Badanie współpracy tribologicznej tworzywa PEEK/BG ze stalą łożyskową

23
ZAGADNIENIA
EKSPLOATACJI
MASZYN
Zeszyt 4 (152) 2007

ADAM GOŁĄB*, WŁADYSŁAW SKONECZNY*

Badanie współpracy tribologicznej tworzywa PEEK/BG
ze stalą łożyskową

Słowa kluczowe
Właściwości tribologiczne, tarcie technicznie suche, tworzywa sztuczne, struktura geometryczna
powierzchni.
Key-words
Tribological properties, technically dry friction plastics, geometrical surface.
Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badan tribologicznych bezsmarowego skojarzenia ślizgowego
PEEK/BG – stal łożyskowa, przeprowadzonych testerem T-05 dla zmiennych nacisków (0,5÷1,5 MPa)
i zmiennych prędkości ślizgania (1÷2 m/s). Jeden z partnerów skojarzenia jest kompozytem na bazie
tworzywa PEEK (polieteroeteroketon) z napełniaczami: grafitu, włókna węglowego i PTFE (kompozyt
PEEK/BG przewyższa inne, tradycyjne materiały pod względem właściwości tribologicznych). Natomiast drugi partner – stal łożyskowa jest dobrany ze względu na swoje właściwości związane z odpornością chemiczną, odpornością na zużycie, stabilnością wymiarową itp. W badaniach zastosowano kompletny plan doświadczenia PS/DK-32. Badania stanu powierzchni elementów skojarzenia przed i po
współpracy ślizgowej przeprowadzono profilografometrem TalySurf firmy Taylor Hobson.

1. Wstęp
Tworzywa sztuczne stanowią bardzo dużą i ważną grupę materiałów stosowanych obecnie już niemal we wszystkich dziedzinach naszego życia. Są peł*
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nowartościowymi materiałami o nowych, niespotykanych dotąd właściwościach,
konkurencyjnych w stosunku do metali i ich stopów. W wielu przypadkach tworzywa sztuczne, odpowiednio dobrane i zmodyfikowane, przewyższają swoimi
właściwościami tradycyjne materiały konstrukcyjne stosowane na elementy
maszyn. Szerokie rozpowszechnienie tworzyw sztucznych jest następstwem
wielu ich cech i zalet, których nie mają materiały klasyczne.
Jednym z wielu kierunków zastosowań tworzyw sztucznych, ze względu na
ich dobre właściwości tribologiczne, są węzły kinematyczne maszyn. Szczególny nacisk kładzie się na eksploatację węzłów ślizgowych w warunkach tarcia
technicznie suchego. Równocześnie coraz wyższe wartości parametrów ruchowych prowadzą do intensyfikacji badań, poszukiwania nowych, lepszych materiałów ślizgowych.
Tworzywo PEEK ma wyjątkową stabilność termiczną. Jego maksymalna
dopuszczalna temperatura pracy ciągłej wynosi 250°C, a krótkookresowa –
310°C, co jest nieosiągalne dla większości termoplastów.
Tworzywo PEEK zachowuje użyteczne właściwości typu wytrzymałość na
rozciąganie i ściskanie aż do temperatury około 300°C. Dzięki wzmocnieniu
kompozyty PEEK/BG oraz PEEK/GF30 wykazują dużą sztywność i większą
wytrzymałość w całym zakresie temperatury [1], [2].
Obecnie w przemyśle, szczególnie w zaawansowanych technikach, wyrobom stawia się coraz większe wymagania dotyczące np.: wyższej temperatury
czy znakomitej odporności chemicznej, odporności na zużycie technologiczne
w połączeniu z bardzo wysoką stabilnością wymiarową. Wszystkie te oraz jeszcze inne wymagania, spełniają tworzywa konstrukcyjne z rodziny PEEK (polieteroeteroketon), a w szczególności kompozyt PEEK/BG z napełniaczami w postaci grafitu i włókna węglowego oraz PTFE (politetrafluoroetylenu).
2. Materiał badawczy i aparatura pomiarowa
Do badań użyto kompozytu PEEK/BG, tzn. tworzywa PEEK z napełniaczami w postaci grafitu, włókna węglowego i PTFE. Dzięki tym dodatkom tworzywo PEEK przewyższa inne tradycyjne materiały plastyczne pod względem
odporności na zużycie, szczególnie odporności na ścieranie w wysokich temperaturach. Kompozyt PEEK/BG ma zdolność do pracy pod dużym obciążeniem
oraz przy dużych prędkościach, zarówno smarowanych, jak i niesmarowanych
łożyskach [2].
Zastosowanie w skojarzeniu ślizgowym z tworzywem PEEK/BG partnera
ze stali łożyskowej spowodowane było jej własnościami użytkowymi. Do własności tych zalicza się m.in. twardość stali i ciągliwość, granicę sprężystości,
udarność oraz odporność na korozję i stabilność wymiarową, a w szczególności
– odporność na ścieranie. Wszystkie te własności mają wpływ na tzw. trwałość
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eksploatacyjną łożyska, co powinno się przedkładać na trwałość skojarzenia
PEEK/BG – stal łożyskowa.
Badania tarciowo-zużyciowe prowadzono na stanowisku pomiarowym testerem T-05.
Badania zmian stanu struktury geometrycznej warstw wierzchnich skojarzenia przeprowadzono profilografometrem Talysurf firmy Taylor Hobson,
z pełnym oprogramowaniem, które pozwala mierzyć nawet najbardziej skomplikowane kształty mikropowierzchni. Zastosowanie tego typu aparatury badawczej, zarówno do badań tribologicznych, jak i badań powierzchni, umożliwiło pełną analizę wyników badań.
3. Metodyka badań, warunki i plan eksperymentu
3. 1. Warunki badań

