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S t r e s z c z e n i e  

Węglowodory znajdujące się na powierzchni metali będących dobrymi katalizatorami (żela-
zo, nikiel, srebro, platyna, pallad) ulegają dysocjacyjnej chemisorpcji, skutkiem czego uwolniony 
wodór może dyfundować w głąb ich warstw wierzchnich powodując charakterystyczne zmiany ich 
właściwości.  

Badano wpływ czasu oddziaływania warstwy oleju smarowego na ilość wodoru dyfundują-
cego do warstwy wierzchniej stalowych próbek. Ze wzrostem czasu kontaktu oleju z powierzchnią 
próbek rosła zawartość wodoru. Podczas reakcji w warstwie stykającej się z powierzchnią metalu 
zachodzą zmiany w strukturze węglowodorów, które są obserwowalne przy zastosowaniu bardzo 
czułej detekcji określającej skład oleju. Badania w podczerwieni widm olejów i smarów mineral-
nych, po kontakcie z powierzchnią stalowych opiłków wykazały istotne zmiany wywołane przez 
dysocjacyjną chemisorpcję węglowodorów.  

1. Wprowadzenie 

We wzajemnym oddziaływaniu elementów pary ciernej i otoczenia zacho-
dzi wiele złożonych procesów natury fizykochemicznej, wciąż niewystarczająco 
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poznanych. Jednym z takich procesów jest uwalnianie się wodoru w wyniku 
oddziaływań tribochemicznych i jego dyfuzja w głąb warstwy wierzchniej 
(WW) oraz zmiany zachodzące w WW pod wpływem wodoru. Tego rodzaju 
procesy mogą zachodzić w skojarzeniach z udziałem polimerów [1], ceramiki 
jak też w smarowanych skojarzeniach metalowych [2].  

Do bardzo złożonych procesów należą te, zachodzące w WW metali, będą-
cych dobrymi katalizatorami (stal, nikiel, srebro, platyna, pallad), mających 
kontakt z węglowodorami zawartymi w smarze [3, 4]. Z praktycznego punktu 
widzenia przy rozważaniach odnoszących się do tribologii zasadnicze znaczenie 
mają procesy zachodzące na powierzchniach elementów stalowych. Poza kla-
sycznymi procesami sorpcji fizycznej smaru i dodatków w nim zawartych oraz 
chemisorpcji dodatków aktywnych procesem o istotnym znaczeniu może być 
dysocjacyjna chemisorpcja węglowodorów znajdujących się w smarach (smary 
plastyczne i oleje smarowe).  

Przebieg dysocjacyjnej chemisorpcji polega na rozerwaniu wiązania C-H 
w węglowodorze, odłączaniu wodoru i tworzeniu nowego wiązania C-metal. 
W wyniku tego na powierzchni katalizatora pojawia się wodór, który może dy-
fundowć w głąb WW, lokując się przede wszystkim w otoczeniu dyslokacji. 
Stąd bardzo duże znacznie ma stopień zdefektowania WW. Także stopień sko-
rodowania powierzchni stalowej ma znaczący wpływ na przebieg dysocjacyjnej 
chemisorpcji węglowodorów, ponieważ Fe3O4 jest bardzo dobrym katalizatorem. 
Podczas dysocjacyjnej chemisorpcji węglowodorów, po odłączeniu wodoru, 
powstają różne kompleksy adsorpcyjne na powierzchni metalu. Sytuacja bardzo 
się komplikuje przy zawartości dodatków w smarze (grafit, MoS2, dodatki EP, 
AW). Obecność dodatków prowadzi do pojawiania się na powierzchni adsor-
bowanych fizycznie lub chemisorbowanych warstewek wpływających na wła-
ściwości WW [5]. 

W klasycznych testach tribologicznych, mierząc opory tarcia i zużycie, ob-
serwujemy sumaryczne skutki wszystkich zachodzących procesów oraz zmiany 
mierzonych wielkości, a także takie skutki tarcia, jak emisja akustyczna i emisja 
elektronów. Nie ma jednak możliwości obserwacji bezpośredniego oddziaływa-
nia wodoru na przebieg tarcia i zużywania. Uwalnianie wodoru i jego oddziały-
wanie na stan WW można więc oceniać tylko pośrednio. Metodę oceny oddzia-
ływania wodoru na WW stalowych elementów opracowano w Politechnice 
Gdańskiej [5, 6]. Przeprowadzono badania mające potwierdzić uwalnianie się 
wodoru i jego dyfuzję w głąb WW w stalowych, smarowanych skojarzeniach.  

