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Streszczenie 

 

Celem niniejszej pracy było zbadanie mikrostruktury oraz odporności na zużycie 

ścierne kompozytów niklowych przeznaczonych na elementy o niskim współczynniku tarcia. 

Materiały zostały wytworzone metodą metalurgii proszków. Kompozyty składają się z 

osnowy na bazie stopu Ni zbrojonej smarem stałym w postaci CaF2. 

Zakres przeprowadzonych badań obejmował analizę mikrostruktury przy użyciu 

mikroskopu skaningowego, analizę składu chemicznego przy użyciu EDS. W celu określenia 

właściwości ściernych materiału wykonano badania tribologiczne za pomocą metody „kulka 

po podłożu”. 

 

Abstract 

 

The aim of this thesis was examine microstructure and tribological properties of nickel 

based composites for low coefficient of friction elements. Materials were produced by powder 

metallurgy. Composites consist of nickel based matrix reinforced with a CaF2 grease. 

The scope of the study involved EDS analysis of chemical composition and 

microstructure analysis using SEM. In order to determine material properties, there were 

made tribological measurements using “pin-on-disc” method. 
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Wstęp 

 

Ciągły rozwój przemysłu oraz techniki doprowadził do wzrostu zapotrzebowania na 

materiały o ściśle określonych właściwościach. Materiałom przeznaczonym na elementy o 

niskim współczynniku tarcia stawiany jest szereg wymagań. Ekstremalne warunki pracy takie 

jak bardzo wysokie obciążenia, duża szybkość poślizgu oraz szeroki zakres temperatury 

powodują, że nie każdy materiał jest w stanie spełnić wymagane kryteria. 

 Materiałem spełniającym powyższe warunki jest stop o osnowie niklu zbrojony 

smarem stałym w postaci CaF2. Osnowa stopu składa się z wysokiej zawartości (do 43,14%) 

pierwiastków stopowych, które wpływają na właściwości materiału. Zawartość Al oraz Ti 

zapewnia wysokie właściwości mechaniczne, obecność Co zapewnia dużą wytrzymałość 

pracy w wysokich temperaturach oraz przeciwdziała utlenianiu. 

 Kompozyt został wytworzony metodą metalurgii proszków. Metoda ta pozwala 

nadawać wyrobom pożądane właściwości fizyczne oraz mechaniczne w szerokim zakresie. 

Umożliwia uzyskanie ściśle określonego składu chemicznego oraz wytworzenie kompozytów 

zbrojonych smarem stałym, co pozwala na otrzymanie materiału odpornego na działanie 

wysokiej temperatury oraz dużych obciążeń przy zachowaniu niskiego współczynnika tarcia. 
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1. Materiały kompozytowe 

 

1.1 Definicje i klasyfikacja kompozytów 

 

Istnieje wiele definicji materiałów kompozytowych. Najbardziej rozpowszechniona 

określa kompozyt jako „materiał utworzony z conajmniej dwóch komponentów (faz) o 

różnych właściwościach w taki sposób, że ma właściwości lepsze i (lub) właściwości nowe 

(dodatkowe) w stosunku do komponentów użytych osobno lub wynikających z prostego 

sumowania tych właściwości – kompozyt jest materiałem zewnętrznie monolitycznym, 

jednakże z widocznymi granicami między komponentami” [1]. Kompozyty można również 

zdefiniować jako materiały spełniających szereg warunków: wytworzenie w sposób sztuczny, 

występowanie, co najmniej dwóch chemicznie różnych materiałów o określonej granicy 

rozdziału, charakteryzowanie kompozytu przez komponenty swoimi udziałami 

objętościowymi, występowanie właściwości w materiale, jakich nie posiadają komponenty 

osobno [2]. Różnice między powyższymi definicjami powodują, że niektóre materiały są 

uznawane za kompozyty według ogólniejszej definicji, podczas gdy definicja bardziej 

szczegółowa je wyklucza.  

Klasyfikację kompozytów można przeprowadzić stosując wiele różnych kryteriów. 

Szerokie zastosowanie znajduje podział według sposobu umocnienia materiału tzn. włóknami, 

cząstkami oraz dyspersyjnie [2]. Innym sposobem klasyfikacji kompozytów jest rodzaj 

osnowy. Osnowa może być wykonana z metalu bądź materiału niemetalicznego w postaci 

tworzyw sztucznych, ceramiki technicznej oraz półprzewodników. Stosowane są także inne 

kryteria podziału m.in. ze względu na pochodzenie, przeznaczenie, sposób rozmieszczenia 

komponentów lub technikę łączenia ich w całość [3]. 

Kompozyty o osnowie polimerowej cechują się niską gęstością, wysoką odpornością 

na korozję, zdolnością tłumienia drgań, łatwością kształtowania, wysoką izolacją cieplną i 

termiczną. Wymienione właściwości spowodowały szerokie zastosowanie kompozytów 

polimerowych w przemyśle. Osnowa składa się z tworzyw sztucznych – duroplastów, 

termoplastów lub elastomerów, wypełnienie osnowy stanowią włókna wzmacniające lub 
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napełniacze proszkowe. Materiał składa się także ze środków pomocniczych oraz 

modyfikujących. Do środków pomocniczych zaliczamy m.in. utwardzacze, środki adhezyjne, 

zagęszczacze chemiczne zwiększające lepkość oraz środki smarujące zmniejszające tarcie 

wewnętrzne. Środkami modyfikującymi są barwniki i pigmenty mające na celu nadanie 

odpowiedniej barwy wyrobowi, antypireny zwiększające odporność na spalanie, porofory 

powodujące spienienie [3]. 

W przypadku kompozytów o osnowie metalicznej istotnym czynnikiem decydującym 

o właściwościach wyrobu jest związanie osnowy ze zbrojeniem. Dobre związanie powoduje 

przenoszenie obciążeń zewnętrznych na włókna, co prowadzi do wzmocnienia osnowy 

zbrojeniem i wzrost właściwości wytrzymałościowych takich jak wytrzymałość na 

rozciąganie Rm i moduł Younga E [3]. Słabe związanie jest pożądane przy wysokiej 

odporności na pękanie. 

Na osnowę kompozytów ceramicznych składają się: ceramika techniczna, szkło, 

tworzywa szklanoceramiczne oraz węgiel. Zbrojenie mogą stanowić cząstki, whiskery lub 

włókno ciągłe. Swoje właściwości kompozyt zawdzięcza właściwościom ceramiki takim jak 

duża twardość, sztywność oraz kruchość, które wynikają z obecności wiązań jonowych i 

kowalencyjnych. Celem wytwarzania kompozytów ceramika-metal jest zwiększenie 

odporności na pękanie kruchej i pełnej porów oraz mikropęknięć ceramiki poprzez 

wprowadzenie zbrojenia absorbującego naprężenia [3]. Dobierając odpowiednio komponenty 

można uzyskać określone właściwości tzn. wysoką wytrzymałość mechaniczną lub wysoki 

współczynnik odporności na kruche pękanie KIC. Zależność tą można opisać równaniem [11]: 

  

KIC = σc  (π ac)
1/2

 

gdzie: 

KIC – współczynnik odporności na kruche pękanie
 

σc – wytrzymałość mechaniczna  

ac – krytyczna długość pęknięcia, przy której rozpoczyna się katastrofalne pękanie 

 

(1) 
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Zwiększanie długości krytycznego pęknięcia ac powoduje wzrost wartości 

współczynnika odporności na kruche pękanie przy σc = const., zmniejszanie ac powoduje 

wzrost wartości wytrzymałości mechanicznej przy KIC = const. Można to wytłumaczyć na 

zasadzie różnicy rozszerzalności cieplnej osnowy α(m) oraz zbrojenia α(p). W przypadku 

α(m) > α(p) wzrost udziału osnowy powoduje skrócenie długości pęknięć ac i wzrost wartości 

σc. Przy większej rozszerzalności cieplnej zbrojenia α(p) następuje wzrost długości pęknięć 

oraz wartości współczynnika KIC [8]. 

 

1.2 Metody wytwarzania kompozytów 

 

Metody wytwarzania kompozytów różnią się znacząco w zależności od rodzaju 

osnowy oraz zbrojenia. Kompozyty o osnowie metalicznej i ceramicznej mogą być 

wytwarzane metodą metalurgii proszków. O szerokim zastosowaniu tej metody zadecydowały 

takie czynniki jak: możliwość dowolnego doboru składu chemicznego, możliwość 

wytwarzania wyrobów o różnej gęstości przy identycznym składzie chemicznym oraz 

wytwarzanie wyrobów z materiałów wysokotopliwych [9].  

Wytwarzanie produktu metodą metalurgii proszków składa się z kilku etapów: 

wytworzenia proszków, wymieszania ich, spiekania oraz obróbki spieków. Proszki mogą być 

wytwarzane metodami mechanicznymi – z fazy stałej lub z fazy ciekłej, bądź metodami 

fizykochemicznymi poprzez redukowanie związków, kondensację z fazy gazowej lub 

elektrolizę. Istotne znaczenie ma wymieszanie proszków składnika podstawowego z 

dodatkami stopowymi i poślizgowymi gdyż od dokładności wymieszania zależą właściwości 

fizyczne i chemiczne produktu [10].  Mieszanie proszków metali plastycznych może zostać 

dokonane w mieszalnikach łopatkowych i stożkowych, w przypadku proszków metali 

twardych i kruchych używa się młynów kulowych.  

Po dokładnym następuje proces formowania wyrobu poprzez prasowanie. Najbardziej 

rozpowszechnioną metodą jest prasowanie matrycowe, wyróżniane są także inne rodzaje 

prasowania m.in. prasowanie izostatyczne, prasowanie jednostronne, prasowanie z 
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przesuwająca się matrycą, prasowanie udarowe, prasowanie na gorąco. Z uwagi na szereg 

zalet szczególną pozycję zajmuje prasowanie izostatyczne, umożliwia otrzymanie wysokiej 

gęstości wypraski, wysoką równomierność rozkładu gęstości, małe naprężenia własne, 

jednorodność materiału [3]. 