Przeznaczone do badań próbki wykonano z tworzywa PEEK/BG (polieteroeteroketon z napełniaczami grafitu, włókna węglowego i PTFE). Kształt próbki
w postaci klocka wklęsłego o szerokości d = 6,35 mm wykonano, stosując obróbkę mechaniczną skrawaniem.
Przeciwpróbki w kształcie rolki – pierścienia wykonano ze stali łożyskowej
ŁH15 stosowanej na łożyska toczne. Średnica rolki D = 35 mm, szerokości
b = 7,5 mm.
Przyjęto następujące warunki badań:
– tarcie technicznie suche;
– zmiana nacisku: 0,5; 1; 1,5; MPa;
– zmiana prędkości ślizgania: 1; 1,5; 2 m/s;
– obrotowy ruch próbek względem przeciwpróbki;
– stała droga tarcia: 43,2 km;
– ciągły pomiar współczynnika tarcia w całym cyklu badawczym każdego
skojarzenia;
– czteroetapowy pomiar ubytku masy próbki (zużycia) dla tej samej drogi
tarcia;
– sześciokrotny cykl powtórzeń.
Parametry badań tribologicznych zostały dobrane na podstawie analizy literatury oraz wieloletnich badań własnych.
3.2. Schemat obiektu badań i plan eksperymentu
Wielkości wejściowe:
1. Nacisk jednostkowy p
2. Średnie prędkości ślizgania v

Wielkości wyjściowe:
1. Zużycie próbki z
2. Współczynnik tarcia µ
3. Wybrane parametry chropowatości
powierzchni przeciwpróbki chr
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Zakres badań tribologicznych określono, kierując się parametrami technologicznymi najczęściej stosowanymi dla tego typu skojarzeń zastosowanych
w przemyśle.
Stąd zakres wielkości wejściowych dla:
– nacisku jednostkowego: 0,5÷1,5 MPa,
– średniej prędkości ślizgania: 1÷2 m/s.
Badania prowadzono w oparciu o eksperyment czynny, tzn. według planu
doświadczenia PS/DK-32 – jest to plan wybrany spośród wielu planów zalecanych przez prof. Zbigniewa Polańskiego [3], [4], [5].

Tabela 1. Plan doświadczenia i wyniki badań zużycia
Table 1. Plan of the experiment and wear tests results
Wielkości wejściowe
Nr
kolejnego
układu
badań
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wartości
unormowane

Wartości
rzeczywiste

Nacisk
X1

Prędkość
X2

Nacisk
w MPa

Prędkość
w m/s

–1
0
+1
–1
0
+1
–1
0
+1

–1
–1
–1
+1
+1
+1
0
0
0

0,5
1,0
1,5
0,5
1,0
1,5
0,5
1,0
1,5

1
1
1
2
2
2
1,5
1,5
1,5

Wielkość wyjściowa z
– zużycie w mg tworzywa PEEK/BG
dla kolejnych 6 powtórzeń danego układu badań
(sumy z 4 etapów)