2.  Wpływ wodoru uwalnianego wskutek dysocjacyjnej chemisorpcji  
na własności WW 

Badania skutków uwalniania wodoru i jego dyfuzji w głąb WW na jej wła-
ściwości obserwowane jako zmiany modułu sprężystości poprzecznej „G”  
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i współczynnika tłumienia prowadzono na stanowisku działającym na zasadzie 
wahadła skrętnego [5]. Stalową próbkę w postaci cienkiego pręcika posmaro-
waną smarem poddawano drganiom skrętnym i mierzono zmiany modułu sprę-
żystości oraz współczynnik tłumienia [5]. 

Charakterystyczny przebieg zmian współczynnika tłumienia w funkcji cza-
su obrazują wykresy zmian tłumienia i modułu sprężystości smarowanych pró-
bek stalowych (rys.1) i niklowych (rys. 2) [5].  
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1 – litowy smar mineralny z dodatkiem grafitu 
2 – smar syntetyczny 
3 – litowy smar mineralny 
4 – litowy smar mineralny z dodatkiem MoS2 
5 – litowy smar mineralny mechanicznie starzony 
6 – smar mineralny z dodatkiem AW (Acorox 880) 
7 – stal bez smaru (poziom odniesienia dla próbek smarowanych) 

 
Rys. 1. Przebieg zmian współczynnika tłumienia i modułu sprężystości poprzecznej próbki stalo-

wej w funkcji temperatury, dla różnych smarów [5] 
Fig. 1. Changes of damping coefficient and shear modulus of steel sample covered with different 

lubricants versus temperature 

 
W temperaturze ok. 240 K pojawia się duże maksimum (relaksacja Snoeka– 

–Köstera). Maksimum to przesuwa się w stronę wyższych temperatur w miarę 
wzrostu czasu pokrycia próbki smarem. Przesuwanie się piku w stronę wyż-
szych temperatur związane jest ze zwiększaniem się liczby atomów wodoru 
dyfundujących ze smaru do WW próbki. Małe maksimum pojawiające się przy 
temperaturze 180÷190 K związane jest z krzepnięciem warstwy smaru pokrywa-
jącej próbkę i związanym z tym wzrostem tłumienia. Badania krzepnięcia sma-
rów potwierdzają jego występowanie w podanym zakresie temperatur [7]. 
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Pojawienie się maksimum Snoeka–Köstera spowodowane jest adsorpcją 
wodoru, który początkowo pojawia się jako rozrzedzony międzywęzłowy roz-
twór, w miarę wzrostu stężenia, w niezbyt wysokiej temperaturze, coraz waż-
niejszą rolę zaczyna odgrywać pułapkowanie wodoru przez dyslokacje, dyfuzja 
wodoru wzdłuż dyslokacji oraz prawdopodobnie transport wodoru z ruchomymi 
dyslokacjami [8]. Takie oddziaływanie wodoru międzywęzłowego z dysloka-
cjami jest główną przyczyną wzrostu współczynnika tłumienia. Atomy zanie-
czyszczeń (wodór lub domieszki w metalu) mogą zwiększać naprężenie po-
trzebne do ruchu dyslokacji. Mogą np. gromadzić się wokół dyslokacji i obniżać 
wokół niej odkształcenia plastyczne. Dyslokacje będą mogły poruszać się wów-
czas tylko przez wyrwanie z takiego otoczenia zanieczyszczeń lub przez wle-
czenie tych zanieczyszczeń za sobą. O takiej dyslokacji mówi się, że jest bloko-
wana przez atomy zanieczyszczeń. Wartość naprężenia, które potrzebne jest do 
oddzielenia dyslokacji od atomów wodoru, zależy od liczby tych atomów, od 
ich rozkładu na dyslokacjach oraz od sposobu, w jaki to rozdzielenie nastąpi. Po 
oddzieleniu się dyslokacji od atomów wodoru dyslokacja porusza się bez efek-
tów blokowania. Ponowne dyfundowanie atomów wodoru może przywrócić 
efekt blokowania [9]. W temperaturach poniżej 100 K atomy wodoru są silnie 
pułapkowane przez dyslokacje. W tej temperaturze nie występuje dyfuzja po-
między siecią a dyslokacjami, wobec czego atomy wodoru można uważać za 
nieruchome, „zamrożone” przeszkody na dyslokacjach. W tym zakresie tempe-
ratur ruchliwość wodoru jest dużo mniejsza niż ruchliwość dyslokacji. W tem-
peraturach odpowiadających maksimum Snoeka–Köstera atomy wodoru uzysku-
ją dostateczną ruchliwość i mogą się poruszać w ślad za drgającymi dysloka-
cjami. Występowanie maksimum Snoeka–Köstera jest więc związane z mecha-
nizmem wleczenia atomów wodoru podczas migracji dyslokacji.  

