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S ł o w a  k l u c z o w e  

Powłoka niskotarciowa WC/C, olej bazowy, nośność filmu smarowego, powierzchniowa trwałość 
zmęczeniowa. 

K e y w o r d s  

WC/C low friction coating, base oil, load-carrying capacity of lubricating film, rolling contact 
fatigue. 

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

Zbadano zdolność filmu smarowego, formowanego przez różne oleje bazowe, do przenosze-
nia obciążeń w węźle tarcia, z elementami pokrytymi twardą powłoką niskotarciową WC/C. W ba-
daniach używano mineralnych i syntetycznych olejów bazowych o różnej budowie chemicznej. 
Wyniki badań tribologicznych dla poszczególnych olejów bazowych porównywano z wynikami 
uzyskanymi dla handlowego oleju przekładniowego o klasie jakościowej GL-4, przeznaczonego 
do stalowych węzłów tarcia. Nośność filmu smarowego określano na podstawie wielkości obci-
ążenia zacierającego, wyznaczanego w testach przeprowadzonych za pomocą aparatu czteroku-
lowego z ciągłym przyrostem obciążenia elementów smarowanych. Stwierdzono, że większość 
badanych baz olejowych tworzy na elementach pokrytych powłoką WC/C trwalszy film smarowy 
niż handlowy olej przekładniowy. Największą trwałością filmu smarowego charakteryzuje się baza 
oparta na poliglikolach, zaś najmniejszą baza mineralna. 
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Zbadano także wpływ olejów bazowych na powierzchniową trwałość zmęczeniową ele-
mentów pokrytych twardą powłoką niskotarciową WC/C. Stwierdzono, że bazy olejowe, charak-
teryzujące się dużą nośnością filmu smarowego, mogą niekorzystnie wpływać na powierzchniową 
trwałość zmęczeniową (pitting) elementów z powłokami WC/C. 

1. Wprowadzenie 

Problem zwiększania trwałości węzłów tarcia znajduje się w centrum uwagi 
wielu ośrodków badawczych [1–3]. W tym obszarze badań można zidentyfiko-
wać dwa zasadnicze kierunki: jednym z nich jest doskonalenie materiałów sma-
rowych; drugim – rozwój materiałów i technologii wytwarzania węzłów tarcia 
(np. nakładanie cienkich, twardych powłok przeciwzużyciowych). 

Do pokrywania elementów maszyn narażonych na tarcie najczęściej stosuje 
się powłoki wytwarzane na bazie amorficznego węgla (typu a-C, a-C:H oraz 
Me-C:H, gdzie Me to W, Ti, Cr, Si lub B), określane często wspólnym mianem 
DLC [4]. Dobre właściwości tribologiczne powłok DLC związane są ze zjawi-
skiem poślizgu, zachodzącym w warstwie przejściowej, powstającej w strefie 
kontaktu tarciowego jako konsekwencja procesów grafityzacji i utleniania. 
Obecnie do pokrywania elementów maszyn stosowane są powłoki niskotarcio-
we, w tym typu [5]: WC/C, W-C:H, Graphit-iC i Dymon-iC. 

Otwartym pozostaje problem doboru środków smarowych kompatybilnych 
z materiałem węzła tarcia z powłokami DLC i spełniającego wymagania ekolo-
gii. Właściwości tribologiczne takich węzłów tarcia w istotnym stopniu zależą 
od fizykochemicznej charakterystyki środka smarowego [6–8]. Wynika to z fak-
tu, że przemiany tribochemiczne oraz związana z tym struktura warstwy gra-
nicznej i zmodyfikowanej w warunkach tarcia warstwy wierzchniej, są odmien-
nie niż w stalowych węzłach tarcia. Jednym z powodów jest niska energia po-
wierzchniowa powłok. Powstanie granicznego filmu smarowego na powierzchni 
twardych powłok jest utrudnione, co skutkuje jego zmniejszoną nośnością 
i odpornością na ścinanie [7–8]. Celem pracy jest zbadanie zależności pomiędzy 
rodzajem oleju bazowego a nośnością filmu smarowego i powierzchniową trwa-
łością zmęczeniową elementów węzła tarcia pokrytych powłoką niskotarciową 
WC/C. 