4,5
4,1
9,8
4,5
17,4
17,7
3,5
10,2
12,1

2,1
9,6
8,5
3,8
15,2
16,1
7,4
9,5
13,1

3,5
5,0
9,4
3,9
13,0
15,8
7,2
9,1
12,0

5,5
4,9
7,7
4,6
12,1
21,1
6,9
12,2
12,0

2,9
4,9
8,6
10,5
13,0
18,4
6,9
8,6
13,0

2,0
6,0
7,6
10,5
7,1
20,7
4,5
7,8
12,6

Zastosowanie czynnego planu eksperymentu badawczego w badaniach doświadczalnych umożliwiło:
– statystyczną ocenę niedokładności wyników pomiarów czynnika wynikowego (zużycia tworzywa, współczynnika tarcia) zmierzonego wielokrotnie w pozornie stałych warunkach;
– wyznaczenie funkcji obiektu badań oraz określenie adekwatności tej
funkcji;
– stwierdzenie statystycznej oceny istotności korelacji polegającej na analizie zależności między wielkościami wejściowymi a wielkością wyjściową, charakteryzującą obiekt badań.
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4. Wyniki badań
4.1. Wyniki badań zużycia tworzywa PEEK/BG

Wyniki badań zużycia próbek wykonanych z tworzywa PEEK/BG we
współpracy ślizgowej ze stalą łożyskową w warunkach tarcia technicznie suchego przedstawiono na rys. 1 i 2.

Rys. 1. Zużycie 6 próbek z tworzywa PEEK/BG w funkcji drogi tarcia przy stałej prędkości
ślizgania 1,5 m/s dla nacisków: 0,5; 1; 1,5 MPa
Fig. 1. Test of the wear cycle for 6 specimens of PEEK/BG material as a function of friction
distance at a constant sliding speed of 1.5 m/s for pressures of: 0.5; 1; 1.5 MPa

Badania cyklu zużycia dla 6 próbek w funkcji drogi tarcia (43,2 km) przy
stałej prędkości ślizgania 1,5 m/s i dla różnych nacisków jednostkowych 0,5;
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1 oraz 1,5 MPa przedstawiono na rys. 1. Z przedstawionych na tym rysunku
przebiegów zużycia można stwierdzić, że zużycie tworzywa wzrasta proporcjonalnie wraz ze wzrostem drogi tarcia dla każdego z 6 skojarzeń – powtarzanych
prób, zarówno przy naciskach jednostkowych 0,5 i 1, jak również 1,5 MPa. Najlepsza powtarzalność wyników wystąpiła w badaniach cyklu zużycia tworzywa
dla 6 próbek przy nacisku 1,5 MPa. W badaniach skojarzenia przy nacisku
1,5 MPa – poza pierwszą próbą – także wyniki zużycia etapowego są powtarzalne. Natomiast największy rozrzut wyników wystąpił przy badaniach skojarzenia
dla 6 powtórzeń przy nacisku 0,5 MPa.

Rys. 2. Zużycie tworzywa PEEK/BG (suma z 6 prób) dla zmiennych prędkości ślizgania
i nacisków
Fig. 2. Wear of the PEEK/BG material (total for 6 trials) for variable sliding speeds and pressures

Na rysunku 2 przedstawiono sumę zużycia tworzywa PEEK/BG z 6 powtórzeń (prób) dla zmiennych nacisków jednostkowych (0,5; 1; 1,5 MPa) i zmiennych prędkości ślizgania (1; 1,5; 2 m/s), pokazano zależność wzrostu zużycia
tworzywa od wzrostu prędkości i nacisku. Najmniejsze zużycie tworzywa nastąpiło przy najmniejszym nacisku 0,5 MPa i najmniejszej prędkości (1 m/s), natomiast największe zużycie tworzywa – przy nacisku jednostkowym 1,5 MPa
i prędkości 2 m/s (największymi wartościami w tym zakresie badań).
W konkluzji można powiedzieć, że wraz ze wzrostem prędkości i nacisku,
dla założonej drogi współpracy ślizgowej skojarzenia PEEK/BG – stal łożyskowa, następuje wzrost zużycia tworzywa.
Korzystając z zastosowanego kompletnego planu doświadczenia PS/DK-32
i obliczeń statystycznych, wyprowadzono funkcję obiektu badań dotyczącą zużycia masowego tworzywa w zależności od zmian parametrów nacisku i prędkości zastosowanych w badaniach skojarzenia PEEK/BG – stal łożyskowa. Wyli-
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czona w oparciu o program komputerowy CADEX:ESDET funkcja obiektu
badań (zużycia) ma następującą postać matematyczną w wartościach unormowanych:
Z = 9,52 + 3,93xˆ1 + 3,30 xˆ 2 +1,70 xˆ1 xˆ 2