W przebiegu wykresów Q-1  =  f (T) charakterystyczne jest występowanie 
tych dwóch maksimów. Drugie maksimum wykazuje znaczne zróżnicowanie 
wartości w zależności od rodzaju użytego dodatku. Maksymalne wartości tłu-
mienia występują w ujemnych temperaturach (w skali Celsjusza). W ujemnych 
temperaturach można więc spodziewać się specyficznego i zróżnicowanego 
działania smarów. W najbardziej typowym dla węzłów tribologicznych zakresie 
temperatur (20°÷50°C) zróżnicowanie wartości współczynnika tłumienia pozo-
staje znaczne. Warta podkreślenia jest skala zmian wartości współczynnika tłu-
mienia w stosunku do próbki niesmarowanej, od ok. 50% do ok. 1000%. 

Z danych na wykresach wynikają bardzo duże zmiany zarówno modułu G, 
jak i współczynnika tłumienia Q-1 zależne od temperatury oraz rodzaju smaru 
i rodzaju dodatków do smaru. 

Interesujący jest wpływ dodatków zawartych w smarze na badane własności 
WW próbek. 

Największe zmiany tłumienia powodował dodatek grafitu (1), zdecydowanie 
najmniejsze dodatek AW (Acorox 880) (6). W temperaturze powyżej 500C bardzo 
wyraźnie zaznacza się większe tłumienie w przypadku smaru syntetycznego (2) 
(alkiloaromatyczny) w porównaniu ze smarem mineralnym litowym (3). 
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Przebieg zmian modułu sprężystości poprzecznej uwidacznia wyraźnie 
większe wartości modułu w przypadku dodatków grafitu i dwusiarczku molib-
denu (1, 4), przy czym w temperaturze poniżej 0°C większy jest moduł w przy-
padku smaru z grafitem, zaś w temperaturze powyżej 0°C w przypadku dwu-
siarczku molibdenu. Smar syntetyczny powodował bardzo nieznaczne zmiany 
w stosunku do próbki bez smaru. Litowy smar mineralny z dodatkiem AW (6) 
powodował wyraźne zmniejszenie modułu w stosunku do próbki bez smaru. 

Podstawowy aspekt tribologiczny obserwowanych zmian związany jest 
z dwoma zjawiskami. Duży wzrost tłumienia zmodyfikowanej pod wpływem 
smaru WW badanej próbki sprawia, że część energii dostarczanej do węzła tri-
bologicznego w procesie tarcia będzie pochłaniana wskutek zwiększonego tłu-
mienia. W ten sposób mniejsza część energii zużywana będzie na proces de-
strukcji WW. Można więc uznać, że przyrost wartości współczynnika tłumienia 
materiału pokrytego smarem spowoduje zmianę właściwości tribologicznych 
WW posmarowanego materiału. Dodatkowy aspekt tribologiczny to możliwość 
ograniczania drgań w węźle tribologicznym poprzez zwiększone tłumienie, co 
może mieć znaczenie np. we frettingu. 

