tribologiczne łożyska. Dokonano porównania 

współczynników tarcia, nośności dla różnych mediów smarujących. Podczas badań 

zaobserwowano interesujące zjawisko docierania się materiału dla stosunkowo wysokich nacisków 

przy smarowaniu medium smarującym o bardzo niskiej lepkości jakim jest woda (naciski w łożysku 

ponad 2 MPa). 
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ASPEKTY TRIBOLOGICZNE PROCESU ZMĘCZENIA ZAKŁADKOWYCH 
POŁĄCZEŃ NITOWYCH STOSOWANYCH W LOTNICTWIE  

Tomasz Machniewicz 1*, Adam Korbel 1   

1 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

*Adres korespondencyjny: e-mail: machniew@agh.edu.pl 

 

Słowa klucz: połączenia nitowe, trwałość zmęczeniowa, siła tarcia, fretting, analizy MES 

 

Trwałość zmęczeniowa połączeń nitowych zależy w złożony sposób od licznych czynników 

materiałowych, technologicznych, geometrycznych i obciążeniowych. Wśród różnych sił 

działających w tego typu złączach decydujących o ich trwałości zmęczeniowej, istotną rolę 

odgrywają m.in. siły docisku oraz siły sprzężenia ciernego miedzy blachami. Na podstawie 

statycznych i quasi-cyklicznych badań eksperymentalnych wyznaczono wartości współczynników 

tarcia między łączonymi blachami dla różnych sił ich wzajemnego docisku, oraz przedstawiono 

ewolucję siły tarcia między blachami w następujących po sobie cyklach obciążenia dla różnych sił 

zakuwania nitów. Na podstawie analiz MES wyznaczono teoretyczne wartości sił docisku między 

łączonymi blachami oraz udziały sił tarcia w transferze obciążenia dla różnych sił zakucia nitów, a 

także wpływ wielkości sprzężenia ciernego na rozkład naprężeń generowanych w łączonych 

elementach pod działaniem obciążenia zewnętrznego. Efektywny wpływ tarcia na własności 

zmęczeniowe połączeń nitowych zademonstrowano poprzez porównanie krzywych zmęczeniowych 

uzyskanych dla połączeń blach ze stopu 2024-T3 o powierzchniach platerowanych, z krzywymi 

uzyskanymi dla takich samych połączeń, w których wpływ tarcia zminimalizowano poprzez 

oddzielenie blach warstwą folii teflonowej, oraz zastosowanie środka smarnego. Poddano analizie 

ślady zużycia ciernego powstające w postaci wżerów przyspieszających inicjację pęknięć 

zmęczeniowych na powierzchniach przylgowych łączonych blach. 
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WPŁYW WIELKOŚCI CZĄSTEK Al2O3 NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I 
TRIBOLOGICZNE KOMPOZYTOWYCH POWŁOK PEEK OSADZANYCH 

ELEKTROFORETYCZNIE NA PODŁOŻU STALOWYM 

Mateusz Otto 1*, Sławomir Zimowski 1, Aleksandra Fiołek 2 

1 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

2 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

*Adres korespondencyjny: e-mail: otto@agh.edu.pl 

Słowa klucz: PEEK, powłoka, Al2O3, właściwości mechaniczne, właściwości tribologiczne, cząstki 

nanometryczne i mikrometryczne, elektroforeza 

 

Ze względu na rozwój nowych technologii oraz rosnące potrzeby przemysłu, część 

prowadzonych badań naukowych i eksploatacyjnych poświęcona jest tworzeniu nowych rozwiązań, 

a pozostałe skupiają się na poprawie już istniejących. W obszarze budowy maszyn poszukuje się 

powłok o większej wytrzymałości i trwałości.  

W tym celu wytworzono i zbadano dwa rodzaje powłok kompozytowych na osnowie PEEK: 

wzmocnione mikrocząstkami lub nanocząstkami Al2O3 o różnym udziale masowym napełniacza. 

Proces osadzania przeprowadzono metodą elektroforezy, a za podłoże posłużyła stal konstrukcyjna. 

Właściwości mechaniczne powłok kompozytowych zbadano instrumentalną metodą wciskania 

wgłębnika Vickers’a, adhezję określono w teście zarysowania wgłębnikiem Rockwella, a 

właściwości tribologiczne opisano przez współczynnik tarcia ślizgowego oraz wskaźnik zużycia 

objętościowego, które wyznaczono podczas tarcia w styku niesmarowanym ze stalową kulą. 

Na podstawie wstępnych badań można stwierdzić, że twardość Vickers’a powłoki 

kompozytowej napełnianej nanocząsteczkami i mikrocząsteczkami ceramicznymi jest zbliżona, 

niezależnie od odpowiadającego sobie udziału masowego cząstek Al2O3 w powłoce PEEK dla 

zastosowanego zakresu obciążeń. Wprowadzenie napełniacza ceramicznego do powłoki PEEK 

znacząco poprawiało odporność na zużycie powłok kompozytowych niezależnie od udziału 

i rozmiaru cząstek zbrojenia w porywaniu powłok z nienapełnionego PEEK. 
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WŁASNOŚCI MECHANICZNE POWŁOK POLIMEROWYCH ZAWIERAJĄCYCH HAP 
I SUBSTANCJĘ AKTYWNĄ NA PODŁOŻU METALOWYM 

Karolina Goldsztajn 1*, Janusz Szewczenko 1, Julia Lisoń 1, Joanna Jaworska 2, 
Katarzyna Jelonek 2, Wojciech Kajzer 1  

1 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii 

Wyrobów Medycznych, Roosevelta 40, 41-800 Zabrze 

2 Polska Akademia Nauk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych, 

M. Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze 

*Adres korespondencyjny: e-mail: karolina.goldsztajn@polsl.pl 

 

Słowa klucz: biodegradowalne powłoki polimerowe, stopy tytanu, Pin-On-Disc, scratch test  

 

Stopy tytanu znajdują obecnie szerokie zastosowania implantacyjne, szczególnie w ortopedii. 

Jednakże niepożądane reakcje wywoływane przez jony aluminium i wanadu uwalnianie 

z powierzchni najczęściej wykorzystywanych w praktyce stopów Ti6Al4V oraz Ti6Al7Nb skutkują 

koniecznością modyfikacji powierzchni materiału celem poprawy biokompatybilności. Wśród 

dostępnych metod modyfikacji wymienić można nakładanie biodegradowalnych powłok 

polimerowych, które poza poprawą biokompatybilności poprzez ograniczenie przenikania jonów 

pierwiastków stopowych do środowiska tkankowego, stanowić mogą także matrycę dla uwalniania 

substancji mineralnych (HAp) oraz aktywnych. Ze względu na siły tarcia występujące w układzie 

implant-kość, istotne jest zapewnienie odpowiednich własności mechanicznych powłoki, między 

innymi adhezji powłoki do metalowego podłoża oraz odporności na ścieranie. W pracy określono 

własności mechaniczne powłok polimerowych z PLGA, zawierających nanocząsteczkowy 

hydroksyapatyt oraz substancję aktywną (deksametazon), nakładanych metodą ultradźwiękową na 

podłoże ze stopu Ti6Al7Nb. Zakres przeprowadzonych badań obejmował obserwacje mikroskopowe 

z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej, badania topografii powierzchni z wykorzystaniem 

profilometru optycznego, badania adhezji powłok do podłoża metodą scratch test oraz badania 

tribologiczne (metoda Pin-On-Disc).  
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ZMIANY MIKROSTRUKTURY POWŁOK a-C:H/MoS2 W WYNIKU PROCESÓW 
TRIBOLOGICZNYCH 

Piotr Osada1*, Marcin Kot1  
1AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

*Adres korespondencyjny: e-mail: osada@agh.edu.pl 

 

Słowa klucz: powłoki adaptacyjne, dwusiarczek molibdenu, węgiel diamentopodobny, 

podwyższona temperatura, zmiany materiałowe 

 

Powłoki nanokompozytowe składające się z amorficznego węgla diamentopodobnego w postaci 

uwodornionej a-C:H (diamond-like carbon – DLC) i dwusiarczku molibdenu MoS2 nadają się do 

stosowania w węzłach tarcia funkcjonujących w zakresie temperatur do 250°C. Powłoka 100% a-

C:H w temperaturze otoczenia odznacza się wysoką trwałością na zużycie ścierne i małymi oporami 

tarcia. A powłoka 100% MoS2 małym współczynnikiem tarcia w temperaturze 250°C. Połączenie 

tych dwóch materiałów w nanokompozyt a-C:H/MoS2 daje synergię wspomnianych właściwości 

tribologicznych skutkując utrzymywaniem niskiego współczynnika tarcia i małej wartości wskaźnika 

zużycia. Wspomniane ulepszenie właściwości tribologicznych powierzchni odnotowano w literaturze 

i potwierdzono w badaniach własnych. Celem pracy było określenie stopnia i charakteru zmian 

materiałowych zachodzących w strefie tarcia po badaniach zużycia ściernego w styku płaszczyzny 

powłoki z kulą Al2O3 o średnicy 6 mm. 
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ANALIZA ZUŻYCIA TRIBOLOGICZNEGO KOMPOZYTOWYCH POWŁOK Al-
Ti NANOSZONYCH METODĄ COLD SPRAY 

Małgorzata Rutkowska-Gorczyca 1*, Marcin Wiśniewski 1, Mateusz Dziubek1, 
Piotr Kowalewski 2, Marcin Winnicki 3  

1 Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Pojazdów 

2 Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Budowy Maszyn i Systemów 

Mechatronicznych 

3 Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Obróbki Plastycznej, Spawalnictwa i 

Metrologii 

*Adres korespondencyjny: e-mail: malgorzata.rutkowska-gorczyca@pwr.edu.pl 

 

Słowa klucz: tribologia, powłoki kompozytowe, Al-Ti, cold spray 

 

Możliwość zastosowania metody niskociśnieniowego natrysku zimnym gazem (LPCS) do natrysku 

powłok kompozytowych jest znane i wykorzystywane od bardzo dawna. Metoda ta pozwala na 

tworzenie powłok z różnych pod względem fizycznym i chemicznym proszków oraz na regenerację 

elementów uszkodzonych podczas eksploatacji. Do badań wybrano kompozytowe powłoki 

aluminium i tytanu, przy różnych stężeniach wagowych. Badania przeprowadzono w celu określenia 

wpływu składu chemicznego powłok kompozytowych na ich właściwości tribologiczne. W pracy 

zaprezentowano wyniki badań zużycia tribologicznego powłok kompozytowych nanoszonych na 

podłoże stalowe z zastosowaniem metody niskociśnieniowego natrysku zimnym gazem (LPCS). 

Badania odporności na zużycie ścierne wykonano przy użyciu metody ball-on-plate w ruchu 

posuwisto-zwrotnym. Analiza odporności na zużycie ścierne badanych powłok obejmowała 

określenie wpływu siły nacisku na intensywność zużywania oraz współczynnika tarcia kinetycznego 

badanych par trących. Badania pozwoliły określić optymalny skład chemiczny kompozytowych 

powłok Al-Ti, w celu poprawy właściwości eksploatacyjnych. 
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WPŁYW NAGNIATANIA I AZOTOWANIA STALI NARZĘDZIOWEJ VANCRON 40  
NA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE POWŁOKI NANIESIONEJ METODĄ PVD 

Cezary Drenda 1*, Daniel Toboła 2, Marcin Kot 1  
1 AGH Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

2 Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków  

*Adres korespondencyjny: e-mail: drenda@agh.edu.pl  

 

Słowa klucz: Stal narzędziowa, warstwa wierzchnia, zużycie, powłoka PVD, nagniatanie 

 

Jednym z głównych problemów występującym w ciągłej eksploatacji elementów maszyn jest 

zużycie, które może przybierać różne formy a w konsekwencji prowadzić do katastrofalnych 

uszkodzeń. Badania dotyczyły próbek ze stali narzędziowej Vancron 40, które obrobiono cieplnie w 

piecu próżniowym do twardości 64±1 HRC. Stal ta zaliczana jest go grupy materiałów 

otrzymywanych technologią metalurgii proszków. Znajduje ona zastosowanie m.in. do produkcji 

stempli do obróbki plastycznej na zimno. Próbki zostały poddane wybranym procesom obróbki 

powierzchniowej, obejmującej: toczenie-nagniatanie-azotowanie-powłoka PVD (TiAlN) natomiast 

jako punkt odniesienia wykorzystano próbkę szlifowaną. Proces nagniatania ślizgowego 

przeprowadzano przy użyciu dwóch sił wynoszących 130N i 160N. W pracy zamieszczono m.in. 

wyniki badań skaningowej mikroskopii elektronowej, analizy topografii powierzchni, nanotwardości 

naniesionej powłoki oraz testów tribologicznych przeprowadzonych metodą ball-on-disc w 

warunkach tarcia suchego. Jako przeciwpróbki zastosowano kulki z Al2O3 oraz stali 19MnB4. 

Wyniki badań zostaną przedstawione na konferencji. 
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ANALIZA PROCESU ZUŻYWANIA NAPAWANYCH MATERIAŁÓW 
WIELOFAZOWYCH METODĄ BALL-CRATERING 

Krzysztof Ligier 1*, Jerzy Napiórkowski 1, Magdalena Lemacha 1 
1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych , ul Oczapowskiego 

11, 10-719 Olsztyn 

*Adres korespondencyjny: e-mail: krzysztof.ligier@uwm.edu.pl  

 

Słowa klucz: zużycie ścierne, wielofazowe warstwy napawane, metoda ball-cratering 

 

W pracy przedstawiono wyniki badań tribologicznych warstw wielofazowych wykonanych metodą 

napawania. Do badań wybrano trzy materiały na bazie stopów Fe-C-Cr zawierających pierwiastki 

węglikotwórcze B, V, Nb, Mn, Mo i W, stosowane do napawania warstw odpornych na ścieranie. 