 

Rys. 1. Prasownik do prasowania jednostronnego. 1) ruchomy stempel górny, 2) matryca, 3) 

nieruchomy stempel dolny, 4) pierścień oporowy, 5) podkładka usuwana podczas wypychania 

A) kierunek działania siły prasowania, B) kierunek działania siły wypychania 

 

Po uformowaniu wymaganego kształtu następuje proces spiekania, który polega na 

wygrzewaniu proszku sprasowanego lub luźno zasypanego poniżej temperatury topnienia 

głównego składnika, w celu scalenia proszku w trwałą kształtkę. Procesy zachodzące podczas 

spiekania są wynikiem zwiększonej ruchliwości atomów na skutek podwyższonej 

temperatury. Cząstki metalu posiadając nadwyżkę energii swobodnej, dążą do zmniejszenia 

powierzchni cząstek poprzez wygładzenie powierzchni, sferoidyzację oraz zmniejszenie ilości 

porów [10].  
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Rys. 2. Schemat prasowania izostatycznego a) metoda mokra; b) metoda sucha. Oznaczenia: 

1 – stempel górny, 2 – komora ciśnieniowa, 3 – zamknięcie elastycznej formy, 4 – forma 

elastyczna, 5 – zagęszczony proszek, 6 – stempel dolny, 7 – wypychacz [20] 

Podczas spiekania w fazie stałej zachodzi szereg fizycznych i chemicznych procesów [10]: 

 Płynięcie lepkościowe 

 Dyfuzja powierzchniowa 

 Parowanie i kondensacja 

 Dyfuzja objętościowa 

 

Rys. 3. Mechanizmy podstawowych procesów zachodzących podczas spiekania [10]. 
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Poprzez płynięcie lepkościowe materiał przemieszcza się w stronę szyjki i następuje 

zbliżenie cząstek. W wyniku działania napięć powierzchniowych następuje zjawisko dyfuzji 

powierzchniowej, która polega na chaotycznym ruchu atomów z powierzchni wypukłych do 

powierzchni płaskich. W wyniku różnicy prężności metalu w fazie gazowej następuje jego 

transport poprzez parowanie i kondensację w stronę szyjki. Materiał może się przemieszczać 

poprzez dyfuzję objętościową, która jest wynikiem migracji atomów i wakansów w celu 

wyrównania stężenia w mikroobszarach [10]. 

Metalurgia proszków pozwala na uzyskanie wyrobów o wysokiej odporności na 

zużycie, o niskim współczynniku tarcia oraz o określonych właściwości elektrycznych, 

magnetycznych, cieplnych i żaroodpornych [9]. 

 

Kompozyty o osnowie metalicznej zbrojone włóknami można także wytwarzać 

poprzez zalewanie, nasycanie, infiltrację, natryskiwanie oraz przeróbkę plastyczną. Dawniej 

powszechnie stosowana była kierunkowa krystalizacja stopów eutektycznych, którą 

wytwarzano głównie stopy niklu oraz kobaltu [4]. W przypadku zbrojenia cząstkami 

stosowane są metody proszkowe oraz odlewnicze [3]. 

 

Rys. 4. Stanowisko do wytwarzania kompozytu o osnowie metalicznej zbrojonej cząstkami 

ceramicznymi [5]. 
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Do wytwarzania kompozytów o osnowie ceramicznej stosowane są metody 

wytwarzania ceramiki technicznej oraz tworzyw szklanoceramicznych m. in. prasowanie i 

spiekanie, techniki wykorzystujące gęstwę, formowanie przetłoczne, osadzenie próżniowe 

[3]. 

Wytwarzanie kompozytów o osnowie polimerowej jest mniej skomplikowane i o 

wiele tańsze niż wytwarzanie kompozytów o osnowie metalicznej oraz ceramicznej. Stosuje 

się proste metody wytwarzania jednostkowego oraz bardziej skomplikowane metody seryjne. 

Do metod jednostkowych zaliczamy m. in. formowania ręczne, natryskowe, próżniowe, 

ciśnieniowo-próżniowe.  

Wielkoseryjny sposób wytwarzania kompozytów umożliwia uzyskanie pożądanych i 

w pełni powtarzalnych właściwości materiału, które można uzyskać poprzez pultruzję, SMC 

(Sheet Moulding Compounds), BMC (Bulk Mouldnig Compounds), RTM (Resin Transfer 

Moulding) [3]. 

 

1.3 Zbrojenie kompozytów 

 

Materiały kompozytowe mogą zostać umocnione poprzez włókna, cząstki oraz 

dyspersyjnie. Szerokie zastosowanie znajduje zbrojenie włóknami, których zadaniem jest 

zwiększenie wytrzymałości materiału. Wybór rodzaju włókna zależy od szeregu parametrów 

takich jak wytrzymałość mechaniczna, sposób łączenia zbrojenia z osnową, oraz temperatura i 

warunki pracy kompozytu [3]. 

Włókna można podzielić ze względu na ich długość oraz rodzaj materiału, z którego 

są wykonane. Szerokie zastosowanie w przemyśle znajdują włókna szklane, węglowe oraz 

organiczne [3]. Włókna szklane są wytwarzane głównie ze szkła bezalkalicznego, które 

charakteryzuje się niską higroskopijnością, która zapewnia stałość wymiarów i właściwości. 

Do produkcji stosuje się metodę jednostopniową, która polega na wyciąganiu pasm z 

platynowych łódek, w których znajduje się ujednorodnione szkło stopione uprzednio w 

wannie [2].  
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Rys. 5. Schemat stanowiska do produkcji włókien ciągłych metodą jednostopniową [7]. 

 

Włókna boru są wytwarzane metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej na drucie 

wolframowym. Charakteryzują się wysokimi wartościami modułu sprężystości oraz 

twardości. Właściwości żarowytrzymałe znacznie przewyższają właściwości pozostałych 

włókien [2]. Włókna węglowe otrzymuje się poprzez pirolizę włókien organicznych, głównie 

włókien poliakrylonitrylowych oraz celulozowych. Proces wytwarzania ma charakter 

trójstopniowy, polega na utlenieniu poprzez długotrwałe wygrzewanie, następnie 

karbonizację poprzez wygrzanie w obojętnej atmosferze w temperaturze rzędu 1000 
o
C.  

Ostatnim etapem obróbka cieplna w temp. 3000 
o
C pod podwyższonym ciśnieniem, która 

prowadzi do krystalizacji włókna. W efekcie otrzymuje się strukturę zbliżoną do struktury 

grafitu [2]. Właściwości włókien zależą od stopnia grafityzacji. Można otrzymać włókno 

zgrafityzowane w dużym stopniu tzn. włókno grafitowe, charakteryzujące się wysoką 

wartością modułu Younga lub tzw. włókno węglowe charakteryzujące się niską grafityzacją 

oraz wysoką wartością wytrzymałości na rozciąganie [3]. 

Kompozyty mogą być także zbrojone wyrobami z włókien szklanych, węglowych oraz 

organicznych w postaci rovingu, tkanin lub mat. Roving to są pasma elementarnych włókien 

połączonych ze sobą bez skrętu. Tkaninami nazywamy roving połączony ze sobą splotem 
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płóciennym, satynowym lub rządkowym, matami bezładnie rozmieszczone fragmenty 

rovingu połączone ze sobą lepiszczem [3]. 

W przypadku pożądanych wysokich właściwości wytrzymałościowych kompozytu, 

istotne jest uzyskanie odpowiedniej zwilżalności włókna z osnową. Pojęcie zwilżalności 

można wyjaśnić na podstawie równowagi kropli cieczy (Rys. 6.) O zwilżalności mówimy, 

kiedy istnieje ostry kąt brzegowy θ w przypadku oddziaływania cieczy z powierzchnią ciała 

stałego [12]. 

 

Rys. 6. Równowaga kropli cieczy spoczywającej na podłożu: γ – napięcie powierzchniowe na 

granicy faz (L – ciecz, V – para, S – podłoże) [3]. 

 

Kąt zwilżalności θ można zmniejszyć poprzez [3]: 

 Zmianę składu chemicznego powierzchni włókna 

 Zmianę składu chemicznego powierzchni osnowy 

 Podwyższenie temperatury operacji zwilżania 
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Zestawienie właściwości mechanicznych wybranych włókien zostało ukazane w Tabeli 1 [6]. 

Tab. 1. Właściwości mechaniczne wybranych włókien [6]. 

Włókno Gęstość ρ [kg/m
3
] Rm [MPa] Rm/ρ [MPa/(kg*m

3
)] E [GPa] Wydł. ε [%] 

Szklane E 2550 2900 1,13 71 3,37 

Węglowe HS 1775 2400 1,35 216 1,12 

Węglowe HM 1900 2230 1,17 375 0,6 

Węglowe UHM 1950 1860 0,95 517 0,38 

Kevlar 29 1440 3450 2,4 58,6 4 

Kevlar 49 1440 3620 2,51 124 2,5 

 

Stosowane są także włókna ceramiczne, metaliczne oraz naturalne, lecz ich udział w 

przemyśle jest niewielki. 

Kompozyty zbrojone cząstkami charakteryzują się dużym udziałem objętościowym 

zbrojenia, zazwyczaj przekraczającym 25% oraz średnicą cząstek powyżej 1µm [2].  W 

przypadku tych materiałów obciążenie jest przenoszone przez osnowę oraz przez cząstki, co 

powoduje, że od rodzaju komponentów zależy mechanizm umocnienia.  Można wyróżnić dwa 

rodzaje takich kompozytów, o plastycznej osnowie i twardych cząstkach gdzie umocnienie 

następuje poprzez ograniczenie odkształcania przez cząstki lub kompozyty o kruchej osnowie 

i cząstkach plastycznych, gdzie umocnienie następuje przez ograniczenie kruchego pękania 

przez osnowę [6]. Zaletą stosowania zbrojenia cząstkami jest możliwość wytworzenia 

kompozytów metodami metalurgicznymi, co prowadzi do obniżenia kosztów produkcji oraz 

możliwość uzyskania właściwości zbliżonych do izotropowych [3]. 