Zmiany modułu sprężystości pod wpływem smaru są miarą „uplastycznie-
nia” lub „usztywnienia” WW. Zmiana modułu G może mieć bezpośredni wpływ 
na mechaniczną odporność WW na zużycie. Może być więc uznana za miarę 
wzrostu odporności na zużycie. Wpływ ten nie jest jednak całkowicie jedno-
znaczny. Na wykresie (rys. 1) można zaobserwować (w zakresie temperatur 
>0°C) zmniejszenie modułu G pod wpływem dodatku AW w przeciwieństwie 
do takich dodatków jak grafit i MoS2, podczas gdy obydwa te dodatki powodują 
powszechnie znane polepszenie właściwości tribologicznych WW. 

Istnieją doświadczalne dowody na poparcie twierdzenia, że nie addytywne 
fizyczne oddziaływanie warstewki smaru na powierzchni metalowej próbki wy-
wołuje obserwowane efekty, lecz zmiany w wewnętrznej strukturze WW pod 
wpływem smaru. Jednym z dowodów są wyniki badań współczynnika Q-1 i mo-
dułu G dla innych metali.  

Na rys. 2 [5] przedstawiono wyniki badań współczynnika tłumienia i modu-
łu sprężystości poprzecznej dla niklu i brązu bez pokrycia smarem oraz 
z warstewką smaru syntetycznego (na bazie oleju polialfaolefinowego PAO 6).  

Nikiel bez pokrycia smarowego (2) podobnie jak stal wykazuje niewielkie 
zmiany współczynnika tłumienia. Pokrycie próbki smarem (1) powoduje znacz-
ny wzrost wartości współczynnika tłumienia i jego charakterystyczny przebieg 
w funkcji temperatury. Pokrycie próbki niklowej smarem powoduje także istot-
ne zmiany wartości modułu sprężystości poprzecznej (1*). Brąz pokryty w ten 
sam sposób warstwą smaru syntetycznego (3,3*)  prawie wcale nie wykazuje 
zmian, tak jak nikiel bez pokrycia smarem, jedynie w temperaturze ok. 170 K 
pojawia się małe maksimum związane z procesem krzepnięcia smaru pod wpły-
wem niskiej temperatury. Wyniki tych badań wykazują więc, że addytywny 
wpływ fizyczny warstewki oleju na współczynnik tłumienia jest pomijalny.  
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1 – próbka niklowa pokryta smarem 
2 – próbka niklowa bez smaru 
3 – próbka z brązu pokryta smarem 
4 – próbka z brązu bez smaru 

 

Rys. 2. Zmiany współczynnika tłumienia i modułu „G” niklu i brązu [5] 
Fig. 2. Changes of damping coefficient and shear modulus of nickel and bronze [5] 

3. Badanie zawartości wodoru w smarowanych próbkach 

Dla potwierdzenia roli wodoru oddziałującego z dyslokacjami przeprowa-
dzono, we współpracy z Instytutem Chemii Fizycznej w Warszawie, badania 
ilości wodoru znajdującego się w próbkach stalowych. Badania polegały na 
pomiarach zawartości wodoru w próbkach stalowych bez kontaktu ze smarem 
oraz w takich samych próbkach zanurzonych w mineralnym oleju smarowym, 
a także w próbkach, które przez 3 doby były tarte na tribometrze PT3 [9] ze 
stalowymi przeciwpróbkami w zanurzeniu w tym samym oleju. Próbki o średni-
cy 19 mm i grubości 3 mm wykonano z stali 35. 

Pomiary zawartości wodoru zostały wykonane metodą ekstrakcji próżnio-
wej. Badana próbka umieszczana była w ampule próżniowej. Po odpompowaniu 
powietrza z ampuły i podgrzaniu do zadanej temperatury wydzielający się wo-
dór jest przepompowywany do pomiarowej części aparatury, o znanej objętości, 
przez filtr palladowy. Mierzony wzrost ciśnienia jest miarą ilości wydzielonego 
z próbki wodoru. Mierzona jest ogólna zawartość wodoru wydzielonego z całej 
objętości próbki i przeliczana na całą masę próbki. Temperatura ekstrakcji wy-
nosiła 400°C. Zgodnie z danymi literaturowymi w przypadku żelaza i stali 
w temperaturach niższych od 400°C wydziela się wodór dyfuzyjny i słabo zwią-
zany z dyslokacjami, dopiero w temperaturze 400°C silnie związany z dysloka-
cjami. 
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Próbki poddano następującym zabiegom: 
• 20 przygotowanych próbek umyto w płuczce ultradźwiękowej w benzynie 