Badania przeprowadzono metodą ball-cratering w dwóch wariantach: z obecnością zawiesiny 

ściernej i bez zawiesiny ściernej. Uzyskane wyniki wykazały, że w obecności zawiesiny ściernej 

wszystkie badane materiały charakteryzowały się podobną intensywnością zużywania, natomiast w 

badaniu bez zawiesiny ściernej intensywność zużycia była zróżnicowana. 
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WŁAŚCIWOŚCI POWŁOK DIAMENTOPODOBNYCH W SYSTEMACH 
TRIBOLOGICZNYCH SMAROWANYCH CIECZĄ JONOWĄ 

Krystyna Radoń-Kobus 1*, Monika Madej 1 ,  Dariusz Ozimina 1  
1 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, al. Tysiąclecia 

Państwa Polskiego 7 25-314 Kielce 

*Adres korespondencyjny: e-mail: kradonkobus@tu.kielce.pl 

 

Słowa klucz: powłoki diamentopodobnej, ciecz jonowa, tribologia 

 

W pracy przedstawiono wpływ zastosowania środka smarowego w postaci cieczy jonowej: 

heksafluorofosforan 1-butylo-3-metyloimidazoliowy (BMIM-PF6) na właściwości tribologiczne 

uwodornionej powłoki diamentopodobnej (DLC) domieszkowanej wolframem a-C:H:W. Powłoki 

osadzano na stali 100Cr6 techniką fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD. Testy tribologiczne 

przeprowadzono na tribometrze TRB3 w ruchu obrotowym w skojarzeniu kula-tarcza. Jako 

przeciwpróbkę użyto kulki ze stali 100Cr6. Badania wykonano dla tarcz o średnicy 42 mm i 

wysokości 6 mm wykonanych ze stali 100Cr6 oraz tarcz ze stali 100Cr6 z powłoką DLC. Testy 

przeprowadzono w warunkach tarcia technicznie suchego oraz ze smarowaniem cieczą jonową 

BMIM-PF6, przy obciążeniach 10N i 15N. Na mikroskopie skaningowym obserwowano morfologię 

powierzchni, a za pomocą analizatora EDS przeprowadzono analizę składu chemicznego próbek. 

Strukturę geometryczną powierzchni przed i po testach tribologicznych analizowano za pomocą 

mikroskopu konflokalnego z trybem interferometrycznym. Na tensjometrze optycznym zbadano kąt 

zwilżania próbek dla wody destylowanej, dijodometanu i cieczy jonowej. Wyniki badań wskazały na 

dobrą współpracę powłoki DLC z zastosowanym środkiem smarowym poprzez zmniejszenie 

współczynnika tarcia. Wskazuje to na synergiczny charakter oddziaływania powłoka DLC - środek 

smarowy BMIM-PF6 – stal 100Cr6. 
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BADANIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH I ANTYBAKTERYJNYCH 
MODYFIKOWANEJ POWIERZCHNIOWO STALI DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH 

Anna Taratuta 1*, Julia Lisoń 1, Magdalena Antonowicz 1,  
Alicja Kazek-Kęsik 2 , Marcin Basiaga 1  

1 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii 

Wyrobów Medycznych, ul. Roosevelta 40, 41-800 Zabrze 

2 Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i 
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*Adres korespondencyjny e-mail: anna.taratuta@polsl.pl 

 

Słowa klucz: stal nierdzewna, właściwości antybakteryjne, atomic layer deposition, implanty 

 

 Różnego rodzaju implanty metalowe, zarówno w Polsce jak i na świecie, produkowane są 

głównie ze stali nierdzewnej, ze względu na jej biokompatybilność, wytrzymałość i stosunkowo niską 

cenę. Jednak każdy tego rodzaju zabieg wiąże się z ryzykiem powstania zakażenia 

okołowszczepowego, stymulowanego m. in. powstawaniem biofilmu bakteryjnego na powierzchni 

implantu. Od pewnego czasu prowadzi się więc badania w kierunku ograniczenia powstawania tego 

zjawiska.  

W pracy zaproponowano kilka metod modyfikacji powierzchni stali do zastosowań 

medycznych, takich jak polerowanie mechaniczne, elektropolerowanie, piaskowanie oraz nałożenie 

cienkiej warstwy powierzchniowej. Następnie przeprowadzono badania: zwilżalności powierzchni, 

chropowatości, odporności na korozję, a także ścieralności zastosowanej powłoki, jej adhezji do 

podłoża oraz adhezji bakterii Escherichia Coli. Wyniki pozwoliły wytypować najbardziej optymalną 

pod kątem zapobiegania rozwojowi biofilmu metodę przygotowania powierzchni stali do 

zastosowania na implanty. 

Projekt został sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki, na podstawie decyzji nr 

2018/29/ B/ST8/02314. 
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ANALIZA ODDZIAŁYWANIA TRIBOLOGICZNEGO MATERIAŁÓW 
BIOLOGICZNYCH NA MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE  

Krzysztof Ligier 1*, Magdalena Lemecha 1 
1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/, Wydział Nauk Technicznych, M. Oczapowskiego 

11, 10-719 Olsztyn 

*Adres korespondencyjny: e-mail: krzysztof.ligier@uwm.edu.pl, magdalena.lemecha@uwm.edu.pl  

 

Słowa klucz: zużycie ścierne, biologiczny materiał ścierny, metoda wirującej misy 

 

W pracy przedstawiono analizę procesu zużywania materiałów konstrukcyjnych przez materiał 

biologiczny. Badaniom poddano dwa gatunki stali (C45, EStrong 500) oraz tworzywo sztuczne 

(polietylen). Eksperyment przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych metodą „wirującej misy”. 

Jako ścierniwo użyto dwóch materiałów biologicznych w postaci nasion pszenicy i kukurydzy. 

Podczas badań dokonywano analizy ubytku masy i objętości próbek w funkcji drogi tarcia.  

Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że materiałem, który charakteryzował się 

najmniejszym zużyciem spośród badanych materiałów była stal EStrong 500. W przypadku 

zużywania materiałów w ziarnach kukurydzy uzyskano podobne wartości ubytku masy dla obu 

rodzajów stali, natomiast nieco niższe dla polietylenu. Podobne wartości zużycia masowego dla 

badanych materiałów odnotowano dla ścierniwa w postaci ziaren pszenicy. Wartości ubytku 

objętości dla badanych materiałów kształtowały się odmiennie. Zarówno w ziarnach pszenicy jak i 

kukurydzy większe wartości zużycia objętościowego odnotowano dla polietylenu. 
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KORELACJA POMIĘDZY MIKROSTRUKTURĄ, WŁAŚCIWOŚCIAMI 
MECHANICZNYMI I TRYBOLOGICZNYMI STOPÓW PROTETYCZNYCH 

 Z UKŁADU CO-CR Z MIKRODODATKAMI MO I W 

Joanna Augustyn-Nadzieja 1*, Łukasz Frocisz 1, Piotr Matusiewicz 1 

1 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków  

*Adres korespondencyjny: e-mail: jap@agh.edu.pl 

 

Słowa klucz: protetyczne stopy z układu Co-Cr, krystalizacja dendrytyczna, ilościowy opis 

mikrostruktury, zużycie tribologiczne  

 

W pracy przedstawiono wyniki badań zużycia tribologicznego dwóch gatunków stopów  

Co-Cr-Mo (nazwa komercyjna Wironit LA) i Co-Cr-Mo-W (nazwa komercyjna Colado CC) 

stosowanych do wykonywania protez szkieletowych, elementów retencyjnych i podbudów 

„czapeczek” metalowych pod ceramikę. Próbki do badań odlano metodą wytapianych modeli  

i poddano pomiarom twardości, obserwacjom mikroskopowym wraz z ilościowym opisem 

mikrostruktury przy użyciu programu Met-Ilo. Badania SEM przeprowadzono wraz z analizą EDS 

mikroobszarów w ramionach dendrytów jak i w przestrzeniach między nimi. Badania odporności na 

zużycie ścierne wykonano z użyciem testera T-05 w układzie trącym klocek-pierścień, suchym 

kontakcie ślizgowym. 

W wyniku przeprowadzonych badań zaobserwowano znaczną segregację Mo i W do 

obszarów międzydendrytycznych. Odporność na zużycie ścierne badanych stopów Co-Cr związana 

jest z geometrycznym charakterem mikrostruktury materiału po procesie krzepnięcia. Zbliżona 

szerokość przestrzeni międzydendrytycznych skutkuje podobnym stopniem masowego zużycia 

badanych materiałów. 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 
BADANIA MIKROSTRUKTURALNE I MIKROMECHANICZNE KORON 

TYTANOWYCH 

Wojciech Ryniewicz 1, Łukasz Bojko 2*, Paweł Pałka 3, Piotr Osada 2, Andrzej 
Ryniewicz 4  

1 Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Wydział Lekarski, ul. Montelupich 4, 31-155 

Kraków 

2 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

3 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 

Kraków 

4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 

33-300 Nowy Sącz 

*Adres korespondencyjny: e-mail: lbojko@agh.edu.pl 

Słowa klucz: protetyka, stop tytanu, konstrukcja stała, technologia cyfrowa, biomechanika 

 

Stałe uzupełnienia protetyczne powinny spełniać wymagania zdrowotne w aspekcie 

zabezpieczenia tkanek jamy ustnej, wymagania biomechaniczne dotyczące optymalnego wytężenia 

tkanek oraz wytrzymałości i odporności na zużycie konstrukcji, a także wymagania estetyczne. 

Celem jest ocena wpływu technologii wytwarzania na mikrostrukturę i parametry mikromechaniczne 

koron tytanowych.  

Materiałem analizy są korony protetyczne ze stopu Ti6Al4V na zęby przedtrzonowe 

i trzonowe wytwarzane dwoma technologiami: Selective Laser Melting (SLM) i frezowania. 

Konstrukcje koron oceniano na podstawie badań mikrostruktury i warstwy wierzchniej stopni, 

parametrów mikromechanicznych w osiowych przekrojach prostopadłych do łuków zębowych oraz 

dokładności odwzorowania kształtu wewnętrznego w przekrojach płaszczyznami horyzontalnymi.  

Wyniki tej pracy mogą być wykorzystane w warunkach klinicznych. Pozwalają ocenić, jaki 

jest wpływ technologii wytworzenia podbudowy nośnej, na konstrukcję korony protetycznej. 

Wymagania wytrzymałościowe w obu technologiach są spełnione, przy czym wyższa wartość 

mikrotwardości podbudowy tytanowej z SLM, w porównaniu do frezowanej, wpływa na zwiększenie 

sztywności konstrukcji w warunkach wymuszeń biomechanicznych. Błędy odwzorowania kształtu 

wewnętrznego koron są porównywalne i nieco wyższe przy spiekaniu. 
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OCENA RÓŻNYCH METOD BADAŃ TRIBOLOGICZNYCH MATERIAŁÓW 
STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH NA WYPEŁNIANIA UBYTKÓW 

Piotr Kowalewski 1*, Hanna Zięba 1, Wojciech Grzebieluch2  
1 Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, ul. I. Łukasiewicza 7/9, 50-371 Wrocław 

2 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydziału Lekarsko-Stomatologiczny, 

ul. Krakowska 26, 50 - 425 Wrocław 

 

*Adres korespondencyjny: e-mail: piotr.kowalewski@pwr.edu.pl 

 

Słowa klucz: ceramika dentystyczna, kompozyty dentystyczne, wypełnienia stomatologiczne, 

badania tribologiczne, zużycie, tarcie 

 

W ramach badań przeprowadzono testy tribologiczne różnych materiałów stomatologicznych 

stosowanych na wypełnienia ubytków (ceramika, kompozyty). Zastosowana została nowatorska 

metoda wykorzystująca ceramiczną kulkę w trakcie badań cyklicznych. Wyniki z badań 

tribologicznych zostały porównane z wynikami standardowych, długotrwałych testów 

tribologicznych stosowanych w badaniu materiałów stomatologicznych. W ramach pracy 

przeprowadzono również analizę porównawczą oraz ocenę przydatności zastosowanej metody 

testowej. Analizie poddano 5 materiałów wykorzystywanych stomatologii, należących do trzech 

kategorii: materiałów ceramicznych, kompozytowych oraz metalicznych. Przeanalizowano wyniki 

materiałów ceramicznych: IPS-Empress, CEREC Block oraz Celtra Duo oraz materiał kompozytowy 

VITA ENAMIC. Jest to nowym materiał stanowiący połączenie ceramiki i materiału polimerowego. 

Dodatkowo badaniom porównawczym badaniu materiałem metalicznym stosowanym w stomatologii 

był stop chromu i kobaltu o nazwie Brealloy. 

Wyniki analiz nowej metody i tradycyjnych metod wykorzystujących szkliwo, wykazały 

szereg zalet z zastosowania jako przeciwelementu kulki ceramicznej.   
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ULEPSZONE PODEJŚCIE DO WYKORZYSTANIA ELASTO-PLASTYCZNEGO 
MODELU SIŁY KONTAKTU W MODELOWANIU ZDERZENIA WIELOKROTNEGO 

Mariusz Warzecha 1*, Rafał Grzejda 2  
1 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

2 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i 

Mechatroniki, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin 

*Adres korespondencyjny: e-mail: mwarzech@agh.edu.pl 

 

Słowa klucz: zderzenie, kontakt, deformacja plastyczna, model elasto-plastyczny 

 

Modelowanie zderzenia w układach wieloczłonowych ciągle jest źródłem wielu problemów. 

Zderzenie stanowi wyzwanie dla algorytmów odpowiedzialnych za rozwiązanie dynamicznych 

równań ruchu. Wynika ono z konieczności precyzyjnego identyfikowania momentu czasowego, w 

którym rozpoczyna się zderzenie, jak również odpowiedniego dostosowania kroku czasowego. 