W kompozytach umocnionych dyspersyjnie efekt umocnienia jest spowodowany 

oddziaływaniem cząstek dyspersyjnych na ruch dyslokacji. Efektywność umocnienia jest 

wyrażona następującą zależnością [2]: 

Ku = Rce / Rme (2) 
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gdzie: 

Ku - współczynnik efektywności umocnienia dyspersyjnego kompozytu 

Rce  - granica plastyczności kompozytu [N/mm
2
] 

Rme  - granica plastyczności osnowy [N/mm
2
] 

Obciążenie przenosi osnowa, stopień wzmocnienia osnowy jest proporcjonalny do 

zdolności przeciwstawiania się ruchowi dyslokacji przez cząstki. Dyslokacje przemieszczając 

się w płaszczyźnie poślizgu pomiędzy cząstkami, tworzą wokół nich zamknięte pętle według 

mechanizmu zaproponowanego przez Orowana. Przejście następnej dyslokacji jest utrudnione 

poprzez zmniejszenie efektywnej odległości pomiędzy cząstkami [11]. 

 

Rys. 7. Ruch dyslokacji w materiale umocnionym dyspersyjnie: a) podczas przejścia 

dyslokacji przez cząstki, b) po przejściu przez cząstki i pozostawieniu pętli dyslokacji [6]. 
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1.4 Zastosowania kompozytów 

 

Kompozyty posiadają unikalne właściwości, które można projektować dobierając 

odpowiednio osnowę oraz zbrojenie. Te charakterystyczne cechy spowodowały szerokie 

zastosowanie tych materiałów w przemyśle oraz życiu codziennym. Kompozyty o osnowie 

polimerowej są stosowane tam gdzie pożądana jest minimalizacja masy wyrobu bez 

pogorszenia właściwości mechanicznych. W przemyśle lotniczym wykonuje się z nich łopatki 

wirnika, elementy kadłuba, wyposażenie śmigłowców, elementy poszycia oraz instalacje 

wody pitnej.  Są wykorzystywane w przemyśle stoczniowym, motoryzacyjnym oraz innych 

środków transportu w celu minimalizacji masy produktu, a co za tym idzie zmniejszenie 

zużycia paliwa [3]. Kompozyty o osnowie metalicznej znajdują zastosowanie w przemyśle 

kosmicznym jako elementy konstrukcyjne oraz motoryzacyjnym jako denka tłoków silników 

wysokoprężnych lub półosie napędowe [3]. W warunkach gdzie wymagana jest 

żaroodporność i odporność na ścieranie wykorzystywane są kompozyty ceramiczne. 

Wytwarza się z nich: hamulce, narzędzia skrawające, ciągadła do drutu i osłony termiczne 

[3]. 

 

2.  Proces tarcia 

 

2.1. Definicje i klasyfikacja tarcia 

   

Tarciem nazywamy „powszechnie występujące zjawisko powstawania oporu (siły 

hamującej, zwanej siłą tarcia niekiedy po prostu tarciem) podczas ruchu względnego dwóch 

stykających się ciał (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne 

zwane inaczej lepkością” [12]. Tarcie można podzielić według kryterium ruchu oraz 

lokalizacji. Uwzględniając kryterium kinetyki ruchu tarcie dzielimy na spoczynkowe 

(statyczne) i kinetyczne, w którym wyróżniamy jeszcze tarcie ślizgowe i toczne. Przyjmując 

lokalizację jako kryterium wyróżniamy tarcie wewnętrzne, które zachodzi wewnątrz ciała i 

tarcie zewnętrzne będące wynikiem oddziaływania dwóch ciał [13]. Schematyczny podział 

tarcia został przedstawiony na Rys.8. 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 8. Schematyczny podział tarcia a) ze względu na kinetykę ruchu b) ze względu na 

lokalizację [13]. 
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Współczynnikiem tarcia nazywamy „stałą proporcjonalności µ między siłą tarcia a siłą 

dociskającą obydwa ciała” [12]: 

T = µP  

gdzie: 

T – siła tarcia 

P – siła normalna 

µ - współczynnik tarcia 

 

Współczynnik tarcia suwnego jest wielkością bezwymiarową, jednostką tarcia tocznego jest 

metr [12].  

 

Rys. 9. Modele różnych rodzajów tarcia: a) tarcie wewnętrzne, b) tarcie zewnętrzne, c) tarcie 

płynne, d) tarcie graniczne, e) tarcie suche [13]. 

 

 

 

 

(3) 
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2.2 Modele tribologiczne 

 

Na przestrzeni wieków zmieniała się wiedza o tarciu o sposobach jego opisu. Powstało 

wiele modeli opisujących tarcie oraz zjawiska zachodzące podczas tego procesu. Modele 

tribologiczne można podzielić na [15]: 

 modele atrybutywne,  

 modele genetyczne  

 modele strukturalne  

 

Modele atrybutywne wiążą tarcie z pewnymi właściwościami, których nie można 

wyeliminować np. opór ruchu ciał lub dyssypacja energii. Mają na celu całościowy opis 

zjawiska tarcia oraz wyjaśnienie oporów ruchu. Pierwszy model został opracowany przez 

Leonardo da Vinci, który stwierdził, że tarcie jest proporcjonalne do obciążenia. Model ten 

został później rozwinięty przez Amontonsa, który uważał, że tarcie zależy w sposób liniowy 

od siły normalnej (wzór (3)) i powstaje na skutek pracy wykonanej na wspinanie się jednej 

powierzchni po nierównościach drugiej [15]. 

Współczynnik tarcia został dokładniej zdefiniowany przez Eulera [15] poprzez 

wprowadzenie pojęcia kąta tarcia. Model Eulera wprowadza także rozgraniczenie na tarcie 

spoczynkowe i ruchowe: 

µ = tgα – 2s / gt
2 

cosα 

gdzie: 

s – droga 

t – czas 

g – przyspieszenie ziemskie 

α – kąt tarcia 

 

(4) 
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Model Amontonsa [15] został ulepszony przez Charlesa Columba poprzez 

wprowadzenie poprawki dotyczącej uwzględnienia oddziaływań molekularnych ciał:  

T = µP + C  

gdzie: 

C – wielkość charakteryzująca oddziaływania molekularne 

 

Współczynnik tarcia może zostać opisany modelem Ernsta-Merchanta [15], który 

zakłada występowanie odkształcenia plastycznego w obszarze styku ciał: 

µ = τ/HB + tgα 

gdzie: 

HB – twardość 

τ – wytrzymałość na ścinanie 

 

Do opisu tarcia są wykorzystywane także modele genetyczne wiążące przyczyny 

powstawania oporów ruchu ze zjawiskami w obszarze styku ciał [15].  

Model Tomlinsona zakłada istnienie molekularnych sił przyciągania i odpychania na 

powierzchni ciał podczas tarcia. Współczynnik tarcia został opisany wzorem (7) [15]: 

 

µ = qnE/lP 

gdzie: 

E – średnia energia rozerwania cząstek 

l – odległość między atomami 

n – liczba cząstek odpychających się 

q – stała statystyczna 

(5) 

(6) 

(7) 
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Model Derlagina zakłada, że główną przyczyną tarcia jest chropowatość molekularna 

ciał. Na oddziaływanie między ciałami składają się siły zewnętrzne oraz siły molekularne. 

Tarcie zostało opisane wzorem (8) [15]. 

 

T = µ(P + Arγ) 

gdzie: 

Ar – powierzchnia rzeczywistego styku 

γ – praca adhezji na jednostkę powierzchni rzeczywistego styku 

 

Do opisu tarcia stosowane są także modele strukturalne łączące wewnętrzne 

elementy obiektu w jedną całość. Istotny jest stan powierzchni trących elementów oraz 

parametrów topografii powierzchni na przebieg procesu tarcia. Modele strukturalne opisują 

powierzchnie elementów styku tarciowego. Głównym problemem było niezbyt dokładne 

przewidywanie oraz obliczanie odkształceń mikronierówności. Niedogodność ta została 

rozwiązana przez Holma [15], który zaproponował przyrównanie nacisku styku do twardości, 

co uniezależnia go od obciążenia i geometrii styku.  

 

Jak widać istnieje wiele sposobów opisu procesów tarcia i określenia współczynnika 

tarcia. W zależności od przyjętych założeń i mechanizmów odpowiedzialnych za powstanie 

tarcia między ciałami ciernymi można uzyskać inne wartości. 

 

2.3 Mechanizm zniszczeń tribologicznych materiału 

 

Na skutek tarcia następuje zużycie tribologiczne, przejawiające się zmianą masy, 

struktury i właściwości fizycznych warstw wierzchnich obszarów styku. Wyróżnia się kilka 

rodzajów zniszczeń tribologicznych, które można podzielić ze względu na mechanizm 

powstawania [13]: 

(8) 
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 Zużywanie ścierne 

 Zużywanie adhezyjne 

 Scuffing 

 Zużywanie przez utlenianie 

 Zużywanie zmęczeniowe 

 Spalling 

 Pitting 

 Fretting 

Zużywanie ścierne jest spowodowane mikroskrawaniem, rysowaniem, bruzdowaniem, co 

w efekcie prowadzi do oddzielania się cząstek od siebie. Model dynamiczny elementarnych 

procesów zużywania został przedstawiony na Rys. 9 

 

Rys. 10. Model dynamiczny elementarnych procesów zużywania: a) bruzdowanie, b) ścinanie 

nierówności, c) ścinanie nierówności ścierniwem przez występ nierówności, d) odkształcanie 

plastyczne materiału [13]. 