ekstrakcyjnej, 
• 2 z nich po wysuszeniu szczelnie zapakowano i odłożono,   
• 12 próbek zanurzono w kąpieli z oleju mineralnego na 6 dni, 
• z tych 12 próbek 4 umyto w płuczce i po wysuszeniu szczelnie zapakowano, 
• 4 zaś zanurzono w kąpieli olejowej na dalsze 6 dni,  
• pozostałe 4 poddano 3-godzinnej próbie tarcia (w oleju mineralnym) na 

tribometrze PT3 i następnie umyto i zapakowano, 
• 6 próbek z 20 poddano próbie tarcia (przy zanurzeniu w oleju mineralnym) 

przez trzy doby, w temperaturze 40°C, a następnie umyto i zapakowano. 
Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Wyniki badania zawartości wodoru w próbkach pokrytych smarem 

Table 1. The investigation results of hydrogen contents in steel samples covered with grease  
 

Zawartość wodoru [ppm] 
Nr próbki 

 
 

 
Rodzaj próbek 

1 2 3 4 5 6 Średnia 
1  próbki bez smaru 0,0481 0,0473 - - - - 0,0477 
2  po 6 dniach w oleju 0,0994 0,0425 0,0715 0,0691 - - 0,0706 
3 po 12 dniach w oleju 0,0837 0,0982 0,0930 0,0889 - - 0,0909 
4  po 6 dniach w oleju oraz 

tarte w oleju 3 godziny  
0,0601 0,0742 0,0543 0,0705 - - 0,0648 

5 po 6 dniach w oleju oraz 
tarte 3 doby 

0,1282 0,0562 0,0746 0,0674 0,0740 0,0957 0,0827 

 
Analiza wyników przedstawionych w tabeli 1 wykazuje wyraźnie, że prze-

trzymywanie próbek w oleju powodowało istotny przyrost zawartości wodoru. 
Podkreślić trzeba, że wyznaczanie zawartości wodoru dla całej próbki znacznie 
zaniża jego zawartość w WW. Ilość dyfundującego wodoru maleje bowiem 
wraz z odległością od powierzchni próbki. Krótki okres tarcia (3 godziny) przy 
małych wartościach wymuszeń nie spowodował przyrostu zawartości wodoru. 
Zwiększenie tego okresu do 3 dni spowodowało przyrost zawartości wodoru.  

4. Badania w podczerwieni widm olejów i smarów mineralnych (IR) 

W warstwie wierzchniej metali będących dobrymi katalizatorami (stale, że-
lazo, pallad, platyna i inne), które wcześniej były w kontakcie z olejem lub sma-
rem stwierdzano dużą zawartość wodoru związaną z dysocjacyjną reakcją che-
misorpcji węglowodorów na powierzchni metalu. Podczas takich reakcji w war-
stwie stykającej się z powierzchnią metalu zachodzą zmiany w strukturze wę-
glowodorów, które powinny być obserwowane przy zastosowaniu bardzo czułej 
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detekcji określającej skład oleju. Ze względu na to, że warstewka przyścienna 
kontaktująca się z powierzchnią metalu stanowi niewielką część objętości oleju 
czy smaru w smarowanym skojarzeniu, zastosowano do badań olej po długim 
kontakcie z opiłkami stalowymi, gdzie ilość węglowodorów po reakcjach che-
micznych na metalu powinna być większa. Do badań oleju wykorzystano jedną 
z najbardziej dostępnych metod – badanie widm z zakresu podstawowej pod-
czerwieni [10, 11]. Promieniowanie podczerwone z tego zakresu odpowiada 
długościom fal od ok. 2 do 25 µm (a częstości 400–5000 cm-1). Dla widm wę-
glowodorów w podczerwieni charakterystyczna jest absorpcja związana z drga-
niami wiązań C-H i C-C. Pasma absorpcyjne węglowodorów, związane z czę-
stościami charakterystycznymi C-H (grupy metylowe i metylenowe) występują 
w trzech zakresach częstości: 3000–2800 cm-1, 1400–1300 cm-1 i ok. 700 cm-1. 
Natężenie pasm absorpcyjnych omawianych grup zależy liniowo od ich ilości 
i fakt ten jest wykorzystywany do wyznaczania liczby poszczególnych grup 
w badanych węglowodorach lub ich mieszaninach i jest podstawą analiz benzyn 
i złożonych mieszanin węglowodorów w przemyśle. 