Obliczenia stają się jeszcze bardziej wymagające w przypadku symultanicznego, wielopunktowego 

zderzenia zachodzącego pomiędzy kilkoma ciałami łańcucha kinematycznego. W takiej sytuacji 

może dojść do zderzeń wtórnych, których rezultatem będą wielokrotne zderzenia zachodzące na tym 

samym kierunku. Elasto-plastyczne modele siły kontaktu dostępne w literaturze zostały 

zaproponowane i były walidowane w oparciu o jednokrotny cykl obciążenia, uwzględniający jedną 

fazę kompresji i następującą po niej fazę restytucji. W związku z powyższym ich bezpośrednia 

implementacja w modelach zderzeń wielokrotnych może być źródłem dodatkowego błędu. W ramach 

niniejszej pracy przedstawiona zostanie propozycja ulepszenia wybranego modelu elasto-

plastycznego. Obliczenia numeryczne, przeprowadzone w oparciu o opracowany model 

matematyczny, zostaną zweryfikowane na podstawie wyników otrzymanych z symulacji 

wykorzystujących Metodę Elementów Skończonych. 
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ANALIZA ZJAWISKA TARCIA ZEWNĘTRZNEGO W PROCESIE FORMOWANIA 
MATERIAŁÓW SYPKICH 

Marek Szewczyk 1*, Krzysztof Szwajka 1  
1 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Mechaniczno-Technologiczny, 37-

450 Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 

*Adres korespondencyjny: e-mail: m.szewczyk@prz.edu.pl 

 

Słowa klucz: współczynnik tarcia, zużycie, topografia powierzchni, materiały sypkie 

 

W procesie prasowania istotny wpływ na stopień zróżnicowania zagęszczenia wyrobu 

końcowego ma zjawisko tarcia zewnętrznego występujące podczas względnego przemieszczania się 

dwóch stykających się ciał. W dotychczas opisanych w literaturze badaniach z zakresu analizy sił 

tarcia autorzy przyjmowali stałą wartość współczynnika tarcia. Wprowadzając w ten sposób pewne 

uproszczenie. Dlatego też, autorzy artykułu założyli, że wartość współczynnika tarcia może nie być 

stała w funkcji wysokości formy dla danej pary materiałowej. W ramach przeprowadzonych badań 

dokonano pomiar rozkładu ciśnienia prasowania oraz rozkładu naprężeń na powierzchni zewnętrznej 

formy. Pomiar rozkładu ciśnienia realizowano pośrednio za pomocą tomografii komputerowej 

natomiast pomiar naprężeń realizowano za pomocą tensometrii oporowej. Określono zależność 

opisującą rozkład ciśnienia prasowania. Pomiaru naprężeń dokonywano na dwóch kierunkach: 

osiowym i stycznym. W efekcie końcowym, znajomość rozkładu ciśnienia i naprężeń umożliwiła 

określenie zależności służących do wyznaczania wartości współczynnika tarcia. Przeprowadzone 

badania jak i dokonane analizy uzyskanych wyników potwierdziły słuszność przyjętego założenia co 

do zróżnicowania wartości współczynnika tarcia. Pozwoliło to stwierdzić, że w przypadku procesu 

prasownia mas sypkich stosowanie klasycznych wzorów wytrzymałościowych (wzory Lamego) do 

obliczania naprężeń obarczone jest dużym błędem. 
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ANALIZA GRUBOŚCI FILMU OLEJOWEGO W STYKU PUNKTOWYM ELEMENTÓW 
ŚLIZGOWYCH W WARUNKACH SMAROWANIA EHD 

Lidia Gałda 1*, Jarosław Sęp 1  

1 Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, 35-959 Rzeszów, ul. Powstańców 

Warszawy 8 

*Adres korespondencyjny: e-mail: lgktmiop@prz.edu.pl 

 

Słowa klucz: smarowanie elastohydrodynamiczne (EHD), styk punktowy, grubość filmu 

olejowego, struktura geometryczna powierzchni.  

 

W artykule przedstawiono wyniki badań minimalnej i średniej grubości filmu olejowego w styku 

punktowym elementów ślizgowych o zróżnicowanej strukturze geometrycznej powierzchni. Jednym 

z kluczowych czynników wpływających na właściwości węzłów ślizgowych pozostających w 

warunkach smarowania elastohydrodynamicznego (EHD) jest chropowatość powierzchni 

współpracujących elementów. Badania wpływu struktury geometrycznej powierzchni 

przeprowadzono przy użyciu specjalnego urządzenia, wyposażonego w interferometr optyczny, 

umożliwiającego pomiar grubości filmu olejowego. Węzły ślizgowe typu kula-tarcza ze stalowymi 

kulkami o różnej topografii powierzchni badano przy obciążeniu 20 N i 30 N oraz przy różnych 

wartościach prędkości poślizgu. Stwierdzono, że zastosowanie kuli o mniejszej wysokości 

nierówności powierzchni pozwala na uzyskanie filmu olejowego o większej minimalnej i średniej 

grubości w badanym zakresie zmienności zadanych obciążeń. 
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WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE MEDYCZNEGO MATERIAŁU MED610 
STOSOWANEGO W TECHNOLOGII DRUKU 3D POLYJET MATRIX 

Tomasz Kozior 1, Monika Madej 1, Krystyna Radoń – Kobus 1, Paweł Szczygieł 1* 
1 Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, aleja Tysiąclecia Państwa 

Polskiego 7, 25-314 Kielce 

*Adres korespondencyjny: pszczygiel@tu.kielce.pl; 

 

Słowa klucz: druk 3D, MED610, PJM, tarcie, zużycie  

 

 Druk 3D znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu branżach przemysłowych oraz  

w medycynie. W związku z tym poszukiwane i poddawane badaniom są nowe materiały, 

w szczególności materiały biokompatybilne. Materiały takie mogą być stosowane do produkcji 

sprzętu medycznego, narzędzi chirurgicznych i urządzeń ortotycznych oraz w chirurgii kostnej, 

inżynierii tkankowej, protetyce, medycynie regeneracyjnej oraz do tworzenia systemów dostarczania 

leków. 

 W pracy przedstawiono analizę wyników badań tribologicznych biokompatybilnego materiału 

MED610 stosowanego w technologii druku 3D PJM. Testy zrealizowano przy użyciu tribometru 

TRB3 (Anton) w skojarzeniu kula–tarcza. Badania przeprowadzono wykonując próbki w kształcie 

walca o średnicy 40 mm i wysokości 6 mm z materiału MED610 przy użyciu technologii foto-

utwardzania ciekłych żywic polimerowych (PJM). Próbki wykonano w trybie wysokiej dokładności 

(High Quality) z grubością warstwy wynoszącą 0,016 mm oraz z różnymi kątami wydruku 

w płaszczyźnie X-Z: 0°, 45° i 90°.  

 Analizę przeprowadzono w warunkach tarcia technicznie suchego oraz w obecności roztworu 

soli fizjologicznej (0,9% NaCl). Badania wykonano przy stałych parametrach testu tj. prędkości 

i obciążenia próbek. Testy w skojarzeniu kula–tarcza przeprowadzono wykorzystując kule wykonane 

z różnych materiałów o średnicy 6 mm. 

 Badania wykazały, iż kąt wydruku ma bezpośredni wpływ na zużycie ścierne badanej 

powierzchni, co wynika z anizotropowej natury technologii przyrostowych.  
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METODYKA BADAŃ POWIERZCHNI EKSPLOATOWANEJ – BADANIE I ANALIZA 
ŚLADÓW ZUŻYCIA TRIBOLOGICZNEGO 

Magdalena Niemczewska-Wójcik 1 

1 Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków 

Adres korespondencyjny: e-mail: magdalena.niemczewska-wojcik@pk.edu.pl 

 

Słowa klucz: metrologia powierzchni, tribologia, zużycie, morfologia powierzchni, analiza 2D/3D 

 

Metodyka badań powierzchni odgrywa kluczową rolę w identyfikowaniu i opisie mechanizmów 

zużycia, w tym śladów zużycia tribologicznego. W literaturze przedmiotu najczęściej stosowana 

przez autorów jest identyfikacja śladu zużycia/wytarcia na podstawie morfologii powierzchni 

eksploatowanej (obraz mikroskopowy – mikroskop optyczny, skaningowy mikroskop elektronowy, 

mikroskop sił atomowych), rzadziej stosowane są opisy profilu 2D (profilometr stykowy lub 

bezstykowy) czy topografii 3D (mikroskop konfokalny, mikroskop interferencyjny, mikroskop 

różnicowania ogniskowego). Każda z metod badań powierzchni eksploatowanej ma swoją 

charakterystykę oraz celowość zastosowania. Połączenie różnych metod umożliwia kompleksową 

ocenę powierzchni eksploatowanej oraz charakterystykę śladów zużycia tribologicznego.   

W niniejszym opracowaniu przedstawiono główne zagadnienia w zakresie metodyki badań 

powierzchni eksploatowanej – cel badań, program badań, metody i narzędzia badawcze, analiza 

wyników badań (ilościową – parametryczną oraz jakościową – nieparametryczną). Metodykę badań 

powierzchni eksploatowanej zaprezentowano na wybranych przykładach. Pokazano sposób 

przeprowadzenia kompleksowej analizy, obejmującej wszystkie elementy – morfologię powierzchni, 

analizę profilową 2D oraz analizę topograficzną 3D.  
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METODYKA BADAŃ TARCIOWYCH KOPOLIMERU W SKOJARZENIU KULA-
TARCZA W SKALI MAKRO I MIKRO 

Anita Mańkowska-Snopczyńska 1*, Witold Piekoszewski 1 ,  Marian Szczerek 1 ,  
Waldemar Tuszyński 1 ,  Ireneusz Kotela 2 ,  Andrzej Kotela 3 ,  Tadeusz Diem 

1 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, ul. K. Pułaskiego 6/10 26-600 

Radom  

2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. IX Wieków Kielc 19a, 25-516 Kielce  

3 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa 

*Adres korespondencyjny: e-mail: anita.mankowska@itee.lukasiewicz.gov.pl 

 

Słowa klucz: metodyka badań, badania tarciowe, badania tribologiczne, skojarzenie kula-tarcza 

 

Opracowano metodę badań tarciowych w skojarzeniu kula-tarcza w skali makro i mikro, na 

podstawie której możliwa jest ocena efektywności wpływu wytworzonych polimerów na właściwości 

tarciowe powierzonych materiałów. Badania tribologiczne w skali makro przeprowadzono na 

urządzeniu T-11, natomiast do badań w skali mikro wykorzystano Nanotribometr NRT2 firmy CSM 

Instruments. Na podstawie doświadczenia oraz przeprowadzenia licznych badań w skali makro i 

mikro określono parametry badań. Próbkami były przyklejone cyjanoakrylem do żeliwnej tarczy 

płytki krzemu, płytki krzemu pokryte związkiem APTES oraz płytki krzemu pokryte związkiem 

APTES, na które dodatkowo nałożono warstwę polimeru GR 171. Przeciwpróbką była kulka 

ceramiczna Si3N4. W badaniach w skali makro i mikro wykorzystano te same tarcze. Oprócz badań 

tribologicznych wykonano również badania analityczne badanych materiałów. Przyjęto, że 

rezultatem badań będą współczynnik tarcia. Przeprowadzono po trzy biegi badawcze elementów 

testowych. Próbkę odniesienia stanowiła płytka krzemu. Badania tarciowe wykazały dobrą 

rozdzielczość oraz satysfakcjonującą powtarzalność metody badań tribologicznych. 
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PRZECIWZUŻYCIOWE POWŁOKI KOMPOZYTOWE W STYKU TRIBOLOGICZNYM 

Sławomir Zimowski 1  
1 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

*Adres korespondencyjny: zimowski@agh.edu.pl 

 

Słowa klucz: powłoka, tarcie, odporność na zużycie, samosmarny tribofilm 

 

Zwiększenie odporności na zużycie części maszyn poprzez nakładanie powłok przeciwzużyciowych 

jest wciąż istotnym zagadnieniem w obszarze inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej. 

Efektem tych działań jest poprawa niezawodności i trwałości obiektów technicznych, co jest 

szczególnie ważne w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Osadzanie powłok przeciwzużyciowych 

niesie oczywiste korzyści jednak związane są z tym również pewne problemy natury technologicznej 

lub eksploatacyjnej. W procesie osadzania jest to konieczność zapewnienia dużej energii, czy 

obecność naprężeń własnych w powłoce. Podczas eksploatacji twarde, sztywne powłoki są zdolne do 

przeniesienia dużych nacisków stykowych ale podczas tarcia interakcje z mikronierównościami 

powierzchni, zmienne obciążenie styku lub dynamiczne uderzenia mogą spowodować ich pękanie i 

w konsekwencji zniszczenie. Z tego powodu rozwój powłok nakierowany jest na tworzenie i 

ulepszenie struktur nanokompozytowych, wielowarstwowych, wieloskładnikowych, a także na 

dopracowanie procesów technologicznych ich osadzania. W pracy dokonano analizy porównawczej 

odporności na zużycie twardych powłok nanokopozytowych typu nc-TiC/a-C, powłok 

wielowarstwowych Cr/CrN, samosmarnych powłok MoS2(Ti,W) oraz skrajnie miękkich powłok 

polimerowych na osnowie PEEK. Przeprowadzono badania tribologiczne w ślizgowym styku z kulą 

Al2O3, odporności na zarysowanie oraz wyznaczono twardość i moduł sprężystości powłok metodą 

instrumentalnej indentacji. Badania wykazały, że znaczącą rolę w zwiększeniu odporności na zużycie 

w styku tribologicznym odgrywają właściwości ślizgowe powłoki. Stosunkowo miękkie powłoki 

PEEK (H= 0.3 GPa) poprawiają odporność na zużycie układu powłoka-podłoże podobnie jak dużo 

twardsze powłoki nc-TiC/a-C (H= 13 GPa) lub MoS2(Ti,W) (H= 6.7 GPa). 
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MIKROSTRUKTURALNE ASPEKTY KOROZJI W KONTEKŚCIE JEJ WPŁYWU NA 
ZUŻYCIE TRIBOLOGICZNE 

Marzena M. Lachowicz 1* 
1 Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, ul. Łukasiewicza 5, 50-371 Wrocław 

*Adres korespondencyjny: e-mail: marzena.lachowicz@pwr.edu.pl 

 

Słowa klucz: korozja, mikrostruktura, zużycie, eksploatacyjna warstwa wierzchnia 

 

Eksploatacja części maszyn i urządzeń utożsamiana jest w znaczniej mierze ze zużywaniem 

wynikającym z oddziaływań mechanicznych. Jednak w wielu gałęziach przemysłu istotnym 

problemem eksploatacyjnym jest również zużycie korozyjne, związane ze stopniową degradacją 

materiałów zachodzącą pod wpływem reakcji o charakterze fizykochemicznym. Korozji ulegają 

wszystkie metale, jednak z różną intensywnością uzależnioną od ich gatunku, a także charakteru i 

agresywności środowiska eksploatacyjnego. Konsekwencją będzie stopniowe obniżanie właściwości 

mechanicznych oraz użytkowych, co przekłada się na trwałość oraz niezawodność części maszyn i 

urządzeń. Zachodząca korozja może wpływać na pojawienie się ubytków materiałowych w obszarach 

tzw. eksploatacyjnej warstwy wierzchniej. Procesom korozyjnym zazwyczaj towarzyszy także 

powstawanie produktów korozji. Wymienione zjawiska przyczyniają się do zmiany charakterystyki 

tribologicznej, co może prowadzić do wzrostu zużycia tribologicznego współpracujących ze sobą par 

ciernych. Straty tym spowodowane niejednokrotnie przewyższają skutki zniszczenia typowo 

mechanicznego, w tym tribologicznego. Często mamy również do czynienia z synergią różnych 

rodzajów zużywania. 

Przedstawiona praca stanowi przegląd zagadnień metaloznawczych związanych z rolą 

mikrostruktury w odporności korozyjnej części maszyn i urządzeń. W szczególności poruszono 

fizykochemiczne i materiałowe aspekty związane z jej wpływem na oddziaływania tribologiczne. 