 

Zużywanie adhezyjne polega na szczepieniu się trących powierzchni metalicznych i jest 

wynikiem występowania przyciągania między stykającymi się ze sobą cząsteczkami [12]. W  

wyniku styku ciał następuje sczepienie powierzchni na głębokość kilkunastu nanometrów a 

następnie zerwanie powstałych połączeń i wyrywanie fragmentów metalu [18]. Warunkiem 

wystąpienia zużywania adhezyjnego jest zbliżenie się powierzchni na odległość zasięgu 

działania sił molekularnych, przy tarciu ślizgowym o małych prędkościach względnych i 

dużych naciskach jednostkowych. Występowanie zużycia adhezyjnego można zmniejszyć 

poprzez [18]:  

 unikanie odkształcenia plastycznego materiału następującego na skutek przeciążeń 

mechanicznych i termicznych 
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 zastosowanie materiałów metalicznych o sieci RSC, gdyż wiąże się to z mniejszą 

podatnością na odkształcenia 

 zastosowanie ceramicznych lub kompozytowych par ciernych 

 unikanie homoatomowych par ciernych oraz par o zbliżonych strukturach 

 zastosowanie środków smarujących 

Zużywanie przez utlenianie polega na niszczeniu warstwy wierzchniej podczas tarcia na 

skutek oddzielenia się warstwy tlenków. Tlenki powstają poprzez adsorpcję tlenu w 

obszarach tarcia lub dyfuzję tlenu w odkształcone mikroobjętości metalu przy jednoczesnym 

tworzeniu się warstewek roztworów stałych. Intensywność procesu zużycia przez utlenianie 

jest zależna od [13]: 

 chemicznej aktywności metalu 

 właściwości utworzonych warstw tlenków 

 plastyczności trących metali 

 szybkości dyfuzji tlenu do metalu 

 

Jeżeli powstaną tlenki twardsze od osnowy to proces zużycia zostanie przyspieszony. 

Powstanie warstwy tlenków ściśle przylegających do powierzchni będzie powodowało jej 

pasywację tworząc ochronę przed ścieraniem [18]. 

Zużywanie zmęczeniowe powstaje na skutek cyklicznie powtarzającego się 

oddziaływania w warstwach wierzchnich, w efekcie następuje lokalna utrata spójności i 

ubytek materiału. W odróżnieniu od zużycia zmęczeniowego objętościowego nie następuje 

pęknięcie zmęczeniowe tylko miejscowe ubytki materiału w warstwie wierzchniej. Przyczyną 

powstawania zniszczenia materiału są powstające przy tarciu wielokrotne odkształcenia 

plastyczne lub sprężysto-plastyczne. Zużywanie przez łuszczenie tzw. spalling przejawia się 

miejscowymi ubytkami materiału o kształcie łusek, zachodzącymi podczas procesu tarcia. 

Spalling następuje na skutek akumulacji naprężeń działających cyklicznie, powstawaniu i 

rozprzestrzenianiu się mikropęknięć a następnie niszczeniu materiału. Na intensywność 

spallingu wpływają [13]:  

 grubość odkształconej plastycznie warstwy, która wpływa na głębokość zalegania 

mikropęknięć  
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 intensywność plastycznego odkształcenia, która ma wpływ intensywność zużycia 

Zużycie gruzełkowe tzw., pitting jest zużyciem zmęczeniowym tribologicznych obszarów 

smarowanych. Wskutek zmęczenia materiału następuje jego lokalny ubytek, w powstałe 

miejsca zniszczeń dostaje się substancja smarna, która oddziaływując z pewnymi elementami 

maszyn powoduje powiększanie się zniszczeń [15]. Można wyróżnić trzy etapy [13]: 

 zmęczenie materiału i inicjacja pęknięć 

 rozwój pęknięć w wyniku działania oleju 

 wyrywanie cząstek metalu przez olej 

Fretting jest to zużywanie materiału przy wzajemnych przemieszczeniach stykających się 

ciał na skutek poślizgów i drgań [15]. Ma charakter zmęczeniowo-ścierny, zjawiska 

zmęczeniowe są spowodowane przez drganie a ścieranie przez przemieszczenia. Fretting 

występuje w połączeniach nitowych i śrubowych szczególnie w elementach maszyn gdzie 

występują drgania np. kadłuby samolotów [18]. Spotyka się także korozję frettingową tzw. 

fretting-korozję, w której zużycie materiału następuje poprzez powstanie mikroszczelin a 

następnie procesy korozyjne [15]. Fretting-korozja powstaje na skutek małocyklowych drgań 

o małej amplitudzie. Drgania powodują niszczenie powstających tlenków, co powoduje 

zużycie materiału [18]. 

 

2.4 Smary stałe 

 

 Smarem stałym nazywamy ciała stałe odznaczające się małymi siłami spójności i 

dające odkształcać się plastycznie. Mogą charakteryzować się anizotropowością tzn. małe siły 

spójności mogą występować tylko w pewnych uprzywilejowanych kierunkach poślizgu [14].  

Wyróżnia się następujące rodzaje smarów stałych [27]: 

 o warstwowej budowie krystalicznej 

 organiczne 
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 tworzące warstwę metaliczną 

 substancje aktywne chemicznie 

Do smarów stałych o warstwowej budowie krystalicznej zalicza się materiały 

krystalizujące w  sieci heksagonalnej. Występuje w nich poślizg w płaszczyźnie podstawy 

pod wpływem niskich naprężeń stycznych. Przykładem smarów stałych o warstwowej 

budowie krystalicznej są: grafit, boraks ( Na2B4O7 ), mika ( KAl2(Si3Al)O10(OH)2 ) oraz talk ( 

Mg3(OH)2Si2O10 ). Do organicznych smarów stałych zaliczamy m.in. politetrafluoroetylen 

(PTFE), polietylen (PE), poliuretan (PU), polipropylen (PP), poliamidy (PA). Stosowane są 

także powłoki z metali miękkich oraz powłoki konwersyjne [27]. 

 W przypadku smarów stałych o warstwowej budowie krystalicznej istotne jest pojęcie 

stosunku osiowego. Zaproponowany przez Jamisona i Cosgrovego [14] stosunek wymiarów 

krystalograficznych ao i co ma wpływ na spójność kryształów. Im większy stosunek ao/co tym 

wzajemne przemieszczanie się warstw oraz ich oddzielenie jest łatwiejsze. 

 Smary stałe znalazły zastosowanie w przemyśle w warunkach, gdy stosowanie olejów 

lub cieczy jest niemożliwe. Zapewniają niski współczynnik tarcia dzięki niskiej 

wytrzymałości na naprężenia styczne oraz umożliwiają przenoszenie wysokich naprężeń 

normalnych dzięki usztywnieniu warstwy smaru przez podłoże [27]. 

 

2.5. Materiały łożyskowe 

 

Rozwój przemysłu maszynowego oraz materiałoznawstwa zaowocował szeregiem 

materiałów przeznaczonych do produkcji łożysk. Specyficzne warunki pracy powodują szereg 

wymagań stawianych tym elementom oraz materiałom, z których zostały wykonane. 

Zaliczamy do nich wytrzymałość zmęczeniową, zdolność do układania się i wchłaniania 

zanieczyszczeń, odporność na zacieranie, korozję i zużycie. 

Klasycznymi materiałami łożyskowymi są białe metale na bazie cyny i ołowiu, stopy 

miedzi (brązy ołowiowe i cynowe) oraz stopy aluminium. Stosowane są także materiały 

ceramiczne oraz samosmarne, jednak większość stanowią stopy wymienione powyżej. 
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Powinny one posiadać strukturę wielofazową oraz spełniać „zasadę Charpy’ego” bądź 

„odwróconą zasadę Charpy’ego”. Zasada ta określa budowę materiału – twarde ziarna 

przenoszące obciążenia znajdują się w miękkiej osnowie usztywniającej siatkę kryształów 

nośnych. Przy narastającym obciążeniu zostaje zwiększona liczba punktów podparcia poprzez 

wciśnięcie wystających twardych ziaren w miękką osnowę i oddziaływanie pozostałych 

ziaren z powierzchnią czopa. Przykładem materiałów spełniających tą zasadę są stopy 

łożyskowe na osnowie cyny, ołowiu, kadmu oraz cynku. Analogicznie odwrócona zasada 

Charpy’ego wymaga występowania miękkich ziaren w twardej osnowie, takim materiałem 

jest np. brąz ołowiowy [15]. 

Jednymi z najpopularniejszych materiałów łożyskowych są tzw. białe metale, czyli 

stopy na bazie cyny ( 80-90% Sn, 6-14% Sb, 3-8% Cu, 0,35-0,5% Pb) lub ołowiu (2-20% Sn, 

6-16% Sb, do 3% Cu) [16] z dodatkiem miedzi, antymonu, niklu oraz srebra. Swoje szerokie 

zastosowanie zawdzięczają dobrym właściwościom ślizgowym, dobrej odkształcalności, 

łatwości docierania oraz zdolności wchłaniania twardych zanieczyszczeń. Do ich wad należy 

zmniejszenie twardości w wysokich temperaturach, niska wytrzymałość statyczna oraz 

zmęczeniowa.  

Stosowane są także stopy miedzi, głównie brązy ołowiowe (67-73 % Cu, 27 – 33% 

Pb) oraz cynowe. Do ich zalet zaliczamy odporność na wysokie naciski jednostkowe oraz 

wysoką wytrzymałość zmęczeniową. Czynnikami ograniczającymi ich zastosowanie jest 

niska odporność korozyjna i trudności przy odlewaniu. Ponadto materiały te są podatne na 

kruche pękanie w temperaturze zbliżonej do temperatury topnienia składnika niskotopliwego. 

Kolejną grupą materiałów są stopy aluminium, które posiadają wysoką wytrzymałość 

na naciski powierzchniowe, wytrzymałość zmęczeniową oraz wysoką odporność korozyjną. 

