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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki tribologicznych badań stanowiskowych łożysk ślizgowych
z czopami modyfikowanymi powłokami z TiN i CrN oraz czopami ze strukturą „pierścieniową”
TiN–stal 46Cr2 i CrN–stal46Cr2. Strukturę „pierścieniową” charakteryzuje usytuowanie na powierzchni ślizgowej czopa w formie pierścieni materiałów różniących się właściwościami tribologicznymi. Struktura ta powstaje w wyniku nałożenia na podłoże czopa ze stali 46Cr2 nieciągłej
powłoki z TiN lub CrN, przy zastosowaniu metody PVD. Badania stanowiskowe par ciernych
zrealizowano w węźle ciernym czop z modyfikowaną warstwą powierzchniową i wycinek panwi
ze stopu CuPb30 i AlSn20. Pary tribologiczne w czasie prób smarowano olejem silnikowym Castrol magnatec 5W/40. Badania przeprowadzono na testerze tribologicznym T–05. Wyniki badań
potwierdziły korzystną współpracę tribologiczną w przypadku zastosowania w parach ślizgowych
struktury „pierścieniowej”. Badania wykazały, że wartość siły tarcia i wielkość zużycia materiału
łożyskowego są najmniejsze dla par z czopami CrN-stal 46Cr2 i azotowanych, a największe wartości rejestrowano dla par z czopami TiN.
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1. Wprowadzenie
Właściwości eksploatacyjne ślizgowych węzłów tarcia zależą od materiałów konstrukcyjnych i zastosowanej technologii podczas ich wytwarzania. Właściwości tribologiczne węzła trącego są wypadkową konstrukcji węzła i właściwości współpracujących powierzchni, a pośrednio stanu warstw wierzchnich
elementów węzła ciernego. Warstwę wierzchnią można kształtować w procesach technologicznych poprzez prawidłowy wybór materiałów na te elementy
i technologii ich obróbki powierzchniowej. Prawidłowo ukształtowana warstwa
wierzchnia zapewnia optymalne tribologiczne właściwości w czasie eksploatacji, a tym samym trwałość i niezawodność konstrukcji. Różnorodność warunków pracy i obciążenia węzłów ślizgowych, konstrukcja i rodzaj dominującego
rodzaju zużycia jest podstawą wyboru materiału i rodzaju obróbki powierzchniowej elementów węzła [1, 2, 3, 7]. Obecnie stosuje się wiele metod wytwarzania warstw powierzchniowych chroniących przed zużyciem tribologicznym,
jednak szczególnie korzystne cechy posiadają powłoki nakładane technikami PVD
[4, 6]. Uzyskane powłoki posiadają struktury charakteryzujące się dużą twardością,
odpornością na zużycie, odpornością na korozję i dobrymi właściwościami zmęczeniowymi zależnymi od technologicznego przygotowania podłoża.
W pracy węzła ślizgowego, w warunkach tarcia mieszanego, istotne znaczenie mają warstwy powierzchniowe charakteryzujące się odpowiednimi właściwościami tribologicznymi. Podstawowymi czynnikami stosowanymi do oceny przydatności uzyskanej warstwy powierzchniowej jest: twardość, odporność
na zużycie, wytrzymałość zmęczeniowa, odporność korozyjna, wartość współczynnika tarcia [7]. Celem realizowanych badań było określenie wpływu technologicznie ukształtowanych warstw powierzchniowych czopa na zmianę warunków tarcia w parze ślizgowej pracującej w warunkach tarcia mieszanego.
2. Materiał i metoda
Do realizacji badań wykonano próbki pierścieniowe czopów ze stali 46Cr2.
Na powierzchni walcowej wytworzone zostały powłoki TiN i CrN oraz warstwy
powierzchniowe o strukturze „pierścieniowej” TiN–stal 46Cr2 i CrN–stal 46Cr2
(rys. 1). Technologa wykonania próbek została ustalona przez producenta powłok: czas procesu wynosił 40 min i przebiegał w temperaturze 260°C przy
ciśnieniu w komorze jonizacyjnej wynoszącym dla powłoki TiN p = 1,2·10-2mbara,
a dla powłoki CrN p = 3.5·10-2mbara. Wykonano również próbki pierścieniowe
ze stali 38CrAlMo5-10, które poddano azotowaniu w czasie 6 godzin w temperaturze 530°C w atmosferze azotu z wodorem. Przeciwpróbki wycięto z panwi
łożyskowych wykonanych ze stopów łożyskowych CuPb30 i AlSn20. Badane
pary kinematyczne smarowano podczas testu olejem silnikowym Castrol GTX
Magnatec API SL/CF, SAE 5W/40.