2. Obiekty i metody badań 

Ze względów ekonomicznych, do badań wybrano powłokę WC/C. Nanie-
siono ją na elementy testowe, które stanowiły kulki ze stali łożyskowej ŁH-15 
o średnicy 12,7 mm oraz stożki o kącie wierzchołkowym 94o. Porównanie meto-
dą Fowkesa [9] energii powierzchniowych powłoki WC/C i stali ŁH-15 wykaza-
ło, że różnią się one istotnie wartością składowej dyspersyjnej i polarnej – tab. 1, 
[10]. Składowa polarna (na którą składają się między innymi oddziaływania 
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dipol–dipol, wiązania wodorowe, wiązania akceptorowo-donorowe) dla stali jest 
dwukrotnie wyższa, niż dla powłoki WC/C. Można zatem zakładać, że oddzia-
ływania adsorpcyjne składników oleju z powłoką niskotarciową WC/C będą 
słabsze, a tym samym trwałość filmu smarowego będzie niższa, niż z po-
wierzchnią stali. Zwiększenie tych oddziaływań z powłoką WC/C jest możliwe 
dzięki zastosowaniu środka smarowego o zwiększonym udziale składników 
polarnych. W celu zweryfikowania tej tezy, w badaniach zastosowano wybrane 
syntetyczne oleje bazowe, zawierające w cząsteczce dużą liczbę grup polarnych 
(poliestrowy, poliglikolowy i poliglikolowo-poliestrowy), zaś dla porównania 
oleje niepolarne (polialfaolefinowy, biały oraz bazę mineralną SAE 30/95). Wła-
ściwości badanych baz odnoszono do właściwości oleju handlowego o klasie ja-
kościowej GL-4. 

 
Tabela 1. Energia powierzchniowa powłoki WC/C oraz stali ŁH15 [10] 

Table 1. The surface energy of WC/C coating and AISI 52100 bearing steel 
 

Metoda Fowkesa [mN/m] 
 

Stal ŁH-15 WC/C 

Energia powierzchniowa, γ 39,00 45,50 

Składowa dyspersyjna, γd 20,30 35,86 

Składowa polarna, γp 18,70 9,64 

 
Przed przystąpieniem do badań tribologicznych zbadano lepkość olejów ba-

zowych. W przypadku baz, których lepkość była zbyt niska wprowadzano do 
nich wiskozator polimetakrylanowy w ilości, która zapewniała uzyskanie lepko-
ści właściwej dla oleju klasy GL-4 o najniższej lepkości. Oznaczanie lepkości 
kinematycznej prowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 3104:2004, za pomocą 
lepkościomierza Ubbelohde’a, w temperaturach 40 i 100oC. 

Badania nośności filmu smarowego przeprowadzono za pomocą aparatu czte-
rokulowego T-02. Testy wykonywano w temperaturze otoczenia przy następują-
cych parametrach: obroty wrzeciona 500±20 obr/min, prędkość poślizgu 0,19 m/s, 
szybkość narastania obciążenia 409 N/s, obciążenie początkowe 0 N, obciążenie 
maksymalne 7400±100 N. Oceny badanych olejów dokonywano na podstawie 
wartości obciążenia zacierającego Pt (wg PN-76/C-04141), odzwierciedlającego 
nośność filmu smarowego utworzonego przez badany środek smarowy.  

Wyniki testów tribologicznych stanowiły średnie arytmetyczne z co naj-
mniej trzech biegów badawczych, w których pomiary obarczone błędem grubym 
eliminowano za pomocą testu Q-Dixona dla 95% poziomu ufności. 

Badania powierzchniowej trwałości zmęczeniowej wykonano za pomocą 
zmodyfikowanego aparatu czterokulowego T-03 [11], w którym górna kulka 
zastąpiona była stożkiem. Badanie polegało na przeprowadzeniu 24 biegów 
badawczych (stożek i trzy kulki współpracujące tocznie w obecności środka 
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smarowego). Mierzony był czas do wystąpienia pittingu podczas biegu ba-
dawczego. Następnie sporządzano rozkład Weibulla i na jego podstawie okre-
ślano powierzchniową trwałość zmęczeniową za pomocą tzw. trwałości L10 (L10 
– czas, po którym 10% populacji badanych elementów ulega uszkodzeniu w wa-
runkach testu). Badania prowadzono w temperaturze otoczenia w następujących 
warunkach: obroty wrzeciona 1450±50 obr/min, obciążenie wstępne węzła 981 
N, obciążenie badawcze 3924 N. 