Badane oleje i smary mineralne składały się z trzech podstawowych frakcji: 
I – węglowodory parafinowo-naftenowe (0.57); II – węglowodory aromatyczne 
(0.386); III – żywice (0.035). Czyste oleje wykazywały wyraźne pasma przy 
częstości: 1/ 2924 i 2854 cm-1, 2/ 1630 cm-1, 3/ 1462 i 1377 oraz 4/ 720 cm-1. 
Badania olejów i smarów po kontakcie ze stalą (uzyskane z mieszanin olejów 
z dużą ilością opiłków stalowych) oraz modyfikowanych dodatkiem AW, siarką 
i sadzą wykazują wyraźne zmiany w natężeniach tych linii, a w wielu przypad-
kach wskazują na ich rozszczepienie. Ciekawym przykładem jest pasmo absorp-
cyjne drgań wahadłowych grupy metylenowej, występujące w węglowodorach 
w obszarze 790–720 cm-1. Jego dokładne położenie zależy od długości łańcucha 
i np. dla C2H5 występuje ono przy 790–770 cm-1, a dla C3H7 przy 743–734 cm-1. 
Zmiany w strukturze oleju zachodzące na powierzchni metalu (związane z moż-
liwością zajścia różnych reakcji katalitycznych  i modyfikowania tych reakcji 
obecnością dodatków) prowadzące do powstania niższych węglowodorów mogą 
powodować rozszczepienie i przesunięcie pasm w okolicy 720–760 cm-1 (w pre-
zentowanych badaniach zastosowano jako dodatki siarkę i sadzę). Wniosek ten 
potwierdza również badanie czystego oktadekanu i po kontakcie ze stalą. W tym 
przypadku dużo silniejsze pasmo niż w oleju przy 720,5 cm-1 rozdziela się na 
dwa słabsze pasma przy 720 i 761,5 cm-1. Dokładniejsze wnioski mogłyby być 
uzyskane z szerszych badań poszczególnych frakcji węglowodorowych, ponie-
waż w niektórych obszarach podczerwieni zachodzi przekrywanie pasm pocho-
dzących od różnych rodzajów węglowodorów. 

Na rysunku 3 wyraźnie widać zmiany w widmie oktadekanu po kontakcie 
z opiłkami w zakresach częstotliwości: 
• 720–760 cm-1 (zmniejszenie natężenia pasma w 720 cm-1 i powstanie nowe-

go przy 760 cm-1, co może świadczyć o powstaniu węglowodorów o niż-
szych łańcuchach, 
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• 1300–1631 cm-1 (bardzo silna zmiana w natężeniu pasm 1377.8–1466 cm-1 
i powstanie nowego niskiego pasma przy 1631 cm-1), 

• 2853–2956 cm-1 (zmiany w wysokościach natężeń 2 podstawowych pasm 
przy 2853 cm-1 i 2923 cm-1). 
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1 – oktadekan, 2 – oktadekan po kontakcie z opiłkami stalowymi. 

 

Rys. 3. Widma w podczerwieni oktadekanu 
Fig. 3. Octadecan infrared spectrums  

 
Podobne zmiany można zaobserwować w przypadku oleju mineralnego 

(rys. 4). 
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1 – olej mineralny, 2 –  olej mineralny po kontakcie z opiłkami (24 h), 3 –  olej mineralny  

z opiłkami, próbka przygotowana po długim kontakcie oleju z opiłkami  (1 miesiąc) 
 

Rys. 4. Widma w podczerwieni oleju mineralnego  
Fig. 4. Infrared spectrums of mineral oil 



A. Neyman,  D. Samatowicz  
 

30 

Dwie ostatnie zmiany mogą wskazywać na zmiany nie tylko w węglowodo-
rach nasyconych, ale i na możliwość powstania alkenów. Zmiany, które można 
zauważyć w natężeniu podstawowych pasm 720 cm-1 i 1630 cm-1, mogą świad-
czyć o zmianie struktury węglowodorów wchodzących w skład oleju. 

