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Ze wzglêdu na coraz wy¿sze wymagania stawiane elementom maszyn pracuj¹cych
w lizgowych skojarzeniach tr¹cych w ostatnich latach wzros³o wytwarzanie nowych
materia³ów konstrukcyjnych o polepszonych w okrelonych kierunkach w³aciwociach eksploatacyjnych.
W skojarzeniach tr¹cych podczas wspó³pracy elementów zachodz¹ ró¿nego rodzaju zjawiska fizykochemiczne, które objawiaj¹ siê miêdzy innymi oporami ruchu i
zu¿yciem elementów. Poznanie przebiegu procesu tarcia i zu¿ycia jest niezwykle wa¿ne w prognozowaniu trwa³oci i niezawodnoci elementów maszyn i urz¹dzeñ. Bez
w¹tpienia wp³ywa to na wyd³u¿enie ich czasu pracy [7]. Podstawowym ich celem jest
badanie zjawisk zachodz¹cych w procesie tarcia i zu¿ycia. Badania tribologiczne powinny byæ przeprowadzane metodami znormalizowanymi, umo¿liwiaj¹cymi porównywanie uzyskiwanych wyników w ró¿nych orodkach naukowo-badawczych. Powinny równie¿ pozwalaæ na badanie relacji pomiêdzy modelem pary tr¹cej maszyny tarciowej a jej rzeczywistym odzwierciedleniem w eksploatacji.
Wêz³y tarcia mo¿na przedstawiæ w postaci systemów tribologicznych (tzw. czarnej skrzynki). Przyk³adowy system tribologiczny zosta³ przedstawiony na rys. 1.
W sk³ad systemu tribologicznego wchodz¹ [4]:
l wêze³ tribologiczny (próbka, przeciwpróbka, otoczenie, rodek smarny),
l sterowane wielkoci wejciowe (wymuszenia),
l rejestrowane wielkoci wyjciowe (odpowied uk³adu).
Badania tribologiczne takiego systemu powinny odbywaæ siê w warunkach zbli¿onych do warunków rzeczywistych jego pracy. Z³o¿onoæ problemu badawczego
wynika ze z³o¿onoci ca³ego systemu tribologicznego. Najtrudniejszym, a jednoczenie najwa¿niejszym zadaniem jest poznanie w sformalizowanej postaci wêz³a tribologicznego, który funkcjom wejcia przyporz¹dkowuje jednoznacznie funkcje wyjcia.
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Rys. 1. Schemat systemu tribologicznego zmodernizowanej maszyny Amslera

Dlatego maszyny badawcze wykorzystywane do prowadzenia badañ takich systemów tribologicznych wyposa¿one s¹ w ró¿nego rodzaju aparaturê badawcz¹, która
umo¿liwia sterowanie wielkociami wejciowymi oraz dokonywanie dok³adnych pomiarów i rejestracji wielkoci wyjciowych po uwzglêdnieniu stanu warstwy wierzchniej, zak³óceñ tego uk³adu i powsta³ych strat [4].