Przed badaniami tribologicznymi wszystkie elementy testowe myto w ben-
zynie ekstrakcyjnej w myjce ultradźwiękowej przez 10 minut. 

3. Wyniki badań 

Lepkość badanych olejów bazowych zestawiono w tab. 2. Do baz olejo-
wych oznaczanych symbolami B3 i B4 wprowadzano wiskozator. 

 
 

Tabela 2. Charakterystyka lepkościowa badanych baz olejowych  
Table 2. The viscosity characteristic of investigated base oils 

 

Symbol Opis Lepkość  
w 40°C 

Lepkość  
w 100°C 

WL 

B1 Olej mineralny SAE 30/95 78,70 9,97 107 

B2 Olej mineralny biały 66,34 9,01 111 

B3 Olej poliestrowy 48,05 10,56 219 

B4 Olej polialfaolefinowy 47,64 10,43 217 

B5 Olej poliglikolowy 77,04 12,00 152 

B6 Mieszanina oleju poliestrowego 
i poliglikolowego w stosunku 
masowym 1:1 

52,35 10,27 190 

 
 

Wyniki badania wielkości obciążenia zacierającego w układzie materiało-
wym WC/C-WC/C w obecności poszczególnych badanych olejów zaprezento-
wano na rys. 1. Wszystkie badane bazy olejowe, w tym także mineralne, tworzą 
na powierzchni powłoki niskotarciowej trwalszy film smarowy, niż mineralny 
olej handlowy GL-4 na stali i na powłoce WC/C. Wartość obciążenia zacierają-
cego dla oleju GL-4 jest o ok. 25% niższa niż nawet dla bazowego oleju mine-
ralnego (B1). Przyczyną niższej trwałości filmu smarowego, tworzonego przez 
olej handlowy na powierzchni powłoki WC/C, może być obecność w nim do-
datków uszlachetniających. Najtrwalszy film smarowy na powłoce WC/C two-
rzy baza poliglikolowa (B5). Znaczącą trwałością filmu smarowego charaktery-
zuje się także baza polialfaolefinowa (B4). Ogólnie potwierdza to tezę o wyż-
szej efektywności baz polarnych.  
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Rys. 1. Wartości obciążenia zacierającego badanych olejów bazowych  

Fig. 1. The scuffing load values of investigated oils 
 

 
Porównując wyniki testów tribologicznych dla oleju handlowego i olejów 

bazowych stwierdzono, że zmiany momentu tarcia w funkcji obciążenia w ukła-
dzie WC/C-WC/C przebiegają odmiennie niż w układzie stal–stal – rys. 2. 
W przypadku węzła smarowanego olejem GL-4 przerwanie filmu następuje przy 
obciążeniu rzędu 2000 N. Naniesienie powłoki niskotarciowej powoduje, że 
współpracujące powierzchnie rozdziela film smarowy, utworzony jedynie przez 
bazę olejową, do obciążeń rzędu 3700 N, a więc prawie dwukrotnie wyższych. 
Przy tym obciążeniu węzeł stalowy pracuje już w warunkach tarcia suchego 
(zacieranie), jednak nie następuje jego unieruchomienie. Natomiast w przypad-
ku układu WC/C–WC/C, smarowanego olejem białym, przerwanie filmu sma-
rowego prowadzi do natychmiastowego unieruchomienia wrzeciona aparatu 
(zatarcia węzła). Fakt, że naniesienie powłoki WC/C znacząco zwiększa obcią-
żenie, przy którym następuje przerwanie filmu smarowego, pozwala przypusz-
czać, iż możliwe jest ograniczenie ilości dodatków przeciwzatarciowych (smar-
nych) w oleju przeznaczonym do smarowania elementów maszyn, pokrytych 
powłoką WC/C. Taki olej charakteryzowałby się zmniejszoną uciążliwością 
ekologiczną. 