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Rys. 1. Budowa struktury „pierścieniowej”: 1 – powłoka, 2 – materiał próbki stal 46Cr2
Fig.1. Construction of ring structure 1 – coating, 2 – material of ring 46Cr2

Program badań obejmował rejestracje siły tarcia, temperatury i zużycia stopu łożyskowego w warunkach startu pary ślizgowej, jak i w ustalonych warunkach pracy. Warunki startu pary ślizgowej określone zostały zakresem prędkości
obrotowej od 0 do 500 obr/min i czasem t = 10 sekund, przy ustalonych naciskach jednostkowych p = 10, 15 i 20 MPa. Badania w ustalonych warunkach
tarcia przeprowadzono przy założonych parametrach obciążenia; stała prędkość
obrotowa czopa n = 100 obr/min i zmienne naciski jednostkowe p = 10, 15
i 20 MPa. Badania te przeprowadzono na maszynie tribologicznej produkcji
MCNEMT w Radomiu typu T–05, skojarzenie rolka–klocek w styku rozłożonym
[5].
3. Omówienie wyników badań i dyskusja
W warunkach tarcia mieszanego istotnym zagadnieniem jest wyznaczenie
momentu rozruchowego, który określa opory tarcia występujące w czasie
wprowadzania w ruch czopa pary ślizgowej. Uzyskane wartości siły tarcia są
indywidualne dla badanych par kinematycznych czop–panew i nie można określić ogólnych zależności między badanymi wielkościami (rys. 2). Zarejestrowane wartości siły tarcia potwierdziły jej wzrost wraz z przyrostem obciążenia
pary ciernej. Najniższe wartości siły tarcia i to niezależnie od materiału współpracującej panwi, są charakterystyczne dla par kinematycznych z czopami
z warstwą powierzchniową CrN–stal 46Cr2. W parach z czopem z warstwą powierzchniową TiN najniższą wartość siły tarcia rejestruje się przy współpracy
z panwią ze stopu CuPb30. W przypadku pozostałych skojarzeń par ciernych
czop–panew rejestrowane wartości siły tarcia są porównywalne i zbliżone do
uzyskanych dla par ślizgowych z czopem azotowanym.
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Rys. 2. Siły tarcia w momencie rozruchu pary ciernej
Fig. 2. Friction force in moment of starting friction pair
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Rys. 3. Siła tarcia w funkcji obciążenia pary kinematycznej z czopem z warstwą powierzchniową;
A) TiN, B) TiN– stal 46Cr2, C) CrN, D) CrN– stal 46Cr2, E) azotowana
Fig. 3. Friction force in function of load of kinematic pair with surface layer of journal; A) TiN,
B) TiN–steel 46Cr2, C) CrN, D) CrN–steel 46Cr2, E) nitriding

W ustalonych warunkach pracy pary kinematycznej czop–panew zarejestrowane zostały istotne różnice w wartości rejestrowanej siły tarcia (rys. 3).
Uzyskane w czasie prób wyniki pomiarów wykazały, że pary z panwią ze stopu
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AlSn20 charakteryzują się niższymi wartościami siły tarcia niż pary z panwią ze
stopu CuPb30. Najniższe wartości siły tarcia rejestrowano podczas prób par
z czopami z warstwami wierzchnimi z azotkiem chromu, a istotne zmniejszenie
oporów tarcia wystąpiło w przypadku zastosowania panwi ze stopu AlSn20.
W warunkach pracy par z stopem łożyskowym CuPb30 siła tarcia jest zbliżona
do par po azotowaniu. Zastosowanie powłoki z TiN prowadzi do wzrostu oporów tarcia, niezależnie od gatunku stopu łożyskowego współpracującej panwi.
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Rys. 4. Temperatura w obszarze tarcia w funkcji obciążenia pary kinematycznej z czopem
z wartwą powierzchniowa; A) TiN, B) TiN–stal 46Cr2, C) CrN, D) CrN–stal 46Cr2, E) azotowana
Fig. 4. Temperature in function of load of kinematic pair with surface layer of journal; A) TiN, B)
TiN–steel 46Cr2, C) CrN, D) CrN–steel 46Cr2, E) nitriding

Analiza zmian temperatury w obszarze styku wykazała, że zastosowanie
stopu łożyskowego AlSn20 powoduje obniżenie temperatury w obszarze tarcia
w stosunku do stopu CuPb30 (rys. 4). Istotne dla badanych par z modyfikowanymi warstwami powierzchniowymi jest obniżenie temperatury tarcia w parach
z panwią ze stopu AlSn20 poniżej temperatury rejestrowanej dla prób z czopem
azotowanym. W parach ciernych z panwią ze stopu CuPb30 zaobserwowano
zbliżony poziom temperatury dla badanych par ślizgowych, z wyjątkiem skojarzenia z czopem z warstwą powierzchniową CrN. W tym skojarzeniu zarejestrowano najwyższe temperatury w obszarze tarcia, szczególnie przy wyższych
obciążeniach pary ciernej.