 

 

 



45 

z 

 

 

 

 

WPŁYW HEKSAGONALNEGO AZOTKU BORU NA PROCES ZUŻYWANIA W 
TEMPERATURZE DO 900°C KOMPOZYTÓW TiB2/Ti SPIEKANYCH ISKROWO-

PLAZMOWO, POKRYTYCH POWŁOKĄ AlCrN  

Remigiusz Michalczewski 1*, Marek Kalbarczyk 1,2, Maciej Łuszcz 1, Edyta 
Osuch-Słomka 1, Jarosław Molenda 1, Le Liu 3, Maksim Antonov 3, Irina 

Hussainova 3  

1 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 

Radom, Polska 
2 Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział 

Mechaniczny, ul. E. Stasieckiego 54, 26-612 Radom, Polska 
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*Adres korespondencyjny: e-mail: remigiusz.michalczewski@itee.lukasiewicz.gov.pl 

 

Słowa klucz: Kompozyty cermetalowe TiB2/Ti, powłoka AlCrN (PVD), heksagonalny azotek boru, 

iskrowe spiekanie plazmowe (SPS), zużycie w wysokiej temperaturze 

 

Kompozyty TiB2/Ti otrzymywane technologią iskrowego spiekania plazmowego (SPS, ang. Spark 

Plasma Sintering) wykazują doskonałe własności mechaniczne w warunkach wysokich temperatur. 

Pomimo to, stosowanie ich na elementy węzłów tarcia narażone na zmienne wymuszenia 

mechaniczne i wysokie temperatury jest ograniczone ze względu na intensywne zużycie, 

przejawiające się licznymi głębokimi wykruszeniami na powierzchni. W pracy zbadano możliwość 

zabezpieczenia powierzchni kompozytu poprzez zastosowanie powłoki przeciwzużyciowej AlCrN 

oraz smaru stałego – heksagonalnego azotku boru (hBN). Testy tribologiczne wykonano w ruchu 

oscylacyjnym, w zakresie od temperatury pokojowej do 900 °C, z wykorzystaniem stanowiska SRV. 

Przeprowadzone badania wykazały, że w warunkach wysokich temperatur, wprowadzenie do strefy 

tarcia hBN nie powoduje zwiększenia odporności na zużycie kompozytu TiB2/Ti. Pokrycie 

powierzchni kompozytu powłoką AlCrN powoduje znaczącą redukcję zużycia w zakresie 

od temperatury pokojowej do 600 °C. Natomiast łączne zastosowanie powłoki AlCrN i smarowania 

hBN, skutecznie redukowało zużycie nawet w temperaturze 900 °C. Tym samym wykazano synergię 

przeciwzużyciowego działania smaru stałego i powłoki naniesionej na kompozyt TiB2/Ti. 

 „Projekt HOTselflub jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu 

M-ERA.NET 2, który otrzymał dofinansowanie na podstawie umowy finansowej nr 685451 

w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020”. 
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WPŁYW PODŁOŻA I PARAMETRÓW ROZPYLANIA MAGNETRONOWEGO NA 
ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE POWŁOKI Z WĘGLOAZOTKA TYTANU 

Tadeusz Leśniewski 1*, Wojciech Wieleba 1 ,  Tomasz Czapka 2  
1 Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław 

2 Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław 

*Adres korespondencyjny: e-mail: tadeusz.lesniewski@pwr.edu.pl 

 

Słowa klucz: rozpylanie magnetronowe, odporność na zużywanie, powłoki TiCN  

 

Zwiększanie odporności elementów maszyn na zużycie jest jednym z podstawowych 

zagadnień decydujących o ich koszcie i eksploatacji. Jedną z metod poprawy trwałości jest 

nanoszenie powłok na elementy wykonane z materiałów tanich i przez to nieosiągających 

wymaganego czasu pracy. W artykule rozważono wpływ trybów rozpylania magnetronowego  

i składu ośrodka gazowego na powstawanie powłok z węgloazotku tytanu (TiCN) na dwóch 

materiałach (stali C45 oraz 1.4301). Stwierdzono, że na szybkość osadzania TiCN istotny wpływ 

mają takie czynniki, jak szybkość osadzania, gęstość strumienia plazmy na podłożu  

i amplituda potencjału ujemnego naprężenia podłoża, a także skład i ciśnienie gazu reakcyjnego. 

Zmiana zawartości acetylenu (C2H2) w mieszaninie gazów reakcyjnych wpływa na parametry 

strukturalne i nanotwardość powłok TiCN. Zbadano odporność uzyskanych powłok na zużywanie w 

ruchu posuwisto-zwrotnym.  
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PORÓWNANIE WPŁYWU SPOSOBU WSTRZELIWANIA PROSZKU NA ODPORNOŚĆ 
NA ZUŻYCIE ŚCIERNE I EROZJĘ KAWITACYJNĄ POWŁOK Al2O3 + 13% TiO2 

NATRYSKANYCH PLAZMOWO 

Leszek Łatka1*, Mirosław Szala2, Mariusz Walczak2, Monika Nowakowska1, Ewa 
Jonda3 

1 Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Przeróbki Plastycznej, Spawalnictwa i 

Metrologii, ul. Łukasiewicza 5, 50-371 Wrocław 

2 Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej,  

ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin 

3 Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Materiałów Inżynierskich i 

Biomedycznych, ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice 

*Adres korespondencyjny: e-mail: leszek.latka@pwr.edu.pl  

 

Słowa klucz: natryskiwanie plazmowe, sposób wstrzeliwania, Al2O3 + TiO2, odporność  
na zużycie ścierne, erozja kawitacyjna 

 

W niniejszym artykule przedstawiono porównanie wyników badań dwóch sposobów wstrzeliwania 

proszku do palnika plazmowego: (i) zewnętrzny oraz (ii) wewnętrzny. Jako materiał powłokowy 

zastosowano aglomerowany i spiekany proszek Al2O3 + 13% wag. TiO2. W pracy, oprócz sposobu 

podawania proszku, badano również wpływ odległości natryskiwania na odporność powłok na 

zużycie ścierne jak i oraz erozję kawitacyjną. Badania tribologiczne realizowano z zastosowaniem 

użyciu testera typu „kulka na tarczy”. Odporność na zużycie kawitacyjne wyznaczono korzystając ze 

stanowiska wibracyjnego. Testy wykonano w warunkach znormalizowanych. Wyniki badań 

analizowano w kontekście własności mechanicznych i budowy mikrostrukturalnej wytworzonych 

powłok. Na podstawie uzyskanych wyników badań, stwierdzono, że zastosowanie wstrzeliwania 

wewnętrznego pozwala uzyskać bardziej zwartą strukturę (6,8% dla wewnętrznego oraz 13,4% dla 

zewnętrznego). Mniejsza ilość nieprzetopionych cząstek proszku również korzystnie wpływa na 

zwiększoną odporność na zużycie ścierne (ok. 30% poprawa), oraz erozję kawitacyjną (ok. 40% 

poprawa).  
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OCENA WPŁYW DODATKÓW ZDDP I GRAFENU W OLEJU PAO 8 NA 
WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOKI TiAlN  

Joanna Kowalczyk 1*, Monika Madej 1, Dariusz Ozimina 1  

1 Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Kielce, al. Tysiąclecia 

Państwa Polskiego 7 

*Adres korespondencyjny: e-mail: jkowalczyk@tu.kielce.pl  

 

Słowa klucz: grafen, ZDDP, powłoka TiAlN, PAO 8, zużycie 

 

 

W artykule określono wpływ grafenu i dodatku przeciwzużyciowego ditiofosforanu cynku ZDDP 

podczas badań tarciowych. Badania tribologiczne przeprowadzono na testerze tribologicznym 

pracującym w skojarzeniu trącym kula-tarcza w ruchu ślizgowym. Testy wykonano przy obciążeniu 

10 N na drodze tarcia równej 1000 m. Do badań użyto tarcz ze stali HS6-5-2C z powłoką TiAlN oraz 

kule ze stali 100Cr6. Testy przeprowadzono w warunkach smarowania olejem poli(α)olefinowym 

PAO 8 z grafenem i/lub z ZDDP. Za pomocą mikroskopu skaningowego zbadano skład chemiczny 

powłoki TiAlN, a także obserwowano ślady wytarcia na tarczach i kulach. Przy użyciu mikroskopu 

konfokalnego z trybem interferometrycznym dokonano analizy struktury geometrycznej próbek 

przed oraz po testach tarciowych. Uzyskane wyniki badań wskazały, że dodatek ZDDP dodany do 

oleju poli(α)olefinowyego i fullerenów wpłynął na zmniejszenie współczynnika tarcia.  
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ANALIZA ZUŻYCIA POWŁOK PODDAWANYCH MIKROUDAROWEMU ZMĘCZENIU 
ORAZ STATYCZNYM PRÓBOM WCISKANIA 

Jolanta Krupa 1*, Sławomir Zimowski 1  
1 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

*Adres korespondencyjny: e-mail: krupa@agh.edu.pl 

 

Słowa klucz: micro-impact, zużycie zmęczeniowe, powłoki  

 

Zużycie części maszyn w przewarzającej ilości przypadków jest efektem procesów zmęczeniowych, 

zachodzących w warstwie wierzchniej. Rodzaj i intensywność zużycia materiału zależy m. in. od 

wielkości obciążenia, geometrii styku, charakteru zadawanego obciążenia, w tym czasu i zmienności 

jego działania. Celem prezentowanych badań była identyfikacja sposobu zużycia jednowarstwowych 

powłok poddawanych obciążeniu indentacyjnemu, którego wielkość zmieniała się w czasie w różnym 

stopniu w wyniku statycznego wciskania wgłębnika oraz dynamicznego uderzenia. W 

eksperymentach wykorzystano próbki w postaci jednowarstwowych powłok chromu (Cr) oraz azotku 

chromu (CrN) o jednakowej grubości 1 µm. Powłoki zostały osadzone na podłożu ze stali 

ferrytycznej metodą PLD (Pulsed Laser Deposition). Każda z próbek została podda dwóm typom 

badań, po 100 cykli. Pierwsza część testów, wykonana z wykorzystaniem stanowiska Impact Tester, 

polegała na cyklicznym uderzaniu w powierzchnię próbki diamentowym wgłębnikiem Rockwella o 

promieniu zaokrąglenia 500 µm z zadaną siłą równą 2N oraz częstotliwością 4Hz. Druga część badań 

polegała na statycznym wciskaniu tego samego wgłębnika z narastającym liniowo obciążeniem do 

wartości takiej jak w próbie dynamicznej.  Po testach dokonano analizy deformacji układu powłoka-

podłoże i zmierzono głębokość, średnice oraz objętość powstałych odcisków. Wyniki badań oraz 

dane wejściowe z wykonanych eksperymentów pozwoliły na wyznaczenie pracy wykonanej podczas 

wciskania wgłębnika oraz energii przejmowanej przez powłoki w miejscu styku z wgłębnikiem.   
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CHARAKTERYSTYKA WŁAŚCIWOŚCI MIKROMECHANICZNYCH I 
TRIBOLOGICZNYCH TYTANU GRADE 2 PO UTLENIANIU CYKLICZNYM 

Krzysztof Aniołek 1*, Adrian Barylski 1  
1 Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Inżynierii Materiałowej, ul. 75 

Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów 

*Adres korespondencyjny: e-mail: krzysztof.aniolek@us.edu.pl 

 

Słowa klucz: tytan, utlenianie cykliczne, tarcie, zużycie 

 

Spośród wszystkich znanych obecnie materiałów metalicznych tytan oraz jego stopy ze względu na 

korzystny zespół własności mechanicznych, niską gęstość oraz wysoką odporność na korozję są coraz 

szerzej stosowanymi materiałami w różnych obszarach techniki i medycyny. Istotną wadą tego typu 

materiałów są słabe właściwości tribologiczne, a przede wszystkim wysoki i niestabilny 

współczynnik tarcia. Jednym z najskuteczniejszych sposobów poprawy niekorzystnych 

charakterystyk tribologicznych materiałów na bazie tytanu jest zastosowanie metody utleniania 

cyklicznego. W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na zużycie ścierne warstw tlenkowych 

otrzymanych na powierzchni tytanu Grade 2 w temperaturze 600, 650 i 700°C. Dla każdego wariantu 

temperaturowego proces utleniania prowadzono w 12 cyklach. Testy tribologiczne przeprowadzono 

w różnych skojarzeniach ciernych (kulki Al2O3, ZrO2, 100Cr6) na urządzeniu TRN Tribometer 

(Anton Paar) w układzie typu kula-tarcza przy obciążeniu 5 N. W ramach testów określono m.in. 

zużycie objętościowe oraz współczynnik tarcia par trących. Wykazano, że obecność warstw 

tlenkowych otrzymanych na tytanie Grade 2 metodą utleniania cyklicznego pozwoliła w znacznym 

stopniu ograniczyć intensywność zużycia. 
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WPŁYW CZASU GŁĘBOKIEJ OBRÓBKI KRIOGENICZNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI 
MIKROMECHANICZNE I TRIBOLOGICZNE STOPÓW MAGNEZU WE43 I WE54 

Adrian Barylski 1*, Krzysztof Aniołek 1 ,  Patryk Wołoszczuk 1  
1 Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Inżynierii Materiałowej, ul. 75 

Pułku Piechoty 1a, 41-500 Chorzów 

*Adres korespondencyjny: e-mail: adrian.barylski@us.edu.pl 

 

Słowa kluczowe: Stopy magnezu, Głęboka obróbka kriogeniczna, Właściwości mikromechaniczne, 

Tarcie, Zużycie.  

 

W artykule przedstawiony zostanie wpływ czasu głębokiej obróbki kriogenicznej na 

właściwości mikromechaniczne oraz tribologiczne stopów magnezu WE43 i WE54. Stopy poddano 

głębokiej obróbce kriogenicznej w temperaturze ciekłego azotu (-196 °C), w czasie od 2 do 48 h. 

Testy tribologiczne wykonano w ruchu obrotowym oraz w ruchu posuwisto-zwrotnym liniowym. 

Badania śladów zużycia wykonano za pomocą pomiarów profilografometrycznych oraz 

mikroskopowych. Przeprowadzone testy wskazują, że głęboka obróbka kriogeniczna wpływa 

korzystnie na parametry mikromechaniczne i tribologiczne obu badanych stopów. Wykazano 

również, że istotne znaczenie na efekt obróbki kriogenicznej ma czas wymrażania. Stwierdzono 

miedzy innymi wzrost twardości, modułu Younga oraz wynikające z poprawy właściwości 

mechanicznych - znaczące ograniczenie zużycia tribologicznego wraz ze wzrostem czasu 

wymrażania w stosunku do materiału w stanie dostawy. Głęboka obróbka kriogeniczna o 

odpowiednio dobranym czasie wymrażania pozwala na poprawę trwałości eksploatacyjnej stopów 

magnezu z metalami ziem rzadkich. 
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WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE KOMPOZYTU NA OSNOWIE SILIKONOWEJ Z 
NIEORGANICZNYMI DODATKAMI 

Natalia Wierzbicka1*, Adam Patalas1, Rafał Talar1  
1 Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Piotrowo 3, 60-965 Poznań 

*Adres korespondencyjny: e-mail: natalia.wierzbicka@put.poznan.pl 

 

Słowa klucz: współczynnik tarcia, zużycie, silikon, heksagonalny azotek boru, tytan 

 

W pracy zostały przedstawione wyniki badań doświadczalnych obejmujących testy tribologiczne 

kompozytów z dodatkiem heksagonalnego azotku boru (hBN) i tytanu (Ti) na osnowie silikonowej. 