WSPÓ£CZESNE WYMOGI STAWIANE STANOWISKOM DO POMIARU
TARCIA I ZU¯YCIA
Obecnie istnieje bardzo du¿a iloæ ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ stanowisk badawczych do pomiaru procesu tarcia i zu¿ycia. Urz¹dzenia wchodz¹ce w ich sk³ad opracowywane s¹ wed³ug cile za³o¿onych zasad i kryteriów a badania procesu tarcia i zu¿ycia prowadzi siê ró¿nymi metodami. Posiadaj¹ one ró¿norodne skojarzenia tr¹ce o ró¿nym stopniu uproszczenia  od wêz³ów rzeczywistych po bardzo proste próbki [4].
Prowadzenie badañ procesu tarcia i zu¿ycia nawet przy zastosowaniu tej samej
procedury badawczej czêsto prowadzi do uzyskiwania wyników ma³o powtarzalnych
i praktycznie ma³o porównywalnych. Mo¿na to zaobserwowaæ na przyk³adzie (rys. 2)
wyników badañ materia³ów ceramicznych zebranych przez Santnera [3].
Istnieje du¿a liczba prac zwi¹zanych z problemem uzyskania powtarzalnoci i
porównywalnoci otrzymanych wyników badañ. Prowadzone analizy wykaza³y,
¿e poprawê powtarzalnoci oraz porównywalnoci otrzymanych wyników badañ
tribologicznych mo¿na uzyskaæ poprzez unifikacjê i standaryzacjê (normalizacjê) w
wielu krajach metod i urz¹dzeñ badawczych. Metody normalizacji maj¹ na celu racjonalne zmniejszenie ró¿norodnoci stanowisk badawczych. Unifikacja zwiêksza
uniwersalnoæ maszyn i urz¹dzeñ do badania procesu tarcia i zu¿ycia poprzez
stworzenie podstaw systemowych opartych na jednorodnej klasyfikacji wêz³ów
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Rys. 2. Wspó³czynnik tarcia TiN/stal [3]

tarcia i spójnych zasad modelowania [4]. Aby osi¹gn¹æ ten cel konieczne jest okrelenie potrzeb badawczych, opracowanie metod identyfikacji charakterystyk tribologicznych oraz realizuj¹cych te metody urz¹dzeñ badawczych. Dok³adnoæ (poprawnoæ i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów jest cile zdefiniowana norm¹ PN-ISO 5725 [1, 2].
W pocz¹tkach rozwoju badañ tribologicznych stanowiska badawcze by³y budowane ka¿dorazowo w celu przeprowadzenia okrelonych badañ i stale je ulepszano.
St¹d te¿ powsta³y pewne typowe tribotestery lecz w wiêkszoci wypadków wyposa¿ono je w mechaniczne uk³ady pomiarowe charakteryzuj¹ce siê s³ab¹ dok³adnoci¹
pomiarów i rejestracj¹ ich wyników. W zwi¹zku z tym obecnie starsze urz¹dzenia
badawcze s¹ ci¹gle modernizowane. Wprowadza siê równie¿ wspomaganie komputerowe, które umo¿liwia sterowanie przebiegiem prowadzonych badañ procesu tarcia i
zu¿ycia oraz dok³adny pomiar wielkoci tribologicznych i ich rejestracjê.
Wspó³czenie opracowywane i wdra¿ane do produkcji urz¹dzenia tribologiczne
w wiêkszoci przypadków spe³niaj¹ uznane w skali miêdzynarodowej normy, np. ISO,