Dodatkami stopowymi są najczęściej cyna, krzem lub cynk. Stopy aluminium-cyna 

charakteryzują się dobrymi właściwościami ślizgowymi oraz wysoką odpornością na zatarcie. 

Zawartość cyny wynosi od 6% do 40%. Stopy Al-Si (86 – 88 % Al., 11 % Si, 1% Cu, 0- 1 % 

Mg, 0 -1 % Ni) [16] posiadają wysoką twardość oraz właściwości przeciw zatarciowe 

zbliżone do stopu Al-Sn. 
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Do wyrobu łożysk stosowana jest także stal łożyskowa. Najczęściej spotykane gatunki 

to ŁH15 (0,95-1,10% C 0,25-0,45% Mn 0,15-0,35% Si 1,3-1,35% Cr) oraz ŁH15SG (0,95-

1,10% C, 0,95-1,25% Mn, 0,4-0,65% Si, 1,3-1,35% Cr) [17]. 

 

2.6. Fluoryt 

 

 Fluoryt jest minerałem z gromady halogenków. Jego nazwa pochodzi od zjawiska 

różowej fluorescencji pod wpływem światła ultrafioletowego. W czystej formie jest 

bezbarwny, w przyrodzie występuje w wielu kolorach. Występuje w skałach osadowych oraz 

w formie żył hydrotermalnych. Jego złoża w Polsce znajdują się w Górach Kaczawskich, 

Pogórzu Izerskim oraz w Masywie Śnieżnika. Znajduje zastosowanie w przemyśle szklarskim 

i ceramicznym, przy produkcji kwasu fluorowodorowego, w przemyśle metalurgicznym jako 

topnik oraz jako kamień jubilerski [25]. 

 

Rys. 11. Kryształy fluorytu występujące w przyrodzie [25]. 
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Fluoryt otrzymuje się wykorzystując reakcję węglanu wapnia oraz kwasu fluorowego [26]: 

 

CaCO3 + 2HF → CaF2 + CO2 + H2O 

 

Właściwości fluorytu przedstawiają się następująco [25]: 

 twardość w skali Mohsa: 4 

 przełam: muszlowy, łuskowy 

 układ krystalograficzny: regularny 

 gęstość: 3,2 – 3,2 g/cm
3
 

 barwa: bezbarwny lub różne barwy, wykazuje się dużą zmiennością zabarwienia 

 temperatura topnienia: 1418 °C 

 temperatura wrzenia: 2533 °C 

 

 

Rys. 12. Sieć krystalograficzna CaF2 [26] 

 

 

(9) 
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CZĘŚĆ DRUGA – PRACA BADAWCZA 
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3. Cel i zakres pracy 

 

Praca powstała w ramach projektu badawczego Politechniki Warszawskiej z 

Narodowym Technicznym Uniwersytetem Ukrainy w Kijowie. Celem pracy jest 

scharakteryzowanie materiałów kompozytowych o osnowie stopu niklu przeznaczonych na 

elementy łożysk tocznych o niskim współczynniku tarcia. W tym celu wykonano obserwacje 

mikroskopowe, dokonano analizy składu chemicznego EDS, zbadano mikrotwardość oraz 

wykonana badania tribologiczne. 

 

4. Przedmiot badań 

 

Materiałom na łożyska toczne przeznaczonych do użytkowania w ekstremalnych 

warunkach (wysokie obciążenia, duża szybkość poślizgu, temperatura w zakresie 200-800 
o
C) 

stawiane są bardzo duże wymagania. Nie wszystkie materiały nadają się do pracy w takich 

warunkach. Jednym z materiałów, który z powodzeniem jest użytkowany przy naprężeniach 1 

– 8,5 MPa oraz temperaturach do 800
o
C, jest stop na osnowie niklu EП975 (oznaczenie 

ukraińskie, w Polskich Normach nie ma odpowiednika tego stopu [24]). Skład EП975 został 

przedstawiony w Tab. 2. 

 

Tab. 2. Skład chemiczny stopu [23] 

Pierwiastek Zawartość [% wag.] 

C 0,038 - 0,076 

W 8,65 - 9,31 

Cr 7,6 - 9,5 

Mo 2,28 - 3,04 

Ti 1,71 - 2,09 

Al. 4,75 - 5,13 
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Nb 1,71 - 2,59 

Co 9,5 - 11,4 

Ni reszta 

 

 

Swoje właściwości zawdzięcza dużej zawartości pierwiastków stopowych (do 

43,14%). Obecność Al i Ti zapewnia polepszenie właściwości mechanicznych a Co 

wytrzymałości w wysokich temperaturach oraz przeciwdziała utlenianiu takich pierwiastków 

jak Ti, W, Mo, Al, Cr. 

 

Tab. 3. Właściwości wytrzymałościowe w temperaturze pokojowej [23]: 

 Materiał Rm [MPa] Re [MPa] δ [%] ψ [%] 

1 EП975 (odlew) 1200 800 14 14 

2 EП975 (proszek) 1400 1120 12 15 

3 EП975 + 6% CaF2 1100 900 10 12 

 

gdzie: 

δ - rozciągalność 

ψ - zwężalność 

 

Tab. 4. Właściwości fizyko-mechaniczne materiałów na bazie stopu EП975 [23]: 

 Materiał σs [MPa] KC [J/m
2
] HB 

1 EП975 + 4% CaF2 540 - 610 600 - 650 2550 - 2600 

2 EП975 + 6% CaF2 550 - 600 550 - 600 2500 - 2600 

3 EП975 + 8% CaF2 520 - 570 520 - 550 2540 - 2600 

4 Ni + (MoB2+ZrB2)(18-45%) + 5% CaF2 240-300 350-520 850 - 950 
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gdzie: 

σs - wytrzymałość na zginanie 

KC – udarność 

 

Tab. 5. Właściwości trybologiczne [23]: 

 Materiał μ Droga tarcia [μ/km] σ [MPa] T [
0
C] 

1 EП975 + 4% CaF2 0,27 50 7 800 

2 EП975 + 6% CaF2 0,26 30 7 800 

3 EП975 + 8% CaF2 0,27 55 7 800 

4 Ni + (MoB2+ZrB2)(18-45%) + 0,31 130 1,5 500-600 

 5% CaF2     

 

gdzie: 

σ – maksymalne naprężenie 

T – maksymalna temperatura 

 

5. Metodyka badań 

 

5.1. Przygotowanie próbek 

 

Proszki stopu EП975 zostały otrzymane metodą rozpylania ciekłego metalu w 

atmosferze argonu przez Ukraiński Instytut Naukowo-Badawczy w Zaporożu. W tej metodzie 

drobinki metalu krystalizują jako sferyczne cząstki o rozmiarach 10 – 750 μm, optymalny 

rozmiar cząstek wynosi 37 – 250 μm  a w naszym przypadku uzyskano 50 – 250 μm. 

Tradycyjne metody spiekania są wykluczone z racji tego, że materiał musi cechować się 

dostatecznie małą porowatością. Taką porowatość zapewnia metoda HIP (Hot Isostatic 
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Pressing), którą przeprowadzono w temperaturze 1210 +/- 10 
o
C w czasie 4 h, w atmosferze 

argonu i przy ciśnieniu do 140 MPa. Do procesu użyto gazostatu „Quintus 16-206” 

wyprodukowanego przez szwedzką firmę ASEA. Następnie próbki zostały poddane obróbce 

cieplnej: podgrzewaniu do 1240 
o
C w czasie 4 h, chłodzeniu do 1200 

o
C w czasie 1 h oraz 

chłodzeniu na powietrzu. Kolejnym krokiem było starzenie w temperaturze 910 
o
C przez 16 

h. 

 

 

Rys. 13. Aparatura służąca do wytworzenia próbek metodą HIP [23] 
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Otrzymanie proszku EП975 metodą 

rozpylania ciekłego metalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 14. Schemat procesu technologicznego [23] 

 

Suszenie CaF2 

 Mieszanie EП975 + CaF2 (4 - 6 h) 

Umieszczenie mieszaniny w stalowych pojemnikach 

Hot Isostatic Pressing 

Obróbka cieplna 

Operacje wykańczające 
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5.2. Obserwacje makroskopowe 

 

Obserwacji makroskopowych badanych próbek dokonano nieuzbrojonym okiem. W 

celu dokumentacji otrzymanych próbek wykonano zdjęcia przy użyciu aparatu cyfrowego. 

 

5.3. Badania mikrostruktury 

 

Próbki poddane zostały obserwacji przy użyciu skaningowego mikroskopu 

elektronowego Hitachi S-3500N, wyposażonego w detektor EDS produkcji firmy 

Thermonoran, umożliwiający przeprowadzenie mikroanalizy składu chemicznego. 

 

5.4. Analiza stereologiczna 

 

 Analizy stereologicznej dokonano przy użyciu programu MicroMeter autorstwa 

Tomasza Wejrzanowskiego. W tym celu wykorzystano fotografię mikrostruktury wykonaną 

przy użyciu mikroskopu skaningowego. 

 

5.5. Badania tribologiczne 

 

Badania tribologiczne zostały przeprowadzone metodą „kulka po podłożu” przy 

użyciu urządzenia Reciprocatory Friction Monitor TR-28M znajdującego się w Instytucie 

Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) w Warszawie. 



 

 

40 

 

 

Rys. 15. Schemat badania ścieralności metodą „kulka po podłożu”. 1 – badana próbka, 2 – 

kulka trąca, 3 – uchwyt kulki, 4 – generator ruchu postępowo zwrotnego, 5 – 

piezoelektryczny czujnik przemieszczenia [21] 

 

Metoda polega na cyklicznym ruchu kulki po podłożu. Kulka posiada średnicę 6,5 mm 

i jest wykonana z szafiru, siła normalna dociskająca ją do podłoża osiąga wartość do 50 N. 

Ruch kulki jest możliwy dzięki zamocowaniu jej w specjalnym uchwycie. Istotne jest żeby 

droga tarcia była krótsza od przynajmniej jednego wymiaru próbki. 