Badania przeprowadzono na tribotesterze Bruker UMT2 i stanowisku autorskim typu Pin-on-disk bez 

stosowania medium smarującego w skojarzeniu kulki stalowej wykonanej ze stali 100Cr6 i próbki 

wykonanej z kompozytu. W trakcie prowadzenia badań produkty nie były usuwane ze strefy ruchu. 

W pracy analizowano wpływ dodatków na właściwości tribologiczne kompozytu tj. wyznaczono 

współczynnik tarcia (COF) w funkcji drogi oraz zużycie badanych próbek.   

W przypadku próbek zawierających hBN wartość COF maleje wraz ze wzrostem jego zawartości. Po 

osiągnięciu stężenia procentowego masowego o wartości 20% zaczyna się stabilizować wraz ze 

wzrostem ubytku masy. Przebiegi zmian COF w funkcji drogi dla próbek o różnej zawartości dodatku 

są porównywalne. Właściwości samosmarujące hBN zostały potwierdzone. Dodatek Ti na osnowie 

silikonowej powoduje obniżenie wartości COF, która maleje wraz ze wzrostem zawartości dodatku 

Ti. Próbki o stężeniu procentowym masowym przekraczającym 100% zawartości Ti posiadają 

wartość COF równą początkowej dla silikonu. Kompozyt zawierający hBN charakteryzuje się 

mniejszą wartością COF niż próbki z dodatkiem Ti, a ścieżki powstałe na ich powierzchni są węższe 

i płytsze. 
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WPŁYW TECHNOLOGII SPAWANIA I PARAMETRÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA 
ODPORNOŚĆ NA ZUŻYWANIE ŚCIERNE STALI S355  

Łukasz Konat 1*, Beata Białobrzeska 1  
1 Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław 

* Adres korespondencyjny: e-mail: lukasz.konat@pwr.edu.pl 

 

Słowa klucz: obróbka cieplna, intensywność zużycia, mikrostruktura, stal S355 

 

W pracy przedstawiono technologiczne i mikrostrukturalne aspekty wykonywania i obróbki cieplnej 

połączeń spawanych stali konstrukcyjnej S355. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że 

zastosowanie do łączenia tej stali procesów spawalniczych prowadzi do powstawania szerokiej strefy 

wpływu ciepła, charakteryzującej się zróżnicowanymi zmianami mikrostrukturalnymi, sprzyjającymi 

obniżeniu odporności na zużywanie ścierne oraz pogorszeniu charakterystyki wytrzymałościowej 

rozpatrywanej stali. W związku z tym, zaproponowano optymalną technologię spawania stali S355 

oraz warunki i parametry post obróbki cieplnej, prowadzących do uzyskania w całym obszarze 

połączenia spawanego mikrostruktur odznaczających się wysokimi parametrami mechanicznymi 

oraz podwyższoną odpornością na procesy zużycia ściernego. Wykazano, iż przedstawiony w 

stosunku do stali S355 zakres operacji technologicznych, w warunkach laboratoryjnych skutkował 

znacznym podwyższeniem względnej odporności na zużywanie ścierne, wyznaczonej w warunkach 

ścierania w obecności luźnego ścierniwa – elektrokorund. 
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WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 
I NARZĘDZIOWYCH PO WYBRANYCH SEKWENCYJNYCH PROCESACH  

OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ  

Daniel Toboła 1, Jerzy Morgiel 2, Aneta Łętocha 1  

1 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, ul. Zakopiańska 73, 30-418 

Kraków 

2 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN, ul. Władysława 

Reymonta 25, 30-059 Kraków 

*Adres korespondencyjny: e-mail: daniel.tobola@kit.lukasiewicz.gov.pl 

 
Słowa klucz: stop tytanu, stal narzędziowa, zużycie, warstwa wierzchnia, nagniatanie 

 

Nieuchronność wystąpienia czynników oddziałujących destrukcyjnie m.in. na odpowiedzialne 

elementy konstrukcyjne czy też robocze części narzędzi w trakcie prowadzenia obróbki plastycznej 

na zimno, skłania technologów i konstruktorów do podejmowania szeregu działań 

zabezpieczających. Dzięki postępującej automatyzacji oraz łatwiejszemu sterowaniu poszczególnymi 

procesami technologicznymi, osiągana jest obecnie lepsza powtarzalność danych procesów, a tym 

samym możliwość uzyskiwania dłuższych serii elementów o wysokich właściwościach. 

Przedmiotem badań były próbki ze stopu tytanu Ti6Al4V ELI oraz wybranych stali narzędziowych 

otrzymywanych technologią metalurgii proszków (P/M), które w pierwszym etapie poddano obróbce 

cieplnej. Zastosowane procesy obróbki powierzchniowej obejmowały: toczenie, toczenie-

nagniatanie, toczenie-nagniatanie-azotowanie. Właściwości tribologiczne ukształtowanych warstw 

wierzchnich oceniano przy pomocy metody „pin-on-disc”, stosując kulki z Al2O3 jako przeciwpróbki. 

Ponadto, przeprowadzono pomiary struktury geometrycznej powierzchni w układzie 3D. Ślady 

zużycia i przekroje warstwy wierzchniej obserwowano za pomocą optycznego, skaningowego 

i transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Trzyetapowy proces obróbki powierzchniowej 

skutkował najlepszą odpornością na zużycie próbek ze stali narzędziowych. Ponadto, 

przeprowadzone badania wykazały, że amorficzna warstwa tribo-materiału na stopie Ti6Al4V 

stanowi barierę dyfuzyjną dla azotu tylko do czasu jej przemiany z dominującym udziałem 

krystalitów TiO2, co otwiera drogę do procesu azotowania podłoża.  

Badania współfinansowano w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki 

w Krakowie (SONATA UMO-2020/39/D/ST8/02610) oraz Narodowe Centrum Badan i Rozwoju 

w Warszawie (LIDER/13/0075/L-7/15/NCBR/2016). 
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ZACHOWANIE CERAMICZNYCH KOMPOZYTÓW ZIARNISTYCH TYPU ATZ 
W WARUNKACH TARCIA ŚLIZGOWEGO NA SUCHO 

Zbigniew Pędzich 1*, Marek Grabowy 2 ,  Grzegorz Wiązania 3 ,  
Kamil Wojteczko 1 ,  Agnieszka Wojteczko 1 ,  Marcin Kot 3  

1 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

2 Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 

36-040 Boguchwała 

3 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

*Adres korespondencyjny: e-mail: pedzich@agh.edu.pl 

 

Słowa klucz: kompozyty ceramiczne, ball-on-disc test, mikrostruktura 

 

Spiekane, ceramiczne kompozyty ziarniste typu ATZ (ang. alumina toughened zirconia) są 

perspektywicznymi materiałami dla wytwarzania elementów maszyn i urządzeń pracujących w 

warunkach współpracy ślizgowej na sucho. Ich bardzo dobre parametry mechaniczne (wysoka 

wytrzymałość i relatywnie wysoka odporność na kruche pękanie) pozwalają na uzyskanie wyższej 

żywotności w porównaniu do elementów metalicznych. Prezentowana praca dokumentuje zjawisko 

obniżenia zużycia tego typu materiałów w temperaturach powyżej 350 °C w warunkach testu ball-

on-disc, we współpracy z przeciwpróbką wykonaną z tlenku glinu (korundu, α-Al2O3), co w 

znakomity sposób wpływa na trwałość części z tego materiału. Jednofazowe, polikrystaliczne 

materiały ceramiczne stosowane powszechnie w chwili obecnej (tetragonalny dwutlenk cyrkonu, 

tzw. TZP lub tlenek glinu, w mniejszym lub większym stopniu pogarszają swoje parametry ze 

wzrostem temperatury. W pracy podjęto próbę wyjaśnienia obserwowanego w tworzywach ATZ 

zjawiska znacznego obniżenia zużycia w podwyższonych temperaturach. Analizy potwierdziły, że 

uzyskana drobnoziarnista mikrostruktura (średnia wielkość ziarna nieprzekraczająca 400 nm) 

korzystnie wpływa na pojawienie się zjawiska odkształcenia pseudoplastycznego w obszarze 

intensywnego zużycia, co efektywnie obniża współczynnik tarcia i ogranicza niszczenie materiału. 

Praca dofinansowana w ramach subwencji MEiN, umowa AGH. 16.16.160.557. 
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TARCIOWE ASPEKTY PRACY ŁOPATEK PROMIENIOWYCH 
W AKCELERATORACH ODŚRODKOWYCH 

Bazyli Krupicz 1 * ,  Vladimir Georgievč  Barsukov 2 ,  Mariâ Antonova Il’kevič  2  

1 Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok  

2 Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś, ul. E. Ozheshko 22, Grodno  

*Adres korespondencyjny: e-mail: b.krupicz@pb.edu.pl, 

 

Słowa klucz: tarcie, wentylatory, łopatki wentylatora, siły bezwładności, ruch cząsteczek 

 

Cechą charakterystyczną pracy łopatek wybranych maszyn wirnikowych jest ich zużycie erozyjne w 

wyniku przemieszczania się cząstek stałych wzdłuż łopatki w warunkach tarcia. Typowymi 

przedstawicielami tych maszyn są wentylatory pracujące w transporcie pneumatycznym, młyny 

wirnikowe, klasyfikatory cząstek stałych, separatory i inne. Poznanie mechaniki ruchu cząstek 

stałych wzdłuż łopatki jest istotne z punktu widzenia projektowania i eksploatacji tych urządzeń. W 

pracy przedstawiono metodę obliczania wpływu tarcia na zmianę prędkości i straty energii podczas 

ruchu gruboziarnistych cząstek wzdłuż promieniowo ustawionych łopatek w odśrodkowych 

akceleratorach. Wykazano, że efekt działania siły tarcia cząstki o tarczę wirnika jest pomijalnie mały 

w porównaniu z oddziaływaniem siły tarcia cząstki o łopatkę wirnika, wywołanej odśrodkową siłą 

bezwładności. Na podstawie analizy rozwiązania równania różniczkowego ruchu cząstek po 

powierzchni łopatek ustalono, że całkowita prędkość poślizgu cząstki intensywnie wzrasta w 

początkowym okresie ruchu i zbliża się asymptotycznie do wartości opisanych funkcją liniową, 

praktycznie niezależną od położenia początkowego cząstki. Otrzymane analityczne zależności 

umożliwiają obliczyć: zmieniającą się prędkość cząstki względną i całkowitą, kąt między 

odpowiednimi prędkościami oraz energię kinetyczną cząstki poruszającej się cząstki wzdłuż 

promienia łopatki. Dokonano również oszacowania zmiany wartości tych parametrów dla szerokiego 

zakresu zmienności współczynnika tarcia. 
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OCENA WPŁYWU ZASTOSOWANEGO MATERIAŁU NA ZUŻYCIE 
EKSPLOATACYJNE I BEZPIECZEŃSTWO PRACY WIDEŁ WÓZKÓW WIDŁOWYCH 

Dominika Grygier 1*, Aleksandra Kęska 1  

1 Politechnika Wrocławska, Katedra Inżynierii Pojazdów, ul. Smoluchowskiego 25, 50-372 

Wrocław 

*Adres korespondencyjny: e-mail: dominika.grygier@pwr.edu.pl 

 

Słowa klucz: wózki widłowe, widły, martenzyt, UDT 

 

Stopień zużycia eksploatacyjnego wideł wózków widłowych nie zawsze jest wynikiem długiego 

okresu użytkowania, czy trudnych warunków pracy pojazdu. Najistotniejszym parametrem, który 

wpływa na zbyt szybkie wykluczenie pojazdu z użytkowania jest dobór materiału, z którego 

wykonane są widły. Wykorzystanie badań metalograficznych pozwoliło określić struktury 

materiałów i ocenić ich wpływ na wydłużenie okresu eksploatacji wideł wózka widłowego, 

a w konsekwencji na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy. Przeprowadzone badania 

wykazały, że zastosowanie odpowiednio dobranej obróbki cieplnej stali umożliwia uzyskanie 

materiału charakteryzującego się wysoką twardością i odpornością na zużycie ścierne, a jednocześnie 

odpowiada za najniższy poziom zużycia wideł. Poszerzenie standardowych badań oceny 

makroskopowej zużycia wideł, powszechnie stosowanych  w jednostkach certyfikujących oraz UDT, 

o badania mikroskopowe może stanowić wstęp do badań nad znormalizowaniem rodzaju materiału 

używanego w konstrukcji wideł wózków widłowych. 
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BADANIA PRĘDKOŚCI KRYTYCZNEJ USZCZELNIENIA Z CIECZĄ MAGNETYCZNĄ 
PRACUJĄCEGO W ŚRODOWISKU WODY 

Marcin Szczęch 1*, Wojciech Horak 1  
1AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

*Adres korespondencyjny: e-mail: szczech@agh.edu.pl 

 

Słowa klucz: ciecz magnetyczna, ferrofluid, uszczelnienia, prędkość krytyczna, praca w wodzie 

 

Uszczelniania z cieczą magnetyczną z powodzeniem znalazły zastosowanie w szeregu aplikacji, 

przede wszystkim w środowisku gazowym i próżni. Unikatowe właściwości tego typu uszczelnień, 

wśród których można wymienić: bardzo niskie opory ruchu, wysoką szczelność i omal 

nieograniczoną trwałość są oczekiwanymi parametrami także dla uszczelnień pracujących w 

środowisku wody.  

W pracy przedstawiono wyniki badań dopuszczalnej (krytycznej) prędkości pracy uszczelnienia z 

cieczą magnetyczną pracującego w środowisku wody. Zakres badań obejmował analizę wpływu 

ciśnienia medium uszczelnianego oraz właściwości cieczy magnetycznych. Do wyznaczenia 

przecieku wykorzystano dwa niezależne parametry: zmianę ciśnienia oraz zmianę momentu 

obrotowego oporów ruchu uszczelnienia. Wyniki badań wykazały, że najbardziej korzystne 

właściwości uszczelnienia uzyskano w przypadku zastosowania cieczy charakteryzującej się 

najmniejszą wartością lepkości dynamicznej. Ponadto wykazano, że pomiar zmiany ciśnienia jest 

lepszym wskaźnikiem wystąpienia utraty szczelności niż pomiar momentu obrotowego, w przypadku 

wystąpienia krytycznej prędkości pracy uszczelnienia. 