CEC, ASTM, a tak¿e wymogi Polskich Norm. Nowe urz¹dzenia powstaj¹ zgodnie z
zapotrzebowaniem rynku tak krajowego, jak i zagranicznego oraz w oparciu o informacjê na temat najnowszych kierunków badañ. Wyposa¿one s¹ w zaawansowane
mikroprocesorowe systemy sterowania i pomiaru oraz dziêki specjalistycznemu oprogramowaniu mo¿liwa jest ci¹g³a rejestracja i wizualizacja w czasie rzeczywistym otrzymywanych wyników badañ. Wytwarzanie i monta¿ prototypów odbywa siê w oparciu
o wdro¿ony System Jakoci wg normy ISO 9001.
Obecne stanowiska tribologiczne powinny spe³niaæ standardy miêdzynarodowe
w zakresie oceny:
l odpornoci na zu¿ycie metali i tworzyw sztucznych,
l odpornoci na zacieranie pow³ok niskotarciowych,
l w³aciwoci olejów, smarów plastycznych i sta³ych.
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RODZAJE CZUJNIKÓW WYKORZYSTYWANYCH W POMIARACH
WIELKOCI TRIBOLOGICZNYCH
Badania tribologiczne procesu tarcia i zu¿ycia prowadzone s¹ na odpowiednio
przystosowanych do tego celu maszynach badawczych (tribotesterach). Wspó³czesne tribotestery wyposa¿one s¹ w aparaturê badawcz¹ z zainstalowanymi czujnikami
pomiarowymi dziêki, którym mo¿na kontrolowaæ procesy tarcia i zu¿ycia zachodz¹ce
w skojarzeniach tr¹cych. Czujniki te umo¿liwiaj¹ dokonywanie m.in. pomiarów nastêpuj¹cych wielkoci tribologicznych, które wystêpuj¹ w obszarze styku wspó³pracuj¹cych ze sob¹ elementów:
l wspó³czynnika tarcia
l temperatury otoczenia styku tarciowego oraz rodka smarnego
l prêdkoci obrotowej próbki lub przeciwpróbki
l zu¿ycia
Do pomiaru tych wielkoci mo¿na wykorzystywaæ zarówno czujniki mechaniczne
jak i czujniki elektryczne. Pomiaru si³y i momentu tarcia w ró¿nych skojarzeniach
maszyn tribologicznych mo¿na dokonaæ przy u¿yciu nastêpuj¹cych czujników pomiarowych:
l si³omierzy (dynamometrów)
l czujników elektrycznych
 czujniki tensometryczne
 czujniki piezoelektryczne
 czujniki indukcyjne
Pomiar temperatury otoczenia styku tarciowego oraz rodka smarnego mo¿liwy
jest dziêki wykorzystaniu czujników pomiarowych takich jak:
l czujniki termometryczne
 termistory
 termoelementy (termopary)
l czujniki pirometryczne
Pomiar prêdkoci obrotowej próbki lub przeciwpróbki mo¿na przeprowadziæ poprzez wykorzystanie czujników pomiarowych takich jak:
l czujniki indukcyjne
l czujniki laserowe
l transoptory
l enkodery
Pomiaru wielkoci zu¿ycia wspó³pracuj¹cych ze sob¹ elementów w wêle styku
mo¿na dokonaæ poprzez wyposa¿enie maszyny badawczej w nastêpuj¹ce czujniki
pomiarowe:
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czujników zegarowych
dynamometrów puszkowych
czujników indukcyjnych
czujników tensometrycznych