Przyjęto pewne parametry ruchu umożliwiające uzyskanie prędkości poślizgu równej 5mm/s: 

 Długość drogi tarcia w pojedynczym cyklu – 10mm 

 1 cykl – jest to przemieszczenie i ruch powrotny 

 Częstotliwość ruchu = 1 cykl na sekundę 

 

Otrzymane wyniki są zależne od następujących parametrów: 

 Temperatura powietrza 

 Czas 

 Płaskorównoległość próbki 

F 
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 Zabrudzenie powierzchni 

 Rodzaj ośrodka smarnego 

 Obciążenie 

Podczas przeprowadzania badania ścieralności przyjęto następujące parametry: 

 siła obciążająca F = 20 N 

 czas t = 10 min lub t = 15 min 

 temperatura otoczenia T = 33
o
C  

 

5.6. Badania profilometryczne 

 

Zbadano głębokość wytarcia próbek powstałych po badaniach trybologicznych. Badania 

profilometryczne wykonano na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. 

W tym celu skorzystano z profilometru optycznego Veeco NT9300. Za głębokość przyjęto 

odległość pomiędzy uśrednionymi wartościami najniższego miejsca bruzdy a brzegiem 

wytarcia.  

 

Rys. 16. Profilometr optyczny Veeco NT9300 [22] 
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6. Wyniki i dyskusja wyników 

 

6.1. Obserwacje makroskopowe 

 

Poniżej zostały przedstawione fotografie próbek otrzymanych z Narodowego 

Technicznego Uniwersytetu Ukrainy w Kijowie. Zdjęcia zostały wykonane przed 

wykonaniem badań. 

 

 
Rys. 17. Otrzymane próbki pierwotnie przeznaczone do badań właściwości tribologicznych, 

oznaczone nr 7. 

 

 
Rys. 18. Otrzymane próbki pierwotnie przeznaczone do badań właściwości tribologicznych, 

oznaczone nr 2. 
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Rys. 19. Otrzymane próbki pierwotnie przeznaczone do badań właściwości tribologicznych, 

oznaczone nr 3. 

 

 

Rys. 20. Otrzymane próbki pierwotnie przeznaczone do badań właściwości mechanicznych. 

Oznaczone EP1, EP2, EP3. 

 

 

Rys. 21. Otrzymana próbka (trzpień) pierwotnie przeznaczona do badań tribologicznych 
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Na powyższych fotografiach zostały przedstawione próbki, które posłużyły następnie 

do wykonania badań. Na Rys. 17-19. widać próbki służące pierwotnie do wykonania badań 

tribologicznych. Przeciwpróbki o kołowym kształcie nie zostały wykorzystane, natomiast 

trzpnie (Rys. 21.) po uprzednim wyszlifowaniu zostały użyte do obserwacji mikrostruktury. 

Na Rys. 20. zostały ukazane próbki, które początkowo służyły do badania właściwości 

mechanicznych. Widoczne są na nich ślady po próbie udarnościowej. Zostały wykorzystane 

do badania właściwości tribologicznych oraz analizy stereologicznej.  

Wszystkie próbki przeznaczone do badań są wykonane ze stopu EП975 z dodatkiem 

6% wag. CaF2. Badania wykonano na kilku próbkach w celu lepszego rozkładu 

statystycznego wyników. 

 

6.2. Badania mikrostruktury 

 

Poniżej zostały przedstawione przykładowe zdjęcia mikrostruktury wykonane przy użyciu 

mikroskopu skaningowego Hitachi S-3500N. Obserwacji poddano próbki cierne oznaczone nr 

3 oraz nr 7. 

 

Rys. 22. Zdjęcie mikrostruktury kompozytu o osnowie Ni zbrojonego CaF2. Fotografię 

wykonano ze skaningowego mikroskopu elektronowego Hitachi S-3500N. Do badania 

wykorzystano próbkę nr 3. 
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Rys. 23. Zdjęcie mikrostruktury kompozytu o osnowie Ni zbrojonego CaF2. Fotografię 

wykonano ze skaningowego mikroskopu elektronowego Hitachi S-3500N. Do badania 

wykorzystano próbkę nr 3. 

 

 

Rys. 24. Zdjęcie mikrostruktury kompozytu o osnowie Ni zbrojonego CaF2. Fotografię 

wykonano ze skaningowego mikroskopu elektronowego Hitachi S-3500N. Do badania 

wykorzystano próbkę nr 3. 
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Rys. 25. Zdjęcie mikrostruktury kompozytu o osnowie Ni zbrojonego CaF2. Fotografię 

wykonano ze skaningowego mikroskopu elektronowego Hitachi S-3500N. Do badania 

wykorzystano próbkę nr 3. 

 

 

Rys. 26. Zdjęcie mikrostruktury kompozytu o osnowie Ni zbrojonego CaF2. Fotografię 

wykonano ze skaningowego mikroskopu elektronowego Hitachi S-3500N. Do badania 

wykorzystano próbkę nr 7. 
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Rys. 27. Zdjęcie mikrostruktury kompozytu o osnowie Ni zbrojonego CaF2. Fotografię 

wykonano ze skaningowego mikroskopu elektronowego Hitachi S-3500N. Do badania 

wykorzystano próbkę nr 7. 

 

Na Rys.22-27. zostały przedstawione mikrostruktury kompozytu o osnowie Ni 

zbrojonego CaF2. Na Rys.22. umieszczona jest fotografia wykonana przy 30-krotnym 

powiększeniu. Można zauważyć cząstki zbrojenia równomiernie rozmieszczonego na 

osnowie. Obserwacje przy większym powiększeniu pozwalają zauważyć białe zabarwienie 

oraz nieregularny, wydłużony kształt cząstek CaF2. Widoczne są rysy, które świadczą o 

niedostatecznym wypolerowaniu próbek. 
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Skład chemiczny zbadano na Wydziale Inżynierii Materiałowej korzystając z 

detektora EDS firmy Thermonoran. 

 

 

 

 

Rys. 28. Analiza EDS kompozytu o osnowie Ni zbrojonego CaF2. Badanie wykonano na 

trzpniu próbki nr 3. 
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Tab. 6. Skład chemiczny materiału w punkcie nr 3 

Pierwiastek C O F Al Ca Cr Co Ni 

Udział atomowy (% wag.) 7,3 17,5 24,59 2,13 34,53 1,19 1,65 9,84 

Błąd pomiaru (% wag.) 0,66 0,67 1,3 0,09 0,24 0,07 0,19 0,32 

 

 

Tab. 7. Skład chemiczny materiału w punkcie nr 4 

Pierwiastek C O Al Ti Cr Co Ni W 

Udział atomowy (% wag.) 16,83 7,13 0 0,81 5,58 8,90 47,85 8,45 

Błąd pomiaru (% wag.) 1,17 0,35 0 0,06 0,11 0,33 0,58 1,20 
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Rys. 29. Analiza EDS kompozytu o osnowie Ni zbrojonego CaF2. Badanie wykonano na 

trzpniu próbki nr 3. 

 

Tab. 8. Skład chemiczny materiału w punkcie nr 1 

Pierwiastek C O F Al Ca Cr Co Ni 

Udział atomowy (% wag.) 6,86 15,11 32,43 1,32 35,04 0,63 1,26 7,07 

Błąd pomiaru (% wag.) 0,66 0,78 0,66 0,09 0,27 0,06 0,11 0,30 

 

Tab. 9. Skład chemiczny materiału w punkcie nr 4 

Pierwiastek C O Al Ti Cr Co Ni W 

Udział atomowy (% wag.) 10,24 3,44 2,75 1,15 7,78 10,27 55,53 8,84 

Błąd pomiaru (% wag.) 1,28 0,26 0,10 0,08 0,22 0,40 0,71 0,89 

 

 Stwierdzono porównywalną zawartość takich pierwiastków jak W, Cr, Co, Ni oraz 

zawartość Al, Ti na poziomie nieznacznie niższym od stopu  EП975 (Tab. 2., strona 34.). W 

badanych próbkach nie stwierdzono obecności Mo oraz Nb. Niewielkie różnice w zawartości 

pierwiastków mogą być spowodowane niejednorodnością składu badanych próbek, przez co 

skład materiału różni się nieznacznie w zależności od miejsca pomiaru. 

Charakterystyczna jest wysoka zawartość węgla (od 10,24 % do 16,83%), co świadczy 

o zabrudzeniu powierzchni. Analiza wykazała także zawartość tlenu (3,44 % – 17,5%), co 
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świadczy o kontakcie powierzchni próbek z powietrzem i ich utlenieniu. Analiza składu 

chemicznego pozwoliła stwierdzić, że skład osnowy jest zbliżony do składu stopu EП975. 

Analiza składu chemicznego cząstek zbrojenia wykazała zawartość ok. 35% Ca oraz 

ok. 25–32% F, co świadczy, że zbrojenie jest fluorytem (CaF2). Istotna jest obecność węgla 

(ok. 7% C) oraz tlenu (ok. 16% O2), co wskazuje na zabrudzenie oraz utlenienie badanej 

powierzchni.  

 

6.3. Analiza stereologiczna 

 

Analiza stereologiczna pozwala ocenić mikrostrukturę pod względem wielkości, 

kształtu oraz udziału fazowego cząstek CaF2. Na Rys. 30-35. została przedstawiona 

mikrostruktura kompozytu o osnowie niklu zbrojonego cząstkami CaF2. Przy użyciu 

programów graficznych dokonano obróbki zdjęć oraz przy użyciu programu MicroMeter 

dokonano analizy rozkładu ziarna. Otrzymane wyniki zestawiono w Tab. 10. 

 

 

Rys. 30. Fotografia mikrostruktury wykorzystana do analizy stereologicznej  
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Rys. 31. Fotografia mikrostruktury kompozytu o osnowie niklu zbrojonego cząstkami CaF2 

po obróbce graficznej. 