Podczas badań rejestrowano również zużycie wagowe stopów łożyskowych
CuPb30 i AlSn20 (rys. 4). Wyniki prób wykazały, że zużycie badanych stopów
zależy w sposób istotny od własności warstw powierzchniowych współpracujących czopów w parach ciernych. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że
zastosowanie „pierścieniowej” warstwy powierzchniowej czopa wpływa na
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zmianę wielkości zużycia stopu łożyskowego. Istotne zmniejszenie zużycia stopu łożyskowego podczas współpracy z pasmową warstwą powierzchniową
w stosunku do jednolitej warstwy zaobserwowano dla czopa z warstwą CrN
podczas współpracy ze stopem AlSn20. Zużycie panwi w tym układzie kinematycznym jest 20–40% mniejsze niż przy zastosowaniu w parach ciernych czopa
z warstwą jednolitą CrN. Największe zużycie stopów łożyskowych obserwowano w parach z czopem z warstwą wierzchnią z TiN. Natomiast najmniejsze zużycie materiału panwi wystąpiło podczas współpracy z czopem azotowanym
jonizacyjnie. Przy czym współpraca czopa z warstwą CrN–stal w parach z panwią z CuPb30 wykazuje zbliżone wartości zużycia do par z czopem azotowanym. Podobną tendencję obserwuje się dla par z panwią AlSn20, ale w tym
przypadku zużycie stopu łożyskowego jest dwukrotnie większe.
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Rys. 5. Zużycie stopu łożyskowego w zależnosci od rodzaju wartwy powierzchniowej; A) TiN,
B) TiN–stal 46Cr2, C) CrN, D) CrN–stal 46Cr2, E) azotowana
Fig. 5. Wear of bearing metal in function of surface layer of journal; A) TiN, B) TiN-steel 46Cr2,
C) CrN, D) CrN-steel 46Cr2, E) nitriding

Występujące zmiany można tłumaczyć wzajemnym oddziaływaniem
współpracujących warstw wierzchnich czopa i panwi, występowaniem zjawisk
fizykochemicznych na ich powierzchniach w wyniku wymuszeń zewnętrznych.
Istotne znaczenie ma tutaj oddziaływanie czynnika smarnego, który ulegając
przemianom może tworzyć korzystne lub niekorzystne warunki tarcia. W wyniku procesu tarcia mogły zachodzić zjawiska przenoszenia materiału panwi na
powierzchnie czopa lub wbijania się twardych cząstek zużycia materiału czopa
w powierzchnie stopu łożyskowego. Wyjaśnienie zachodzących zjawisk wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań zmierzających do określenia produktów zużycia, określenia składu chemicznego powierzchni czopów i panwi,
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zmian składu chemicznego oleju, niejednorodności warstw powierzchniowych
oraz ich ciągłości, wyznaczenia właściwości fizykochemicznych wytworzonych
powłok.
4. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych i analizy ich
wyników można wyciągnąć następujące wnioski:
1. Zastosowane technologie umożliwiają wytworzenie czopów z trwałymi
pasmowymi warstwami powierzchniowymi o właściwościach tribologicznych wymaganych dla czopa węzła ciernego pracującego w warunkach tarcia mieszanego.
2. Wykazano, że pary ślizgowe z czopami z warstwą powierzchniową pasmową CrN–46Cr2 i azotowaną charakteryzuje najmniejsze zużycie stopów łożyskowych. Natomiast największe zużycie zarejestrowano dla par z czopami
z warstwą powierzchniową z TiN.
3. Modyfikacja warstwy wierzchniej czopa CrN wpływa korzystnie na zmniejszenie oporów tarcia, obniżenie temperatury w obszarze tarcia i redukcję
zużycia stopu łożyskowego.
Praca wpłynęła do Redakcji 25.10.2004 r.
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Applications of CrN and TiN coatings to modified surface layer of kinematic slide pairs
Summary
The study has determined influence formed one component surface layers (TiN, CrN) and
band structure surface layers (TiN-steel 46Cr2, CrN-steel 46Cr2) of journal on parameters of
friction in kinematic pairs. During the research ring samples worked with segment of slide bearing
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made of CuPb30 alloy or AlSn20 alloy. The kinematic pairs lubricated motor oil castrol magnatec
5W–40. The research performed on test machine T–05. Results of researches confirmed possibilities of use two components surface layers in sliding pairs, which work under conditions of mixed
friction.
Purpose of delimitation of changes was made investigation resistance of friction force in
moment of starting. In moment of starting of friction pairs were registered values of friction force
in function of superficial layer of journal, sort of bearing alloy and charges of kinematic pair.
Changes of friction force were individual for testing kinematic pair. The research showed that
friction force had the lowest values for pair with surface CrN. Values of friction forces of pair with
surface layer TiN was the highest.
The next tested the kinematic pairs during steady-state condition: constant rotational speed
journal n = 100 r.p.m., and change unit pressure p = 10, 15 i 20 MPa. In this condition were recorded friction force and temperature of contact area. The researches showed it that friction force
and temperature was lower in pair with AlSn20 bearing alloy than pair with CuPb30 bearing alloy.
The lower friction force was observed for pairs with CrN surface layer. The usage TiN caused
increasing of friction force. There was important depression temperature during the work pairs
with bearing made of AlSn20 bearing alloy below temperature recording for pairs with ion nitriding surface layer. The researches showed that friction force, temperature of contact area and wear
depend on load condition and structure of kinematic pair. On base of experiences one ascertained
influence formed superficial layer on wear of bearing alloy. Co-operation journal with CrN surface
layer of and ion nitriding surface layer of journal was characterized by least wear of bearing alloy.
Frictional pair with journal with TiN surface layer was registered the greatest wear of bearing
alloy.