 

 

 

 



59 

 

 

 

 

 

 

OCENA WPŁYWU ZAPYLENIA PYŁEM KWARCOWYM NA ZUŻYCIE 
KLOCKÓW HAMULCOWYCH 

Piotr Szczyglak 1 * ,  Jerzy Napiórkowski 1 ,  Mateusz Sydorczyk 1  

1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych, ul. Michała 

Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn 

 
*Adres korespondencyjny: e-mail: piotr.szczyglak@uwm.edu.pl  

 

Słowa klucz: okładziny hamulcowe, zużycie, zapylenie 

 

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów zużycia okładzin hamulców tarczowych w zapyleniu pyłu 

kwarcowego. W celu przeprowadzenia badań zbudowano nowatorskie stanowisko do badania 

zużycia okładzin hamulców tarczowych w zapyleniu pyłu kwarcowego. Zużycie określono metodą 

geometryczną i wagową. Pomiary w przypadku wyznaczenia zużycia geometrycznego polegały na 

ocenia zmian grubości okładziny hamulcowej podczas prób tarcia. W przypadku metody wagowej 

dokonano pomiaru masy klocka hamulcowego przed badaniem oraz po wykonaniu badania. Badania 

zużycia klocków hamulcowych dokonano w warunkach środowiska bez zapylenia oraz w zapyleniu 

pyłem kwarcowym. Przeprowadzone wyniki badań wykazały istotne różnice w procesie zużywania 

klocków hamulcowych pomiędzy próbami wykonywanymi bez zapylenia, a tymi wykonywanymi w 

zapyleniu. Przedstawiono przebieg ubytku masowego w zależności od stopnia zapylenia powietrza 

kwarcem. 
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OCENA ZUŻYCIA PIERŚCIENIA USZCZELNIAJĄCEGO WIRNIKA 
TURBOSPRĘŻARKI WYKONANEGO ZE STOPU AL-FE W WYBRANYCH 

WARUNKACH EKSPLOATACJI 

Henryk Bąkowski 1*, Janusz Cebulski 2, Janusz Ćwiek 3 

1 Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, ul. Krasińskiego 8, 40-019 

Katowice 

2 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice 

3 Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, ul. Krasińskiego 8, 40-019 

Katowice 

*Adres korespondencyjny: e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl 

 

Słowa klucz: pierścień uszczelniający wirnika turbosprężarki, zużycie 

 

W publikacji zostanie podjęty problem wydłużenia czasu eksploatacji pierścienia uszczelniającego 

wałka wirnika w turbosprężarce samochodowej. Zostaną przedstawione wyniki badań 

tribologicznych, metalograficznych oraz profilometrycznych stopu Al-Fe (odlewanego próżniowo) 

pracującego w skojarzeniu ślizgowym na stanowisku T-05 odzwierciedlającym rzeczywisty węzeł 

tarcia. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych będzie można stwierdzić który ze 

stopów (stop Al-Fe czy obecnie stosowany na pierścienie uszczelniające wałka wirnika 

turbosprężarki samochodowej) posiada lepsze właściwości tribologiczne. W tym celu badania oparto 

na eksperymencie który zakłada trzy główne czynniki decydujące o zużyciu badanego skojarzenia. 

Efektem przeprowadzonego planu eksperymentu jest uzyskanie wykresów trójwymiarowych 

ujmujących wpływ czynników eksploatacyjnych na wielkość zużycia oraz współczynnik tarcia. 

Powierzchnie śladu wytarcia poddano badaniom metalograficznym oraz profilometrycznym. Takie 

kompleksowe podejście do rozpatrywanego zagadnienia pozwoli wyciągnąć daleko idące wnioski 

końcowe. 
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WPŁYW ŚRODOWISKA KOPALNI W KGHM POLSKA MIEDŹ NA WYBRANE 
WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE SMARÓW PLASTYCZNYCH 

Grzegorz Wszelaczyński 2*, Wojciech Wieleba 1 ,  Dymitry Capanidis 1 ,  Maciej 
Paszkowski 1 ,  Tadeusz Leśniewski 1  

1 Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, ul. Łukasiewicza 7/9, 50-371 Wrocław 

2 Advanced Automatic Lubrication Systems S.A. 59-216 Kunice, ul. Żeglarska 45 

*Adres korespondencyjny: g.w@aals.pl 

 

Słowa klucz: centralne smarowanie, reologia, smar plastyczny, aparat czterokulowy 

 

Celem pracy jest określenie wpływu środowiska kopalnianego na wybrane właściwości funkcjonalne 

smarów plastycznych litowych. Badaniom poddano smary zagęszczane 12-hydroksystearynianem 

litu, wytworzone na bazie oleju mineralnego z 3% dodatkiem smaru stałego w postaci dwusiarczku 

molibdenu (MoS2). Porównano smary świeże ze smarami eksploatowanymi w węzłach tarcia 

czterech maszyn górniczych ciężkich (MGC), pracujących w oddziałach KGHM Polska Miedź w 

warunkach wysokiego zasolenia i podwyższonej temperatury otoczenia. Próbki smaru z maszyn 

górniczych pobrano z węzłów tarcia jako wypływ smaru dozowanych z centralnych układów 

smarowania firmy A.A.L.S. S.A. Przeprowadzono badania tribologiczne i reologiczne z 

wykorzystaniem aparatu czterokulowego i reometru rotacyjnego. Wyznaczono m. in. wskaźniki 

granicznego obciążenia (GOZ) zużycia oraz degradacji struktury zagęszczacza smaru. 
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BADANIA TRIBOLOGICZNE ŚRODKÓW SMARNYCH PRZYJAZNYCH 

ŚRODOWISKU 

Marcin Kowalski 1*, Szymon Bernat 2 ,  Joanna Kowalczyk 3 ,  Krystyna Radoń-
Kobus 3 ,  Paweł Grabowski 1  

1 Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, ul. 

Łukasiewicza 17, 09-400 Płock 

2 SINTEF Industry, Materials and Nanotechnology, Richard Birkelands vei 2 B, 7034 Trondheim 

3 Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, al. Tysiąclecia Państwa 

Polskiego 7, 25-314 Kielce 

*Adres korespondencyjny: e-mail: marcin.kowalski2@pw.edu.pl 

 

Słowa klucz: EAL, oleje, tribologia, tarcie, zużycie 

 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie oceny środków smarnych przyjaznych środowisku 

(EAL - Environmentally Acceptable Lubricants). Badania przeprowadzono dla trzech olejów. Dwa z 

nich zostały opracowane w oparciu o składniki przyjazne środowisku, znajdujące się na liście 

REACH. Następnie dokonano ich porównania z powszechnie stosowanym olejem mineralnym. 

Przedmiotem badań było ustalenie, czy EALs mogą zastąpić szkodliwe i potencjalnie toksyczne oleje 

mineralne szeroko stosowane w różnych branżach przemysłu. 

W pracy wykorzystano olej na bazie glicerolu otrzymano w wyniku zmieszania 95 % 

glicerolu, 4,9 % wody i 0,1 % mas. kwasu dodekanowego. W celu zwiększenia pH oraz ochrony 

antykorozyjnej dodano 2-dimetyloaminoetanol. Skład oleju wskazuje na jego polarność. Formuła 

drugiego oleju była oparta na niepolarnym oleju rzepakowym. Dodatkowo użyto tego samego 

modyfikatora tarcia (kwasu C12-dodekanowego). 

Badania przeprowadzono na tribometrze TRB3 Pin/Ball-on-Disc Anton Paar. Próbki w 

postaci tarcz o średnicy 30 mm, a przeciwpróbki - kulki o średnicy 6 mm wkoanne były ze stali 100 

Cr6. Oceny porównawczej olejów dokonano na podstawie zarejestrowanych wartości 

współczynników tarcia i zużycia liniowego. Po testach tarciowych badane pary trące poddano 

obserwacjom na mikroskopie konfokalnym Leica DCM8. 
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WPŁYW HEKSAGONALNEGO AZOTKU BORU O RÓŻNEJ GRANULACJI CZĄSTEK 
NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNOŚCIOWE OLEJU MINERALNEGO Z DOMIESZKĄ 

SURFAKTANTÓW 

Arkadiusz Chodkiewicz 1*, Tadeusz Kałdoński 2   

1 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Szkoła Doktorska, ul. gen. 

Sylwestra Kaliskiego 2B, 00 -908 Warszawa 

2 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego,, Wydział Inżynierii Mechanicznej, 

gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 

*Adres korespondencyjny: e-mail: arkadiusz.chodkiewicz@wat.edu.pl 

 

Słowa klucz: heksagonalny azotek boru, olej bazowy, smarność, sedymentacja, dyspergator 

  

W artykule przedstawiono wyniki badań smarnościowych ukazujące wpływ heksagonalnego 

azotku boru o różnej granulacji na właściwości tribologiczne mineralnej bazy olejowej SN150. Jeden 

z wykorzystanych heksagonalnych azotków boru charakteryzował się cząstkami w skali 

nanometrycznej, a drugi mikrometrycznej. W celu oceny perspektyw zastosowania obu azotków 

przeprowadzono badania obejmujące między innymi rozkład rozmiarów cząstek i ich morfologię 

(badania SEM, XRD, XPS). Przygotowane mieszaniny były dodatkowo wspomagane środkami 

powierzchniowo czynnymi (imid kwasu bursztynowego, sulfobursztynian oraz mieszanina tych 

dwóch substancji). Badania smarnościowe zrealizowano wykorzystując aparat czterokulowy T-02. 

Ich przygotowanie oraz wyznaczenie parametrów smarnościowych oparto o dokument normatywny 

PN-EN ISO 20623:2018-02. Dodatkowo przeprowadzono badania sprawdzające wpływ wybranych 

środków powierzchniowo czynnych na proces sedymentacji heksagonalnego azotku boru w badanym 

oleju. Zastosowanie imidu kwasu bursztynowego w analizowanych mieszaninach pozytywnie 

wpływało na utrzymanie stabilnej dyspersji i poprawę właściwości smarnościowych, natomiast 

sulfobursztynian znacząco poprawiał właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe, lecz nie 

wspomagał utrzymania cząstek azotku  w całej objętości mieszaniny. Uzyskane wyniki badań 

tribologicznych wskazują na pozytywne działanie heksagonalnego azotku boru na właściwości 

smarnościowe oleju bazowego SN150. Heksagonalny azotek boru o mniejszych rozmiarach ziaren 

(nanocząstki) miał większy wpływ na poprawę właściwości smarnościowych, niż drugi badany 

azotek o ziarnach większych.  
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BADANIA WPŁYWU STĘŻENIA GRAFENU NA WŁASNOŚCI SMARNE WYBRANYCH 
OLEJÓW PRZEMYSŁOWYCH  

Albert Lewandowski 1*, Krzysztof Adamczuk 1  

1Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra 

*Adres korespondencyjny: e-mail: a.lewandowski@iim.uz.zgora.pl 

 

Słowa klucz: tribologia, grafen, zredukowany tlenek grafenu, baza olejowa, oleje przemysłowe. 

 

Publikacja ma na celu przedstawienie wyników badań wpływu zredukowanego tlenku grafenu (rGO) 

o różnych wielkościach stężenia procentowego na własności smarne wybranych olejów 

przemysłowych. W pierwszej części artykułu zostały przedstawione podstawowe wiadomości na 

temat grafenu i tlenku grafenu oraz możliwości ich zastosowania w dziedzinie tribologii. W drugiej 

części publikacji zaprezentowano wyniki badań własnych własności smarnych wybranych olejów 

przemysłowych z dodatkiem 0,05%, 0,1%, 0,5%, 1%, 3% i 5% zredukowanego tlenku grafenu (rGO). 

Dokonano także badania mikroskopowe dyspersji dla różnych stężeń grafenu. Badania własności 

smarnych zrealizowano przy wykorzystaniu aparatu czterokulowego T-02, w Katedrze 

Materiałoznawstwa, Technologii i Eksploatacji Maszyn Uniwersytetu Zielonogórskiego. Analiza 

wyników badań, potwierdziła pozytywny wpływ zastosowania do badanych środków smarowych 

dodatków w postaci zredukowanego tlenku grafenu (rGO) na własności smarne badanych olejów. 
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PROEKOLOGICZNE SMARY PLASTYCZNE – WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE 

I SMARNE 

Jolanta Drabik 1*, Elżbieta Rogoś1 ,  Bernadetta Kaźmierczak1 ,  
Rafał Kozdrach1 ,  Marek Wolszczak1 ,  Zbigniew Pawelec1 ,   

1 Łukasiewicz-Instytut Technologii Eksploatacji, Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji, ul. 

Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom 

*Adres korespondencyjny: e-mail: jolanta.drabik@itee.lukasiewicz.gov.pl 

 
Słowa klucz: proekologiczne smary plastyczne, współczynnik tarcia, właściwości reologiczne,  

 

Na podstawie eksperymentów prowadzonych z wykorzystaniem reometru z przystawką tribologiczną 

wyznaczono zależność współczynnika tarcia i lepkości zarówno od prędkości poślizgu, jak i w 

zakresie liniowo narastającej temperatury. Badania prowadzono również w zmiennych warunkach 

obciążenia w zadanej temperaturze, co umożliwiło ocenę wpływu tych paramentów na skuteczność 

działania proekologicznych smarów w warunkach testów. Badania prowadzono na reometrze 

rotacyjnym MCR z przystawką tribologiczną, co umożliwiło jednoczesne wyznaczenie właściwości 

smarnych i reologicznych. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono efektywności smarowania 

stalowych węzłów tarcia proekologicznymi smarami. Stwierdzono, że smar na bazie oleju roślinnego 

zmniejsza tarcie w sposób ciągły, osiągając podobny współczynnik tarcia jak smar mineralny przy 

dużych prędkościach.  