 

 

Rys. 32. Fotografia mikrostruktury kompozytu o osnowie niklu zbrojonego cząstkami CaF2 

po obróbce graficznej oraz obróbce w programie MicroMeter. 
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Rys. 33. Fotografia mikrostruktury wykorzystana do analizy stereologicznej 

 

Rys. 34. Fotografia mikrostruktury kompozytu o osnowie niklu zbrojonego cząstkami CaF2 

po obróbce graficznej. 
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Rys. 35. Fotografia mikrostruktury kompozytu o osnowie niklu zbrojonego cząstkami CaF2 

po obróbce graficznej oraz obróbce w programie MicroMeter. 

 

Na przedstawionych powyżej fotografiach widoczne są wypukłe cząstki CaF2 

charakteryzujące się nieregularnym, wydłużonym kształtem. Rozmieszczenie zbrojenia w 

osnowie jest równomierne. Cząstki fluorytu znacznie różnią się wielkością, ich średnice 

osiągają wartości od kilku do kilkuset mikrometrów, ich średnia średnica wynosi dz = ok. 18 

µm. Ze względu na znaczne różnice w rozmiarach można zaobserwować obszary o mniejszej 

koncentracji fluorytu. 

Po obróbce zdjęć oraz obliczeniach wykonanych przez program MicroMeter uzyskano 

następujące wyniki: udział objętościowy cząstek CaF2 wyniósł Vv = ok. 17%, średnia 

powierzchnia cząstki CaF2 wyniosła A = ok. 645 µm
2
, średnia średnica równoważna cząstki 

wynosi d2 = ok. 18 µm. Wyniki te zostały zestawione w Tab. 10. 
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Tab.10. Wybrane właściwości cząstek CaF2 

Średnica równoważna dz 18 µm 

Min. Długość rzutu dmin 17 µm 

Max. Długość rzutu dmax 28,5 µm 

Udział obj. cząstek CaF2 Vv 0,17 

Pole przekroju A 640 µm
2
 

 

6.4. Badania tribologiczne 

 

Badania tribologiczne zostały wykonane w Instytucie Technologii Materiałów 

Elektronicznych (ITME) w Warszawie. Posłużono się metodą „kulka po podłożu” przy 

użyciu urządzenia Reciprocatory Friction Monitor TR-28M. W celu wykonania pomiarów 

wykorzystano próbki EP1, EP2 oraz EP3. Wyniki zostały przedstawione na Rys. 36 – 44. 

Rys. 36. Zmiana siły tarcia F w funkcji czasu t dla próbki EP1 
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Docisk szafirowej kulki oraz próbki wynosił 20 N przez cały okres wykonywania 

pomiaru. Siła tarcia miała kierunek przeciwny przemieszczeniu się trących obiektów, jej 

wartość zmieniała się od 0 N w momencie zmiany kierunku tarcia aż do osiągnięcia wartości 

maksymalnych. Kolorem czarnym zostały oznaczone wyniki chwilowych zmian wartości sił 

tarcia dla testu trwającego 10 minut, natomiast kolorem czerwonym wyniki dla testu 

trwającego 15 minut. Z Rys. 36. można odczytać maksymalną wartość siły tarcia F = 2,4 N 

oraz zauważyć, że wartości sił tarcia zwiększały się okresowo.  
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Rys. 37. Wykresy chwilowych zmian siły tarcia dla próbki EP1 a) na początku testu tarcia, b) 

po około 500 cyklach oraz c) na końcu testu tarcia trwającego 15 min.  

 

Na Rys. 37. zostały przedstawione zmiany wartości sił tarcia w krótkich odcinkach 

czasu wynoszących kilka cykli. Powyższe przedstawienie ukazuje zmiany sił tarcia dla 

poszczególnych przemieszczeń kulki po próbce. Po około 50 cyklach maksymalna wartość 
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siły tarcia wynosiła F = 1,5 N (Rys. 37a.) zaś na końcu testu F = 2 N (Rys. 37.b,c), wobec 

czego zmiana Ft dla pojedynczego cyklu jest niewielka w porównaniu z całym testem 

trwającym kilkanaście minut. Badania trybologiczne przebiegły w sposób powtarzalny gdyż 

na Rys. 37. można zauważyć porównywalny kształt wykresów oraz zbliżone wartości siły 

tarcia w poszczególnych cyklach. Istnieje także niesymetryczność wykresów związana z 

odmiennym przebiegiem procesu tarcia w zależności od kierunku ruchu kulki po próbce. 

 

 

Rys. 38. Wykresy zmian współczynnika tarcia dla próbki EP1 dla testów trwających 10 min 

oraz 15 min. 

Zmiany współczynnika tarcia odzwierciedlają zmiany oporów ruchu, ponieważ 

współczynnik tarcia jest proporcjonalny do wartości siły tarcia (wzór 3).  

Można zauważyć, że dla próbki EP1 następuje szybki wzrost wartości współczynnika 

tarcia z 0 do 0,075 dla 200s testu (200 cykli). Dalszy wzrost współczynnika tarcia jest 

wolniejszy niż na początku. Po ok 900s testu (900 cykli) współczynnika tarcia osiąga wartość 

ok 0,08. Rozrzut wartości wynika ze zmian kierunku ruchu tarcia i jest spowodowany 
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powstaniem produktów zużycia, których gromadzenie się powoduje wzrost oporów ruchu do 

momentu, gdy produkty zużycia ulegną rozproszeniu. 

 

 

 

 

Rys. 39. Zmiana siły tarcia F w funkcji czasu t dla próbki EP2 dla testów trwających 10 min 

oraz 15 min. 

 

Na początku trwania testu następuje wzrost maksymalnych wartości sił tarcia. Po 

około 200 cyklach zachodzi stabilizacja oporów ruchu, która powoduje ustabilizowanie się 

maksymalnych wartości tarcia w dalszym etapie testu. 
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Rys. 40. Wykresy chwilowych zmian siły tarcia dla próbki EP2 a) na początku testu tarcia, b) 

po około 500 cyklach oraz c) na końcu testu tarcia trwającego 15 min.  

 

 

Można zauważyć niewielkie różnice w zmianach oporów ruchu (Rys. 40.a). Jest to 

typowe zjawisko występujące w początkowej fazie testów trybologicznych. Występuje także 

stabilność wartości siły tarcia w zakresie jednego cyklu, co obrazują poziome linie utworzone 

przez punkty pomiarowe dla pomiaru trwającego 15 minut. W dalszej części testu można 

zauważyć zmienne opory ruchu spowodowane powstaniem produktów zużycia oraz wzrost 

maksymalnych wartości sił tarcia. Charakter zmian jest identyczny dla fazy tarcia 

rozwiniętego (Rys. 40.b) oraz końcowej fazy tarcia (Rys. 40.c). 
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Rys. 41. Wykresy zmian współczynnika tarcia dla próbki EP2 dla testów trwających 10 min 

oraz 15 min. 

 

Początkowy etap wzrostu współczynnika tarcia jest podobny dla obydwu testów. 

Następuje wzrost wartości współczynnika tarcia do 0,08 dla testu trwającego 15 minut oraz 

do wartości 0,1 dla testu trwającego 10 minut w okresie od 0 do 100s. W kolejnym etapie 

trwającym do ok 200s następuje wzrost do wartości ok 0,12 dla testu 10-cio minutowego, dla 

drugiego testu wartość pozostaje bez zmian. W późniejszym okresie następuje stabilizacja 

wartości współczynnika tarcia i wynosi odpowiednio 0,11 dla testu trwającego 15 min i 0,1 

dla testu trwającego 10 minut.  
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Rys. 42. Zmiana siły tarcia F w funkcji czasu t dla próbki EP3 dla testów trwających 10 min 

oraz 15 min. 

Można zaobserwować regularny wzrost oporów ruchu w początkowym okresie 

trwania testu. Po ok. 200s następuje ustabilizowanie się wartości siły tarcia. 
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Rys. 43. Wykresy chwilowych zmian siły tarcia dla próbki EP3 a) na początku testu tarcia, b) 

po około 500 cyklach oraz c) na końcu testu tarcia trwającego 15 min.  
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Na Rys. 43.a,b można zauważyć nieregularny przebieg zmian siły tarcia. Kształt 

wykresu różni się od modelowego gdyż występują znaczne nieregularności dla pojedynczych 

cykli. Pomimo zaburzeń zmieniających wartość siły tarcia w zakresie jednego 

przemieszczenia wyniki testu charakteryzują się wysoką powtarzalnością. Może to świadczyć 

o dużej jednorodności materiału oraz jednorodności właściwości. Po ok 800s testu 

maksymalna wartość siły tarcia osiąga ok. 2,8 N, przy czym chwilowe zmiany są jednakowe 

dla jednego oraz wielu cykli. 

 

Rys. 44. Wykresy zmian współczynnika tarcia dla próbki EP3 dla testów trwających 10 min 

oraz 15 min. 

Intensywny wzrost współczynnika tarcia trwa do ok. 200s testu, gdy osiąga wartość ok 

0,09 dla testu trwającego 10 minut oraz ok. 0,1 dla testu trwającego 15 minut. W dalszym 

etapie następuje wzrost wartości. Można zauważyć duży rozrzut zmian współczynnika tarcia, 

który jest związany z dużymi różnicami oporów ruchu w zależności od kierunku tarcia. W 

końcowym etapie następuje ujednorodnienie wartości współczynnika tarcia, który stabilizuje 

się na poziomie 0,11. Rozrzut wartości współczynnika ulega zmniejszeniu. 
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6.5. Badania profilometryczne 

 

Badania profilometryczne wykonano na Wydziale Inżynierii Materiałowej 

Politechniki Warszawskiej na próbkach EP1, EP2, EP3. Na ich podstawie  wyznaczono 

zużycie ścierne badanych próbek. Wartość zużycia wyznaczono z metody „kulka po 

podłożu”, badając głębokość wytarcia. Na Rys. 45. oraz Rys. 47. zostały przedstawione 

zdjęcia ukazujące stan powierzchni oraz powstałe wytarcia. Na Rys. 46. oraz Rys. 48. 

ukazano przykładowe profile wytrać. Dla próbek przeznaczonych do badań trybologicznych 

wykonano po 4 wytarcia różniące się czasem próby. Dla każdego wytarcia przeprowadzono 

serię pomiarów na profilometrze, wyniki zestawiono w Tab. 11.-13. 