przy czym relacje normowania wynoszą:
x̂1 = 2x1 – 2
x1 – nacisk jednostkowy o zakresie zmian 0,5÷1,5 MPa,
x̂ 2 = 2x2 – 3
x2 – prędkość ślizgania o zakresie zmian 1÷2 m/s.
4.2. Współczynnik tarcia skojarzenia ślizgowego PEEK/BG – stal łożyskowa

Przebieg i wyniki badań przedstawiono na rys. 3 i w tabeli 2. Na rysunku 3
pokazano jeden z przebiegów, najbardziej reprezentatywny (dla próbki 6) zarejestrowany w trakcie współpracy skojarzenia po kolejnych etapach pomiarowych. Analizując wszystkie wykresy współczynnika tarcia w całym planie badań, można stwierdzić, że wraz ze wzrostem drogi tarcia wartość współczynnika
maleje dla każdej badanej pary ślizgowej, a w niektórych przypadkach wynosi
nawet 0,1. Świadczy to zapewne o dogładzaniu współpracujących powierzchni,
szczególnie powierzchni próbek z tworzywa. Przy rozpatrywaniu wszystkich
wyników badań daje się zauważyć pewne zależności współczynnika tarcia od
nacisku jednostkowego i prędkości ślizgania (tabela 2). Wraz ze wzrostem nacisku i prędkości ślizgania występuje wzrost wartości współczynnika tarcia.

Rys. 3. Wykres zależności współczynnika tarcia od drogi tarcia dla próbki 6 przy nacisku 0,5 MPa
i prędkości 1,5 m/s
Fig. 3. Diagram of dependence of the friction coefficient on the friction distance for specimen 6 at
a pressure of 0.5 MPa and speed of 1.5 m/s
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Tabela 2. Średnia wartość (z 6 prób) współczynnika tarcia wyznaczona dla zmiennych prędkości
i nacisków
Table 2. Average value (from 6 trials) of friction coefficient determined for variable speeds and
pressures
Prędkość [m/s]
1

1,5

2

Nacisk [MPa]

Po 1 etapie

Po 4 etapie

0,5

0,21

0,1

1

0,19

0,14

1,5

0,15

0,15

0,5

0,25

0,15

1

0,26

0,20

1,5

0,31

0,19

0,5

0,31

0,26

1

0,32

0,28

1,5

0,35

0,28

4.3. Badanie stanu powierzchni elementów skojarzenia przed
i po współpracy ślizgowej

Do badań stanu powierzchni próbek z tworzywa PEEK/BG i przeciwpróbek
ze stali łożyskowej wykorzystano wszystkie możliwe parametry struktury geometrycznej powierzchni (SGP), zarówno te z parametrów stereometrycznych
2D, jak i 3D. Spośród poszczególnych grup wybrano parametry, które najbardziej charakteryzuje ten rodzaj powierzchni, tj. powierzchni po obróbce skrawaniem oraz te, które wykazały niski współczynnik korelacji wzajemnej (niezależności) [6], [7].
Analizy zmian powierzchni przeciwpróbek nie było można przeprowadzić
ze względu na znikomą zmianę parametrów, co zapewne wiąże się ze stosunkowo małą drogą tarcia przyjętą w tym planie eksperymentu. Natomiast próbie
gruntownej analizy została poddana powierzchnia próbek z tworzywa, ponieważ
one charakteryzowały się znacznym zużyciem i istotną zmianą parametrów
SGP.
Wyniki zmian wartości parametrów amplitudowych 3D (Sp, Sa, Sq) powierzchni próbek przed i po współpracy ślizgowej wykazały (poza przypadkiem
Sp) zmianę o 50% (rys. 4). Zmiana wartości pv zastosowana w planie badań nie
spowodowała istotnej różnicy w parametrach chropowatości, zarówno dla zmian
nacisków, jak dla zmian prędkości ślizgania.