Uzyskane rezultaty stanowić będą podstawę do scharakteryzowania proekologicznych smarów 

przeznaczonych do smarowania skojarzeń trących celem zmniejszenia tarcia, ograniczenia zużycia i 

utrzymania odpowiedniej temperatury węzła tarcia. Wiedza na temat reologicznych i tribologicznych 

aspektów eksploatacji smarowanych węzłów tarcia jest niezbędna by zapewnić odpowiednie 

smarowanie i trwałość użytkową elementów maszyn i urządzeń.    
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WODNE ROZTWORY NATURALNEGO POLIMERU Z ANIONOWYMI 
SURFAKTANTAMI JAKO MODELOWE BAZY SUBSTANCJI SMAROWYCH 

Marian Włodzimierz Sułek1 ,  Marian Szczerek2 ,  Jacek Przepiórka3*  

1 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa 

2 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 

Radom 

3 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 

ul. Chrobrego 27, 26-600 Radom 

*Adres korespondencyjny: e-mail: kecajp@interia.pl 

 

Słowa klucz: wodne substancje smarowe, ekologiczne roztwory, surfaktanty, właściwości 

tribologiczne i fizykochemiczne 

 

Wodne roztwory aktywnych powierzchniowo związków są przedmiotem wielu badań podstawowych 

i utylitarnych z obszaru tribologii. Roztwory znajdują zastosowanie głównie, jako ciecze 

hydrauliczne i obróbkowe. Szczególnie interesujące rezultaty obserwuje się dla wodnych roztworów 

zawierających polimer z surfaktantem. W tym artykule zweryfikowano właściwości tribologiczne i 

fizykochemiczne wodnych roztworów, w których substancją wielkocząsteczkową był hydrolizat 

owsa a surfaktantami kolejno: Siarczan dodecylu sodu (SDS), Lauryloeterosiarczanu sodu (SLES), 

Sarcozynian lauroilo sodu (SLS). Testy tribologiczne przeprowadzono na aparacie czterokulowym 

(Tester T01). Charakteryzują się one ekstremalnie niskimi oporami ruchu i zużyciem oraz mają 

zdolność do przenoszenia wysokich obciążeń. Badane substancje smarowe osiągają maksymalne 

wartości obciążenia zatarcia dla tego typu testera (7,2 kN). Korzystne właściwości tribologiczne były 

interpretowane, jako wynik tworzenia kompleksów polimeru z surfaktantem. Hipoteza ta została 

potwierdzona poprzez badania fizykochemiczne. Hydrolizat owsa i proponowane surfaktanty są 

powszechnie stosowane jako składniki kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Na tej 

podstawie oraz specjalistycznych badań można zaliczyć badane roztwory do ekologicznych i 

bezpiecznych substancji smarowych. 
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WPŁYW OLEJU TU 32 NA TARCIE W MATERIAŁACH ŁOŻYSKOWYCH 

Marcin Madej 1*, Beata Leszczyńska-Madej 2  

1 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

2 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 

Kraków 

*Adres korespondencyjny: e-mail: mmadej@agh.edu.pl 

 

Słowa klucz: stopy łożyskowe, tarcie, mechanizmy zużycia, środek smarny 

 

Praca dotyczy wpływu oleju TU-32 na przebieg tarcia stopu łożyskowego typu Ł83 na bazie cyny. 

Zakres przeprowadzonych prac obejmował badania mikrostrukturalne przy wykorzystaniu 

skaningowej mikroskopii elektronowej wraz z analizą składu chemicznego EDS, badania twardości 

oraz właściwości tribologicznych w warunkach tarcia technicznego suchego i tarcia mokrego przy 

użyciu oleju TU-32. Dodatkowo przeanalizowano mechanizmy zużycia w zależności od warunków 

tarcia. 

Właściwości tribologiczne stopów łożyskowych na osnowie cyny są związane przede wszystkim z 

zawartością dodatków stopowych w postaci miedzi i antymonu. Ich obecność pozwala na wydzielanie 

się w czasie krystalizacji wydzieleń twardych faz β—SnSb oraz η - Cu6Sn5, które wpływają na 

poziom właściwości mechanicznych i odporność na zużycie. Dodatkowo udowodniono, że 

zastosowanie oleju TU-32 jako środka smarnego praktycznie eliminuje zużycie adhezyjne, a 

powierzchnie po tarciu noszą ślady zużycia ściernego. 
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OCENA EWOLUCJI ZUŻYCIA ŚCIERNEGO W STYKU TARCIOWYM KULA-TARCZA 
NA PODSTAWIE ANALIZY OBRAZU ŚLADU WYTARCIA 

Grzegorz Wiązania 1*, Marcin Kot 1, Sławomir Zimowski 1 
1 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

*Adres korespondencyjny: e-mail: wiazania@agh.edu.pl 

 

Słowa klucz: zużycie ścierne, kula-tarcza, cienkie warstwy, przetwarzanie obrazów 

 

Test tribologiczny metodą kula-tarcza (ball-on-disc) jest jednym ze sposobów, który umożliwia 

określenie odporności na zużycie przez tarcie materiałów tribologicznych. Wyznaczenie ubytku 

materiału np. na podstawie pomiaru geometrii powstałego śladu wytarcia, wykonane po 

przeprowadzeniu testu tarciowego, pozwala na obliczenie wskaźnika zużycia, który jest często 

stosowaną miarą odporności na zużycie. Ocena zużycia oparta o tę metodę sprowadza się do 

porównania geometrii powierzchni próbki przed i po teście w miejscu współpracy, nie dając 

informacji o zmianie tej geometrii w czasie trwania testu. Jest to istotny problem zwłaszcza w 

badaniach odporności na zużycie cienkich powłok, gdzie może dochodzić do ich perforacji. W takim 

przypadku test powinien być przerwany w chwili przetarcia powłoki do podłoża, gdyż jego 

kontynuacja prowadzi do uzyskania niewłaściwych wyników. Czas trwania testu determinowany jest 

więc przez odporność na zużycie powłoki oraz jej grubość. Przy znanej grubości powłoki czas 

współpracy można zaprogramować do momentu osiągnięcia granicznej głębokości bruzdy, która jest 

kontrolowana przez precyzyjny system pomiarowy. Jednak dla bardzo cienkich powłok lub 

wystąpienia dużych deformacji układu powłoka-podłoże często jest to niemożliwe. W artykule 

przedstawiono opis specjalnego układu, który pozwala na rejestrację obrazów śladu wytarcia 

powstającego w trakcie przeprowadzania testu tribologicznego metodą kula-tarcza w ślizgowym 

styku niesmarowanym. Analiza uzyskanych obrazów umożliwia obserwację ewolucji zużycia 

badanych materiałów oraz wstępną ocenę stopnia zużycia w szczególności materiałów pokrytych 

cienkimi powłokami i warstwami, gdzie możliwa jest identyfikacja chwili przetarcia powłoki. 
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PROCEDURA DOBORU WARTOŚCI PARAMETRÓW PRACY METODY BALL-
CRATERING DO OCENY ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE ŚCIERNE  

Edyta Osuch-Słomka 1*, Zbigniew Słomka 2   

1 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Centrum Tribologii, ul. 

Pułaskiego 6/10, Radom 26-600 

2 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Centrum Inżynierii Powierzchni, 

ul. Pułaskiego 6/10, Radom 26-600 

*Adres korespondencyjny: e-mail: edyta.slomka@itee.lukasiewicz.gov.pl 

 

Słowa klucz: Zużycie ścierne, metoda ball-cratering, procedura badawcza, powłoka PVD 

 

Na przykładzie powłoki CrN, osadzonej metodą katodowego odparowania łukiem (CAE) na dwóch 

różnie przygotowanych podłożach, przedstawiono procedurę doboru wartości parametrów pracy 

metody ball-cratering. Procedurę opracowano, dzięki zastosowaniu indywidualnego planu 

eksperymentu wynikającego z podejścia Taguchiego. Dotychczas niestosowanego do wyznaczania 

wartości parametrów warunków pracy testowego węzła tarcia do badań tribologicznych. Sposób 

postępowania według Taguchiego pozwolił na wyznaczanie wartości parametrów oceny odporności 

na zużycie ścierne powłok przeciwzużyciowych, przy zastosowaniu zdecydowanie mniejszej liczby 

prób, w stosunku do dotychczas stosowanych metod oraz powtarzalnym mechanizmie zużywania.  

Punktem wyjścia zaprezentowanej procedury był wybór obszaru dopuszczalnych wartości 

parametrów pracy, w metodzie ball-cratering, w której poszukiwano wartości optymalnych ze 

względu na minimalizację błędu względnego wyznaczania średnic kraterów śladów zużycia. Po 

ustaleniu obszaru wartości wielkości dopuszczalnych, wygenerowano plan eksperymentu, w którym 

zmiennymi były: obciążenie, prędkość obrotowa, minimalna droga tarcia i maksymalna droga tarcia. 

Wyniki badań zużycia ściernego wykonanych metodą ball-cratering, zgodnie z opracowaną 

procedurą badawczą dla powłoki CrN - osadzonej na podłożu po obróbce cieplnej oraz na podłożu 

po procesie azotowania, zostały pomyślnie zweryfikowane.  
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STANOWISKO DO BADAŃ TRIBOLOGICZNYCH ENDOPROTEZ STAWU 
BIODROWEGO Z MOŻLIWOSCIĄ ZMIANY KĄTA ANTEWERSJI PANEWKI I KĄTA 

ANTETORSJI GŁOWY 

Tomasz Wiśniewski 1* ,  Michał Libera 2  

1 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 

61-755Poznań, Polska  

2 Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Polska  

*Adres korespondencyjny: tomasz.wisniewski@pit.lukasiewicz.gov.pl 

 

Słowa klucz: symulator ruchu stawu biodrowego, endoproteza, moment siły tarcia, zużycie, 
skojarzenie materiałowe metal-metal 

 

W artykule przedstawiono konstrukcję symulatora ruchu stawu biodrowego, przeznaczonego do 

badań tarciowo-zużyciowych endoprotez stawu biodrowego. Konstrukcja symulatora umożliwia 

mocowanie komponentów endoprotezy biodra zgodnie z anatomiczną budową stawu biodrowego 

człowieka. Głowa endoprotezy mocowana jest na cokole w dolnym położeniu z kątem szyjkowo-

trzonowy 135° natomiast panewka endoprotezy zamontowana jest w górnej części w głowicy 

mocującej z zachowaniem kąta inklinacji 45°. Wykonanie trzech głowic (odpowiedzialnych za kąt 

antywersji panewki) oraz trzech cokołów (odpowiedzialnych za kąt antetorsji głowy) różniących się 

kątami osadzenia komponentów endoprotezy stawu biodrowego, umożliwiło przeprowadzenie 

testów tribologicznych z dziewięcioma wariantami ustawień. Tester endoprotezy stawu biodrowego 

przeznaczony jest do symulacji ruchów: zgięcia i wyprostu oraz obciążeń występujących w stawie 

biodrowym człowieka podczas chodu. Dzięki zastosowaniu sterowania w postaci krzywek 

elektronicznych, symulator umożliwia odtworzenie zmiennej wartości siły obciążającej węzeł tarcia 

w funkcji cyklu chodu człowieka.  

Przedmiotem badań tarciowo-zużyciowych były endoprotezy stawu biodrowego o średnicy 

głowy Ø44mm, wykonane z wysokowęglowego stopu Co28Cr6Mo. Dla każdego z dziewięciu 

wariantów ustawień komponentów endoprotezy obliczone zostały średnie wartości współczynnika 

tarcia w oparciu o rejestrowane wartości momentu tarcia. Wyniki badań tarciowo-zużyciowych z 

zastosowaniem symulatora potwierdzają, że wzajemny kąt ustawienia głowy i panewki ma wpływ na 

wartość oporów tarcia występujących w węźle tribologicznym. 
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BADANIA DOŚWIADCZALNE POPRZECZNYCH AEROSTATYCZNYCH ŁOŻYSK 
POROWATYCH 

Piotr Ostrowski 1 ,2* ,  Artur Olszewski 1  
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Słowa klucz: Łożysko aerostatyczne, łożysko poprzeczne, badania doświadczalne  

 

W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań doświadczalnych aerostatycznych, porowatych 

łożysk poprzecznych. Ze względu na wysoką sztywność filmu powietrznego oraz stosunkowo 

niewielkie zapotrzebowanie powietrza zasilającego łożyska tego typu są coraz częściej stosowane w 

maszynach od których wymaga się znikomych strat tarcia oraz dużej precyzji pozycjonowania. 

Analizie poddano komercyjne łożyska aerostatyczne o średnicy 40 mm. Celem przeprowadzonych 

badań było określenie wymaganego przepływu sprężonego powietrza w funkcji obciążenia, pomiar 

zależności siły tarcia od siły nacisku oraz zbadanie sztywności filmu. Wyniki skonfrontowano z 

danymi podawanymi przez producenta łożyska oraz dostępnymi w literaturze teoretycznymi 

metodami obliczeń. Docelowo łożyska zostaną wykorzystane w projektowanym elektrycznym 

silniku liniowym. 
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EROZJA KAWITACYJNA NAPOIN TYPU NiCrBSiC  

Mirosław Szala 1* 
1 Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej, ul. Nadbystrzycka 

36D; 20-618 Lublin 

*Adres korespondencyjny: e-mail: m.szala@pollub.pl 

 

Słowa klucz: napawanie, erozja kawitacyjna, twardość, mikrostruktura, NiCrBSiC  

 

W artykule przedstawiono rezultaty badań odporności na zużycie kawitacyjne powłok napawanych. 

Napoiny wytworzono z materiałów na bazie niklu o składzie NiCrBSiC, NiCrBSiC/WC oraz 

NiCrMoSiBC na podłożu stalowym. Warstwy napawano metodą metodą płomieniowo-proszkową. 
Celem badań była analiza porównawcza odporności na erozję kawitacyjną. Napoiny 

scharakteryzowano metodą SEM-EDS oraz metodą XRD. Zbadano twardość napoin metodą 
Vickersa. Badania kawitacyjne prowadzono w wodzie destylowanej na stanowisku wibracyjnym ze 

stacjonarną próbką, dokonując obserwacji mikroskopowych oraz oceny ubytku masy. Odporność na 

zużycie określano metodami ilościowymi profilometryczną, wagową oraz na podstawie oceny 

jakościowej obszarów zużycia. Obliczono znormalizowaną odporność na erozję w odniesieniu do 

próbki referencyjnej wykonanej ze stali konstrukcyjnej gat. S235JR. Powłoki NiCrBSiC 

charakteryzowały się wyższą odpornością kawitacją i odpornością na zużycie ścierne od próbki 

referencyjnej. Napoiny NiCrBSiC/WC wykazywała niższą odporność na zużycie niż napoina 

NiCrBSiC. 

 

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, numer grantu 2018/02/X/ST8/02653. 
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FIZYKOCHEMICZNE ASPEKTY PRACY OKŁADZIN HAMULCOWYCH 
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - CZ. I WPŁYW DODATKÓW CIERNYCH 

(ABRAZYWÓW) 

Maciej Szlichting 1, Dariusz M. Bieliński 2* 

1 TOMEX Brakes sp. z o.o. sp.k., Budzyń, Polska 

2 Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników, Łódź, Polska 

*Adres korespondencyjny: e-mail: dariusz.bielinski@p.lodz.pl 

 

Słowa klucz: okładziny hamulcowe, trzecie ciało, tarcie, zużycie, efekty akustyczne 

 

 Dzisiejsze układy hamulcowe muszą charakteryzować się znacznie większą wydajnością, z 

uwagi na dużo większe moce, wytwarzane przez układy napędowe, i masę pojazdów 

samochodowych (napęd elektryczny. Do tego dochodzą większe oczekiwania związane z komfortem 

jazdy (NVH, z ang. noise, vibration and harshness).  