Na rysunku 5 (a) widmo w pełnym zakresie podstawowej podczerwieni; na 
rysunku (b) obszar charakterystyczny dla oleju mineralnego w okolicy pasma 
720 cm-1, gdzie po kontakcie z opiłkami i po dodaniu sadzy można obserwować 
zmiany – na krzywej 2 i 3 pojawiają się dodatkowe piki. Zmiany mogą świad-
czyć o powstaniu nowych węglowodorów o krótszych łańcuchach. 
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1 – olej mineralny, 2 – olej mineralny + 10% wag. sadzy, po kontakcie z opiłkami,  
3 – olej mineralny + 10% sadzy 

 
Rys. 5. Widma w podczerwieni oleju mineralnego 

Fig. 5. Infrared spectrums of mineral oil 

a) 

b) 
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Podobnie jak w poprzednich wynikach można zauważyć zmiany w okolicy 
pasma 720 cm-1 i w obszarze 3300–3400 cm-1, gdzie możliwe jest pojawienie się 
nowych pasm od węglowodorów nienasyconych i związanych z podwójnymi 
wiązaniami węgla. 

Podobny charakter zmian widoczny jest na rys. 6, na którym zobrazowano 
widma dla smaru mineralnego litowego. 
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1) smar litowy po kontakcie z opiłkami, 2) smar litowy z domieszką 10% siarki, 
3) smar litowy, 4) Smar litowy z 10% domieszką siarki i po kontakcie z opiłkami. 

 
Rys. 6. Widma w podczerwieni smaru litowego z domieszką grafitu  
Fig. 6. Infrared spectrums of lthium grease with graphite additive 

a) 

b) 
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Wnioski 
 

1. W stalowych próbkach kontaktujących się z olejem smarowym stwierdzono 
wzrost zawartości wodoru. Zawartość wodoru rosła ze wzrostem czasu od-
działywania oleju. 

2. Badania spektrograficzne ujawniły zmiany zachodzące w strukturze węglo-
wodorów kontaktujących się z powierzchniami stalowymi. 

3. Główną przyczyną wzrostu zawartości wodoru w warstwach wierzchnich 
stalowych skojarzeń ciernych smarowanych smarami węglowodorowymi by-
ła dysocjacyjna chemisorpcja węglowodorów zawartych w smarach wskutek 
czego wodór dyfundując w głąb WW powodował zmianę własności fizycz-
nych WW.  

4. Wodór oddziałując wraz z dyslokacjami wywołuje specyficzne zmiany 
współczynnika tłumienia i modułu sprężystości poprzecznej. Zmiany te mogą 
mieć wpływ na tribologiczne właściwości WW stalowych, smarowanych 
elementów.  

 
Praca wpłynęła do Redakcji 11.12.2006 r. 
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Hydrogen in surface layers of lubricated sliding contacts 

 
S u m m a r y  

Hydrocarbons included in lubricants submitted dissociation chemisorptions as a result of 
catalytic action of some metals and oxides, which cause released hydrogen penetration into surface 
layers. Hydrogen locates near structure defects and surface dislocations and cause characteristic 
changes of surface layers properties which can be observed as changes in damping coefficient and 
shear modulus of covered with lubricant samples. An influence of lubricant time of contact with 
steel samples on hydrogen contents in the samples was investigated. An increase of lubricant time 
of contact caused higher hydrogen contents. 

This influence of a lubricant on properties of surface layers is still insufficiently recognised. 
The method of investigation of damping coefficient and shear modulus of lubricated speci-

men can be a good supply of traditional tribological tests. The use of this method for tribological 
purposes was undertaken firstly in Technical University of Gdańsk in 1993. 

As the result of strains caused by external torque moment new process of hydrogen and dis-
locations action occurred which is responsible for damping coefficient increase and shear modulus 
changes.  

The changes of damping coefficient and shear modulus can have direct relation to tribologi-
cal properties of surface layers.  
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