 

 

Rys. 45.  Fotografia wytarcia dla próbki EP2 
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Rys. 46.  Profil wytarcia dla próbki EP2 

 

 

Rys. 47. Fotografia wytarcia dla próbki EP3 
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Rys. 48.  Profil wytarcia dla próbki EP3 

Tab.11. Zestawienie głębokości wytarcia dla próbki EP 1 

 EP 1-1 EP 1-2 EP 1-3 EP 1-4 

1 1,4306 1,6416 1,1076 2,4641 

2 0,6573 1,1399 1,7092 1,0766 

3 1,2109 0,6375 1,5002 1,1497 

4 0,8859 1,4014 0,992 1,1321 

5 1,4469 1,8703 0,9447 2,4412 

6 1,7823 1,3971 1,0237 1,1999 

7 0,8926 1,6859 1,5491 1,9349 

8 1,7107 1,3821 0,7293 1,8584 

9 1,5709 2,334 0,5287 1,2014 

10 1,3567 1,4389 1,4445 1,5765 

śr. 1,2945 1,4929 1,1529 1,6035 

σ 0,3763 0,4470 0,3843 0,5424 

śr +σ 1,6708 1,9399 1,5372 2,1459 



 

 

69 

 

śr - σ 0,9181 1,0459 0,7686 1,0610 

 

Tab.12.  Zestawienie głębokości wytarcia dla próbki EP 2 

 EP 2-1 EP 2-2 EP 2-3 EP 2-4 

1 1,8187 1,0478 3,9079 3,9729 

2 0,8974 1,7328 4,5612 3,0792 

3 0,7808 1,1011 4,359 2,9626 

4 0,9144 1,6043 4,5254 3,7376 

5 0,8696 1,6061 4,2653 2,9486 

6 1,8738 1,0848 4,9061 3,2552 

7 1,9012 1,787 4,519 3,7444 

8 1,7091 1,8647 4,7576 3,6093 

9 2,1461 1,1358 4,3595 2,9903 

10 0,9055 1,5984 4,6112 3,7518 

śr. 1,3817 1,4563 4,4772 3,4052 

σ 0,5475 0,3250 0,2766 0,3965 

śr +σ 1,9291 1,7813 4,7538 3,8017 

śr - σ 0,8342 1,1312 4,2006 3,0087 
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Tab. 13.  Zestawienie głębokości wytarcia dla próbki EP 3 

 EP 3-1 EP 3-2 EP 3-3 EP 3-4 

1 1,2549 2,8331 6,6258 9,4937 

2 0,7392 2,6031 5,9896 8,5794 

3 1,9052 3,0077 5,9671 8,9148 

4 1,3992 2,4589 4,9249 9,3949 

5 0,7815 2,9922 4,7361 9,0959 

6 0,5233 2,0188 5,978 9,8233 

7 0,854 3,1409 7,0041 9,9644 

8 1,3951 3,424 6,8678 9,4909 

9 0,9366 3,1187 5,7448 7,9962 

10 0,7609 2,911 5,5589 8,4848 

śr. 1,0550 2,8508 5,9397 9,1238 

σ 0,4210 0,4000 0,7551 0,6291 

śr +σ 1,4760 3,2509 6,6948 9,7529 

śr - σ 0,6340 2,4508 5,1846 8,4948 

 

Dla każdej rysy przeprowadzono serię dziesięciu pomiarów głębokości wytarcia. Kolorem 

czerwonym zaznaczono wyniki, które wykraczają poza odchylenie standardowe badanej 

populacji. Pozostałe głębokości wytarcia uśredniono, wartości te zostały zestawione w 

Tab.14. Zależność głębokości wytarcia od czasu została przedstawiona na Rys. 49. 
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Tab. 14. Wyniki głębokości wytarcia dla próbek EP1, EP2, EP3 

Próbka t [s] h [μm] σ 

EP 1-1 1 1,4032 0,3763 

EP 1-2 5 1,4946 0,447 

EP 1-3 10 1,1687 0,3842 

EP 1-4 15 1,3911 0,5424 

EP 2-1 1 1,2967 0,5474 

EP 2-2 5 1,4037 0,325 

EP 2-3 10 4,4572 0,2765 

EP 2-4 15 3,5285 0,3965 

EP 3-1 1 0,9605 0,4201 

EP 3-2 5 2,8832 0,4006 

EP 3-3 10 6,1045 0,755 

EP 3-4 15 9,3446 0,6291 
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Rys. 49. Zestawienie głębokości wytarcia dla próbek EP1, EP2, EP3, wraz z naniesionymi 

odchyleniami standardowymi. 

 

Dla 3 badanych próbek stwierdzono różne głębokości wytarcia (Rys. 49.) Biorąc pod 

uwagę błąd metody pomiarowej wynoszący 0,0001 µm, można przyjąć, że wyniki się istotnie 

różnią. Jednocześnie charakteryzują się dużym odchyleniem standardowym dla 

poszczególnych próbek. Dla próbki EP1 głębokość wytarcia utrzymuje się na tym samym 

poziomie niezależnie od czasu badania. Dla próbki EP2 można zauważyć podobną głębokość 

wytarcia dla prób trwających 1 min oraz 5 min. Dla próby trwającej 10 min., obserwuje się 

trzykrotny wzrost głębokości wytarcia w stosunku do próby 5-cio minutowej oraz nieznaczny 

spadek głębokości wytarcia dla próby 15-to minutowej stosunku do próby trwającej 10 minut. 

Otrzymane wyniki dla próbki EP3 ukazują liniowy wzrost głębokości wytarcia wraz ze 

zwiększeniem czasu trwania testu.  Najwyższą wartość głębokości wytarcia stwierdzono dla 

próbki EP3 po 15 minutowej próbie ścieralności.  

Wszystkie próbki zostały wykonane ze stopu EП975 o jednakowym składzie 

chemicznym, lecz uzyskane wyniki nie ukazują jednoznacznej korelacji pomiędzy 

głębokością wytarcia a czasem przeprowadzonego testu. Duże różnice w przestawionych 

powyżej wynikach mogą być wynikiem różnicy zawartości cząstek CaF2 w miejscu 

przeprowadzenia prób ścieralności. Osnowa oraz zbrojenie różnią się od siebie twardością, co 
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ma wpływ na głębokość wytarcia. W zależności od miejscowej koncentracji cząstek CaF2 i 

różnic w twardości materiału uzyskano odmienne wartości głębokości wytarcia. Ponadto na 

próbkach widoczne są pewne nierówności spowodowane niedokładnym wyszlifowaniem 

przed przeprowadzeniem badania. Mogło to mieć wpływ na zniekształcenie wyników. 

 

7. Podsumowanie 
 

 Celem niniejszej pracy było zbadanie mikrostruktury oraz odporności na zużycie 

ścierne kompozytu zbrojonego cząstkami smaru stałego. W tym celu wykonano obserwacje 

mikrostruktury, zbadano skład chemiczny oraz wykonano badania tribologiczne w celu 

określenia właściwości ściernych materiału. Badania wykonano na kilku próbkach o 

identycznym składzie chemicznym osnowy oraz jednakowej zawartości zbrojenia. 

Analiza mikrostruktury wykazała obecność równomiernie rozmieszczonych w 

osnowie wypukłych cząstek smaru stałego CaF2 charakteryzujących się jasnym kolorem oraz 

nieregularnym i wydłużonym kształtem. Średni udział objętościowy cząstek w osnowie 

wyniósł Vv = 0,17; średnica równoważna zbrojenia wyniosła dz = 18 µm. Nieregularny kształt 

cząstek CaF2 oraz zróżnicowanie ich rozmiarów powoduje, że obserwuje się obszary o 

większej koncentracji smaru stałego CaF2. 

Podczas badań tribologicznych uzyskano rezultaty charakteryzujące się dobrą 

powtarzalnością wyników dla pojedynczego przemieszczenia przeciwpróbki w metodzie 

„kulka po podłożu”. Współczynnik tarcia materiału osiągnął wartość od 0,07 do 0,12. 

Badania profilometryczne wykazały duże różnice w głębokości wytarcia pomiędzy próbkami 

oraz nie stwierdzono jednoznacznej zależności zmiany głębokości wytarcia próbek w funkcji 

czasu. Jedynie dla próbki EP3 można zauważyć liniową zależność pomiędzy głębokością 

wytarcia a czasem przeprowadzenia próby. Różne głębokości wytarcia dla tego samego czasu 

próby uzyskane dla 3 próbek mogą być najprawdopodobniej spowodowane lokalną zmianą 

rozmieszczenia twardych cząstek CaF2 w osnowie stopu niklu. Wpływ na uzyskane wyniki 

mogła także mieć chropowatość powierzchni. 
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 Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że kompozyt o osnowie stopu 

niklu zbrojony cząstkami fluorytu CaF2 wykazuje niski współczynnik tarcia. Cząstki 

zbrojenia pełnią funkcję smaru stałego, który pod wpływem pracy elementów trących jest 

rozprowadzany na powierzchni kompozytu, zmniejszając współczynnik tarcia materiału. 

Fluoryt krystalizuje w sieci regularnej w przeciwieństwie do większości smarów stałych o 

warstwowej budowie krystalicznej, które charakteryzują się siecią heksagonalną. Wydłużenie 

cząstek ułatwia kontakt wzajemnie trących się powierzchni. Najkorzystniejsza mikrostruktura 

materiału przeznaczonego na elementy o niskim współczynniku tarcia powinna 

charakteryzować się równomiernym rozmieszczeniem cząstek CaF2 w osnowie. 
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