Badanie współpracy tribologicznej tworzywa PEEK/BG ze stalą łożyskową

31

Rys. 4. Wykresy zmian wartości parametrów amplitudowych powierzchni próbki z tworzywa
PEEK-BG przed i po współpracy przy naciskach 0,5; 1; 1,5 MPa
Fig. 4. Diagrams of changes in the amplitudal parameter values for the PEEK-BG specimen surface before and after interaction, at pressures of 0.5; 1; 1.5 MPa

Charakterystykę powierzchni próbek analizowano na podstawie wybranych
parametrów 3D przedstawionych na tzw. kartach pomiarowych. Ze sporządzonych kart pomiarowych wycinków powierzchni, np. próbki nr 2, przed i po
współpracy (rys. 5 i 6) dla wybranej przykładowo pary ślizgowej wynika istotna
zmiana parametrów: widoku 3D – powierzchni, mapie warstwicowej, a szczególnie parametrów krzywej nośności, rozkładu rzędnych i rozkładu miejscowych wzniesień. Należy podkreślić, że powierzchnie wszystkich badanych pozostałych próbek charakteryzowały się podobnymi wynikami.
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Rys. 5. Karta pomiarowa wycinka powierzchni próbki nr 2 z tworzywa PEEK-BG przed
współpracą przy nacisku 1 MPa i prędkości 1,5 m/s
Fig. 5. Measuring sheet for a fragment of surface of PEEK-BG specimen no. 2 before interaction
at a pressure of 1 MPa and speed of 1.5 m/s
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Rys. 6. Karta pomiarowa wycinka powierzchni próbki nr 2 z tworzywa PEEK-BG po współpracy
przy nacisku 1 MPa i prędkości 1,5 m/s
Fig. 9. Measuring sheet for a fragment of surface of PEEK-BG specimen no. 2 after interaction
at a pressure of 1 MPa and speed of 1.5 m/s
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5. Wnioski
Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki pozwoliły wysunąć następujące
wnioski:
1. Intensywność zużycia tworzywa PEEK/BG zależy od stosowanych nacisków
i prędkości.
2. Istnieje zależność współczynnika tarcia od jednostkowego nacisku i prędkości ślizgania, a w szczególności od drogi tarcia.
3. Z parametrów stereometrycznych elementów powierzchni współpracujących
PEEK/BG – stal łożyskowa, przed i po współpracy wynika, że nastąpiła
zmiana struktury geometrycznej powierzchni, objawiająca się zmianą parametrów, jak również kształtu nierówności. Oznacza to, że między współpracującymi powierzchniami nastąpił proces docierania, co potwierdzają wartości parametrów 2D i 3D.

Praca wpłynęła do Redakcji 20.11.2007 r.
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Testing the tribological exploitation of PEEK/BG material and bearing steel
Summary
The paper presents exploitation test results of sliding – lubricant-free couple PEEK/BG material and bearing steel.
The application of a bearing steel partner in PEEK/BG material sliding couple was caused by
the bearing steel functional qualities. Those qualities are as follows: steel hardness and ductility,
elasticity limits, impact resistance, corrosion resistance, dimensional stability and most of all
abrasion resistance. All those properties influence the so called durability of the operating period,
which should in turn impact the durability of PEEK/BG – bearing steel coupling.
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Testing the changes of surface measures geometrical structures of the coupling were conducted with fully equipped Talysurf surface analyzer from the company Taylor Hobson, this allows measuring even the most complicated shapes of the microstructure.
With the use of an implemented complete plan of the experiment PS/DK – 32 and statistical
calculations, it was possible to introduce a function of the subject matter concerning the mass wear
of the material, Depending on changes in pressure and velocity used in the testing of PEEK/BG –
bearing steel coupling. The evaluated function of the subject matter is based on CADEX:ESDET
computer program, and is in the mathematical form of normalized values.
Upon analysis of the friction coefficient in the whole plan of testing, it may be concluded
that proportionally to the friction path growth, the coefficient value decreases in every examined
sliding coupling; in some cases it amounts to 0.1. This shows the superfinishing of cooperating
surfaces, especially surfaces of material samples.
On the basis of stereometrical parameters, before and after the cooperation, of cooperating
surfaces PEEK/BG – bearing steel, one may conclude that a change took place in the surface
geometrical structure manifesting itself as change in parameters and irregularity shape. It means
that between the cooperating surfaces occurred a grind-in process which manifests itself in 2D and
3D parameters.
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