 W pracy przedstawiono wpływ różnych układów dodatków ciernych (tzw. abrazywów), na 

przykładzie materiałów z rodziny: 1. „low steel” - zawierających w swoim składzie tlenki aluminium 

i chromu, 2. „hybrid” - zawierających oprócz składników z rodziny low steel takie składniki cierne 

jak krzemian cyrkonu, tlenek magnezu czy tlenki żelaza, oraz 3. „mild hybrid” - zawierające składniki 

cierne, które występują w materiałach ciernych rodziny „hybrid”, a nie występują w materiałach z 

rodziny „low steel”, na tworzenie się tzw. trzeciego ciała na powierzchni tarczy hamulcowej w 

wyniku hamowania. W badaniach grubości filmu, jego morfologii i składu chemicznego 

wykorzystano wysokorozdzielczą mikroskopię elektronową z analizatorem rentgenowskim (SEM-

EDS), umożliwiającą analizę cienkich filmów dzięki przystawce FIB.  

 Wyniki analizy fizykochemicznej trzeciego ciała poddano korelacji z wynikami badań 

tribologicznych na dynamometrze hamulcowym, przystosowanym do pomiarów sygnałów 

akustycznych NVH (AK-Master). Uzyskane wyniki potwierdzają istotną rolę jaką odgrywa tzw. 

trzecie ciało, powstające na powierzchni tarczy hamulcowej na bezpieczeństwo (COF), trwałość 

(zużyciem elementów ciernych) oraz widmo akustyczne towarzyszące hamowaniu.   
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FIZYKOCHEMICZNE ASPEKTY PRACY OKŁADZIN HAMULCOWYCH 

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - CZ. II WPŁYW DODATKÓW SMARNYCH 
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Maciej Szlichting 1, Dariusz M. Bieliński 2* 
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Słowa klucz: okładziny hamulcowe, trzecie ciało, tarcie, zużycie, efekty akustyczne 

 

 Dzisiejsze układy hamulcowe muszą charakteryzować się znacznie większą wydajnością, z 

uwagi na dużo większe moce, wytwarzane przez układy napędowe, i masę pojazdów 

samochodowych (napęd elektryczny). Do tego dochodzą większe oczekiwania związane z 

komfortem jazdy (NVH, z ang. noise, vibration and harshness).  

 Głównymi składnikami do produkcji nakładek ciernych klocków hamulcowych są 

napełniacze, składniki cierne i smary stałe (lubrykanty). W pracy przedstawiono wpływ różnych 

układów lubrykantów, na przykładzie siarczków metali oraz dodatków węglowych, na tworzenie się 

tzw. trzeciego ciała na powierzchni tarczy hamulcowej w wyniku hamowania. W badaniach grubości 

filmu, jego morfologii i składu chemicznego wykorzystano nowoczesne techniki analityczne takie 

jak SEM FIB-EDS, XRD, ToF-SIMS czy spektroskopia Ramana. Wyniki analizy fizykochemicznej 

trzeciego ciała poddano korelacji z badaniami tribologicznymi na dynamometrze hamulcowym, 

przystosowanym do pomiarów sygnałów akustycznych NVH wg procedury SAE-J2522 (AK-

Master).  

 Potwierdzają one istotną rolę jaką odgrywa tzw. trzecie ciało, powstające na powierzchni 

tarczy hamulcowej w wyniku hamowania na bezpieczeństwo (COF) i trwałość (zużycie elementów 

ciernych) - które razem stanowią o tzw. performance klocków hamulcowych, oraz widmo akustyczne 

towarzyszące hamowaniu, które obok drgań układu kierowniczego i pedału hamulca, są 

wyznacznikiem komfortu użytkowania. Grubość, morfologia i skład chemiczny filmu ciernego 

determinują zarówno efektywność jak i komfort hamowania, podkreślając znaczenie zachodzących 

procesów tribochemicznych. 
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WADY JAKOŚCIOWE WYROBÓW W PROCESIE WALCOWANIA STALI 

WYSOKOKRZEMOWYCH W ASPEKCIE ZUŻYCIA NARZĘDZI 

Kamila Ścibisz1,2*, Janusz Krawczyk 3, Tomasz Kaźmierski 1,2 
1 ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie ul. Tadeusza Sendzimira 1, 31-752 Kraków 

2 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkoła Doktorska, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

3 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

*Adres korespondencyjny: kamila.scibisz@arcelormittal.com 

 

Słowa klucz: stale wysokokrzemowe, walcowanie na gorąco, wady jakościowe, zużycie walców 

 

Finansowanie: MEiN w ramach V edycji programu doktorat wdrożeniowy. 

Walcowanie stali wysokokrzemowych o zorientowanym ziarnie wiąże się z problemami 

technologicznymi np. wysoka temperatura walcowania oraz bardzo długa, wynosząca ponad 80 km, 

sekwencja walcowana w tej samej szerokości. Rozwiązanie tych problemów prowadzone jest 

wieloaspektowo. Przed kampanią walcowania stali wysokokrzemowych, następuje wymiana walców 

roboczych we wszystkich klatkach wykańczających. Walcowanie planowane jest z przebudową 

pośrednią walców roboczych, w dwóch ostatnich klatkach, na dwóch etapach procesu. Wycofanie 

narzędzi do regeneracji po określonej ilości odwalcowanego materiału jest istotne. Wraz z tą ilością 

następuje stopniowe zużycie walców roboczych prowadzące do pogorszenia profilu poprzecznego 

blachy. Przebudowa pośrednia walców ma na celu zapewnienie wymaganej jakości blachy i 

niedopuszczenie do strat związanych z powstawaniem wad jakościowych takich jak: lokalne 

deformacje profilu pasma przy krawędzi blachy czy falistość brzegowa pasma. Niniejsza praca 

określa czynniki wpływające na ww. żywotność walców odnosząc ją również do materiału, z którego 

wykonane są narzędzia. Podjęto próbę oceny wpływu zmiany geometrii walców oraz parametrów 

tribologicznych procesu walcowania na jakość wyrobu. Stwierdzono że, zużycie walców roboczych 

wpływa bezpośrednio na geometrię walcowanej blachy, co pośrednio może przekładać się na 

własności fizyczne wyrobu, dlatego też czynnik ten należy uwzględnić w odniesieniu do innych 

czynników, w tym materiałowych (czystość metalurgiczna) wpływających na własności fizyczne 

istotne dla materiałów magnetycznie miękkich.  



76 

 

 

 

 

 

 

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZUŻYCIE STOŻKA WEWNĘTRZNEGO KRUSZARKI 
STOŻKOWEJ 

Janusz Krawczyk 1 ,  Michał Bembenek 2*, Jan Pawlik 2 ,  Krzysztof Zagórski 2  
1 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

2 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

*Adres korespondencyjny: e-mail: bembenek@agh.edu.pl 

 

Słowa klucz: kruszarka stożkowa, żeliwo wysokochromowe, zużycie 

 

Ważnym etapem procesu przeróbki surowców mineralnych jest ich kruszenie. Jest to proces 

technologiczny, którego celem jest doprowadzenie materiału do odpowiedniego uziarnienia, w celu 

uzyskania gotowego produktu zgodnego z wymaganiami odbiorcy, bądź przygotowania materiału, 

do dalszej obróbki. W niniejszej pracy przebadano element roboczy kruszarki stożkowej – stożek 

wewnętrzny, w celu określenia zarówno rodzaju materiału z jakiego został wykonany, jak i jego 

mechanizmów zużycia. Dokonano makroskopowej analizy zużycia, która pozwoliła na 

zidentyfikowanie obszarów szczególnie narażonych na zużycie. Następnie wykonano mikroanalizy 

tych obszarów na podstawie fotografii wykonanych przy pomocy mikroskopu elektronowego. 

Przeprowadzono badania składu chemicznego oraz oceny mikrostruktury materiału rodzimego, oraz 

przy powierzchni eksploatowanej i nieeksploatowanej. Ostatnim etapem badań było wykonanie 

rentgenowskiej analizy fazowej oraz pomiarów twardości. Przeprowadzone badania pozwoliły na 

określenie stanu materiału i odniesienia go do warunków zużycia materiału. Eksperymenty wykazały 

również wady technologii odlewania mogące mieć wpływ na przyspieszone zużycie tribologiczne. 
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EFEKT SPADKU SIŁY WALCOWANIA NA GORĄCO STALI DP600 W WYNIKU 

SMAROWANIA KOTLINY WALCOWNICZEJ 

Tomasz Kaźmierski 1,2*, Janusz Krawczyk 3 
1 ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie ul. Tadeusza Sendzimira 1, 31-752 Kraków 

2 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkoła Doktorska, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 
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*Adres korespondencyjny: tomasz.kazmierski@arcelormittal.com 

 

Słowa klucz: stale dwufazowe, walcowanie na gorąco, smarowanie kotliny, siła walcowania. 

 

W procesie walcowania na gorąco, siła konieczna do uzyskania pożądanego stopnia odkształcenia 

plastycznego materiału w kotlinie walcowniczej jest istotnym parametrem, wpływającym na stopień 

zużycia walców, prowadzenie pasma w klatkach walcowniczych, kształt i profil walcowanego pasma 

oraz zużycie energii elektrycznej. Efektywnymi sposobami zmniejszenia siły koniecznej do 

odwalcowania pasma w grupie klatek wykańczających mogłoby być prowadzenie walcowania w 

wyższej temperaturze i z mniejszymi prędkościami, lub zmniejszenie wejściowej grubości pasma. Z 

uwagi na wymagane własności mechaniczne blachy po walcowaniu na gorąco, a także ciągłe dążenie 

do zwiększenia wydajności linii i optymalizacji kosztów, najczęściej nie jest to możliwe. Skutecznym 

sposobem pozwalającym na zmniejszenie siły walcowania jest zastosowanie smarowania kotliny 

walcowniczej. Zmniejszenie tarcia pomiędzy powierzchnią walców i walcowanym materiałem 

pozwala uzyskać spadek siły na poziomie 8-12%. Spadek siły walcowania przekłada się wprost na 

zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, jednak najważniejsze są korzyści związane ze 

zmniejszonym zużyciem walców roboczych i lepszą kontrolą kształtu pasma. Kwestie te nabierają 

szczególnego znaczenia podczas produkcji blachy o strukturze dwufazowej, która z uwagi na 

wymaganą stosunkowo niską temperaturę końca walcowania charakteryzuje się dużym oporem 

odkształcenia skutkującym występowaniem dużych sił w trakcie walcowania w grupie klatek 

wykańczających. Finansowanie: MEiN w ramach V edycji programu doktorat wdrożeniowy. 
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WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE UKŁADU POWŁOKA- PODŁOŻE W STYKU 
SKONCENTROWANYM PRZY UŻYCIU WGŁĘBNIKÓW O RÓŻNEJ GEOMETRII 

Kinga Chronowska-Przywara 1 ,  Marcin Kot 1*,  

1AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

*Adres korespondencyjny: kotmarc@agh.edu.pl 

 

Słowa klucz: mechanika kontaktu, indentacja, test zarysowania, powłoka 

 

W pracy przedstawiono wyniki badań obejmujące testy tribologiczne układu powłoka- podłoże. 

Wykonano testy indentacyjne w styku skoncentrowanym i testy zarysowania. Do badań użyto 

diamentowych wgłębników o geometrii zarysowania 20, 50, 200 i 500 µm. Analizowano układy z 

powłokami CrN w zakresie od 1, 5 µm nałożone na stal austenityczną X5CrNi18-10. W pracy 

analizowano wpływ promienia zaokrąglenia wgłębnika na właściwości mechaniczne układów 

powłoka- podłoże.  

W wyniku przeprowadzonych badań zauważono, że układy z powłoką CrN przenoszą większe 

obciążenia w styku skoncentrowanym niż w przypadku testu zarysowania. Zaobserwowano istotny 

wpływ grubości powłoki na wartości maksymalnych obciążeń prowadzących do deformacji i 

niszczenia układu powłoka podłoże.  Analizowano również moduł Younga, twardość i przyczepność 

powłoki do podłoża. Zauważono, że grubsze powłoki pękają przy znacznie niższej sile niż cienkie 

powłoki używając wgłębników o mniejszej geometrii kontaktu w teście indentacyjnym i teście 

zarysowania.  
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CZY A JEŚLI TAK, TO W JAKIM ZAKRESIE TWARDOŚĆ DETERMINUJE 
WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE STOPÓW ŻELAZA? 

Janusz Krawczyk 1* 

1AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

*Adres korespondencyjny: jkrawcz@agh.edu.pl 

 

Słowa klucz: twardość, tribologia, mechanizm zużycia, mikrostruktura, stopy żelaza 

 

Twardość jest powszechnie uznawana jako miernik odporności na zużycie. Genezą takiego podejścia 

jest np. definiowanie twardości przez skalę Mohsa. Stwarza to bezpośrednią korelację dodatnią 

twardości z odpornością na zużycie tribologiczne. Zagadnienie to można rozpatrzyć na przykładzie 

stopów żelaza. Materiały te dają możliwość rozpatrzenia przykładów dla szerokiego zakresu 

twardości uzyskanej na drodze różnych sposobów umocnienia od składu chemicznego przez 

przemiany fazowe do umocnienia odkształceniowego, skutkujące szeroką gamą stanów 

mikrostrukturalnych o różnej stabilności. Analiza taka pozwala stwierdzić, że wzrost twardości 

zwiększa odporność na zużycie tribologiczne przy spełnieniu konkretnych warunków. Jednym z nich 

jest stabilność właściwości (albo przynajmniej ich porównywalność we wpływie) na oddziaływanie 

cieplne, które towarzyszy procesowi tarcia (lub w przypadku testów wysokotemperaturowych). W 

tym przypadku twardość wyjściowa materiału nie jest czynnikiem determinującym odporność na 

zużycie tribologiczne. Przykładem są stopy żelaza w stanie po hartowaniu. Podobnie występowanie 

twardych cząstek w mikrostrukturze dla odpowiedniego stanu naprężeń w warstwie wierzchniej może 

sprzyjać ich wykruszaniu i przyśpieszać zużycie w wyniku tarcia z użyciem trzeciego ciała. 

Występowanie w mikrostrukturze grafitu może zmieniać proces zużycia przez zmniejszenie tarcia a 

co za tym idzie zmniejszać zużycie bardziej niż wzrost twardości. Głównym czynnikiem 

wpływającym na zużycie jest więc mechanizm zużycia. Przykładem może być np. tworzenie się tzw. 

białej warstwy. 