Porównując przebiegi zmian momentu tarcia w węźle stalowym i węźle po-
krytym powłoką stwierdzono, że w przypadku powłoki WC/C obserwuje się 
nowe zjawisko – chwilowy, nieznaczny wzrost, a następnie obniżenie momentu 
i współczynnika tarcia, które ma miejsce przy obciążeniu węzła rzędu 800–1200 N 
– rys. 2 i 3.  Zjawisko to występowało w węźle z powłoką WC/C dla wszystkich  
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Rys. 2. Zmiany momentu tarcia dla węzła pokrytego powłoką WC/C smarowanego olejem  

bazowym B2 oraz węzła stalowego smarowanego olejem GL-4 w funkcji obciążenia 
Fig. 2. Changes of friction moment versus load for friction pair with WC/C coating lubricated  

with B2 base oil and for steel friction pair lubricated with B2 base oil 
 

               a) 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Czas [s]

O
b

ci
ąż

en
ie

 w
ęz

ła
 [

N
]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M
o

m
en

t 
ta

rc
ia

 [
N

m
]

obciążenie

hand./WC/C

hand./ŁH15

 
          b) 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Czas [s]

W
sp

ó
łc

zy
n

n
ik

 t
ar

ci
a handl./WC/C

handl./ŁH15

 
Rys. 3. Zmiany a) momentu tarcia oraz b) współczynnika tarcia w funkcji obciążenia w węzłach 

stalowym i z powłoką WC/C smarowanych olejem przekładniowym GL-4 
Fig. 3. Changes of a) friction moment b) friction coefficient versus load for friction pair with 

WC/C coating and for steel friction pair lubricated with commercial oil 
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badanych środków smarnych; nie obserwuje się go natomiast w węźle stalo-
wym. Prawdopodobnie można je tłumaczyć przejściem ze stanu smarowania 
hydrodynamicznego do elastohydrodynamicznego lub z tarcia płynnego do mie-
szanego. Jednakże wyjaśnienie go wymaga przeprowadzenia odpowiednich 
badań. 

Porównując wyniki testów tribologicznych dla skojarzenia stal–stal 
i WC/C–WC/C, smarowanych olejem GL-4 stwierdzono różnice przebiegu 
zmian momentu tarcia – rys. 3a w funkcji obciążenia, wyraźnie odzwierciedlone 
w zmianach współczynnika tarcia – rys. 3b. W przypadku węzła stalowego po 
gwałtownym wzroście współczynnika tarcia, związanym z przerwaniem filmu 
smarowego, następuje jego stopniowe obniżenie ze wzrostem obciążenia (efekt 
działania dodatków przeciwzatarciowych). W węźle z powłoką WC/C, po chwi-
lowym wzroście współczynnika tarcia następuje szybkie obniżenie jego warto-
ści. Wartości współczynników tarcia dla obu układów materiałowych zrównują 
się przy obciążeniu rzędu 5000 N. Tak więc w przypadku konwencjonalnego 
środka smarowego (przeznaczonego do węzłów stalowych) naniesienie powłok 
wprawdzie nie wpłynęło znacząco na trwałość filmu smarowego, ale obniżyło 
współczynnik tarcia w warunkach zacierania. 

Różnice obserwuje się także w charakterze śladów zużycia – rys. 4. Ślad 
tarcia powstający na kulce pokrytej powłoką niskotarciową (rys. 4a) wskazuje 
na mały udział zużycia adhezyjnego. W przypadku śladów powstałych na kul-
kach stalowych (rys. 4b), zużycie adhezyjne jest bardziej wyraźne, a ponadto 
obserwuje się zmiany spowodowane wyższą temperaturą pracy styku (płynięcie 
materiału, zmiana barwy powierzchni metalu wokół śladu).  

Jednym z istotnych powodów ograniczających zastosowanie niskotarcio-
wych, cienkich powłok na elementy maszyn i urządzeń jest trwałość zmęczeniowa  

 
 
a) b) 

  
 

Rys. 4. Struktura śladów tarcia powstałych na kulkach smarowanych olejem handlowym  
dla skojarzeń materiałowych: a) WC/C–WC/C, b) stal–stal 

Fig. 4. Images of wear scar on the balls lubricated with commercial oil for a) WC/C-WC/C b) 
steel-steel contacts 
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(pitting) takich elementów w wysoko obciążonych węzłach tarcia. Zjawisko to 
zależy od rodzaju powłoki i środka smarowego [11]. Dlatego też podjęto bada-
nia wpływu olejów bazowych na trwałość zmęczeniową elementów z naniesio-
nymi powłokami WC/C. Jak wynika z danych rys. 1, z punktu widzenia trwało-
ści filmu smarowego najkorzystniejsze jest stosowanie do powłoki WC/C oleju 
bazowego poliglikolowego – B5. Jednakże badania powierzchniowego zużycia 
zmęczeniowego – rys. 5, charakteryzowanego za pomocą tzw. trwałości L10, 
wykluczają jego zastosowanie. W przypadku oleju B5 wartość wskaźnika L10 
wynosi zaledwie 14,4 min. i jest dwukrotnie niższa niż dla mineralnej bazy ole-
jowej SAE 30/95 (B1). Najwyższą powierzchniową trwałość zmęczeniową za-
pewnia niepolarny, polialfaolefinowy olej bazowy (B4), który charakteryzuje się 
niższą, ale także względnie wysoką nośnością filmu smarowego w układzie 
WC/C–WC/C. Wskazuje to na konieczność poszukiwania kompromisu przy 
komponowaniu środków smarowych przeznaczonych do stosowania w syste-
mach tribologicznych, w których występują obciążone elementy trące z nanie-
sionymi twardymi powłokami niskotarciowymi typu WC/C. Zagadnienie to 
zostanie rozwinięte w kolejnych publikacjach. 
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Rys. 5. Powierzchniowa trwałość zmęczeniowa (wskaźnik L10) układu tarciowego WC/C–WC/C  

w obecności różnych materiałów smarowych 
Fig. 5. The influence of kind of oil on the value of L10 fatigue life of elements with WC/C coating 

 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania wykazały, że polarne bazy olejowe tworzą na po-
włoce WC/C film smarowy o wyższej trwałości niż komercyjny olej przekła-
dniowy o klasie jakościowej GL-4. Najtrwalszy film smarowy na powłoce 
WC/C tworzy baza poliglikolowa (B5), najsłabszy – baza mineralna (B1).  

Baza olejowa charakteryzująca się dużą trwałością filmu smarowego może 
mieć niekorzystny wpływ na powierzchniową trwałość zmęczeniową elementu 
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z naniesioną powłoką WC/C. Jest to jedną z przyczyn ograniczonego wykorzy-
stania tych powłok w praktyce technicznej. Wyeliminowanie tych ograniczeń 
wymaga zbadania mechanizmów pittingu elementów z powłokami, które są 
odmienne od mechanizmów pittingu elementów stalowych. 

 
Praca wpłynęła do Redakcji 26.03.2007 r. 
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Selection of base oil for friction pairs with WC/C coated elements 
 

S u m m a r y  

The ability of different base oils to carry the loads in tribological couple with WC/C coating 
was investigated. The friction pairs were lubricated with mineral and synthetic oils with different 
chemical constitution. The results of tribological tests were compared with results obtained for 
GL-4 commercial gear oil designed for steel contacts. The load-carrying capacity of lubricating 
film was determined using scuffing load (Pt). The tribological tests were carried out using T-02 
four-ball extreme-pressure tester under conditions of continuous increase of load. It has been 
stated that on the elements with WC/C coating all investigated oils created more resistant film than 
commercial oil. A maximum value of scuffing load was achieved for polyglycol oil but minimal 
for mineral base oil. 

The influence of base oils on the rolling contact fatigue of elements with a WC/C coating 
was investigated too. The tests were realised with modified four-ball tester – the upper ball was 
replaced with a cone. It has been stated that the oils which characterized by ability to create a high 
load-carrying capacity of lubricating film can have disadvantageous influence on rolling contact 
fatigue (pitting) of elements with WC/C coating. 

 
 

 