l
l
l
l

Wszystkie wymienione wy¿ej czujniki pomiarowe ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ budow¹,
sposobem ich dzia³ania a tak¿e i zastosowaniem (rys. 3):
a)

b)

c)



g)

d)





h)



e)

i)

f)



j)



k)



l)





Rys. 3. Przyk³adowe rodzaje czujników mechanicznych i elektrycznych stosowanych do
pomiaru parametrów tribologicznych w maszynach tribologicznych:
a) si³omierz mechaniczny, b) si³omierz elektroniczny, c) czujnik tensometryczny,
d) czujnik piezoelektryczny, e) czujnik indukcyjny, f) termistory, g) termopara, h) czujnik
pirometryczny, i) czujnik laserowy, j) transoptor, k) enkoder, l) czujnik zegarowy

PRZYK£AD UK£ADU POMIAROWEGO DO BADANIA WIELKOCI
TRIBOLOGICZNYCH W UK£ADZIE TRZPIEÑ-TARCZA
Aby mo¿na by³o kontrolowaæ zjawiska zachodz¹ce w wêle tarcia i rejestrowaæ
otrzymywane wyniki badañ w czasie rzeczywistym samo wyposa¿enie maszyn badawczych w czujniki pomiarowe i specjalistyczne oprogramowanie nie wystarczy. Czujniki
te (przedstawione na rys. 3) nale¿y w³¹czyæ w uk³ad z odpowiednimi przetwornikami i
wzmacniaczami. Dziêki tym uk³adom sygna³y przesy³ane z czujników pomiarowych s¹
wzmacniane i zamieniane z sygna³u analogowego na sygna³ cyfrowy. Tak przekszta³cony sygna³ mo¿e byæ rejestrowany na odpowiednich mikroprocesorowych rejestratorach
b¹d bezporednio na komputerze klasy PC. Problem g³ównie dotyczy mo¿liwoci i
wymogów dotycz¹cych usytuowania i monta¿u elementów pomiarowych oraz ich dok³adnoci zbierania danych i przekazywania do rejestracji.
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Przyk³adowo na rys. 4a przedstawiono typowy przetwornik a tak¿e schemat uk³adu elektrycznego (rys. 4b) wykorzystywany do pomiaru zmian temperatury w wêle
tarcia prowadzony na zmodernizowanej maszynie Amslera o skojarzeniu trzpieñ-tarcza. Zastosowany elektroniczny przetwornik TH-200-Tc umo¿liwia odbieranie sygna³u analogowego zarejestrowanego przez czujnik termoelektryczny i przekszta³canie go
na natê¿enie pr¹du w zakresie od 4-20mA p³yn¹cego w obwodzie zasilania przetwornika. Tak przekszta³cony sygna³ przesy³any jest do urz¹dzenia rejestruj¹cego, jakim
jest mikroprocesorowy rejestrator uniwersalny typu RU-06-3 a nastêpnie do komputera klasy PC.
a)

b)

Rys. 4. a) g³owicowy przetwornik pr¹dowy typu TH-200-Tc, b) schemat elektrycznego
pod³¹czenia przetworników z automatycznym zasilaniem do rejestratora

WYKORZYSTANIE WSPOMAGANIA KOMPUTEROWEGO DO
CI¥G£EJ REJESTRACJI ZMIAN TEMPERATURY WÊZ£A TARCIA
Wykorzystanie wspomagania komputerowego przy prowadzeniu badañ tribologicznych umo¿liwia m.in. sterowanie tribotesterem, a tak¿e pozwala na ci¹g³¹ rejestracjê takich wielkoci jak: opory ruchu w wêle tarcia, temperatury otoczenia styku
tarciowego oraz rodka smarnego, prêdkoci obrotowej przeciwpróbki, itp. Otrzymane wyniki badañ mo¿na poddaæ dalszej wizualizacji przy pomocy odpowiednich programów komputerowych oraz przygotowaæ je do archiwizacji.
W niniejszej pracy podano przyk³ad mo¿liwoci pomiaru zmian temperatury w
wêle tarcia o skojarzeniu trzpieñ-tarcza. Pomiary zosta³y przeprowadzone na stanowisku badawczym opartym na zmodernizowanej maszynie Amslera, której opis przedstawiono we wczeniejszych pracach [6, 7]. Wprowadzone zmiany i modernizacja
stanowiska do badañ tarcia lizgowego umo¿liwi³y ci¹g³y pomiar i rejestracjê zmian
temperatury powierzchni styku tr¹cych siê elementów (3 nieruchome próbki i obracaj¹ca siê przeciwpróbka). Do pomiaru temperatury zosta³y wykorzystane czujniki ter-
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moelektryczne. Zastosowan¹ metod¹ pomiaru zmian temperatury powierzchni styku
pary tr¹cej by³a metoda z umieszczonymi termoparami w osi próbki. Dziêki temu
mo¿liwy by³ dok³adny pomiar temperatury rzeczywistej powierzchni styku próbki z
przeciwpróbk¹ jak i rodka smarnego.
Czêæ pomiarowa termopary zosta³a zatopiona w rdzeniu próbki co zapewnia jej
odizolowanie od metalu. Pozosta³a czêæ zosta³a umieszczona w pancerzu. Koñce
przewodów termopar zakoñczone zosta³y 2 PIN wtykiem ¿eñskim rys. 5.

Rys. 5. Widok próbki z umieszczon¹ termopar¹ w jej osi

Przewody termopar wychodz¹ce z trzech próbek pod³¹czone zosta³y do interfejsu RS 232. Zastosowanie interfejsu RS 232 pozwala na ³atwe i szybkie od³¹czenie i
pod³¹czenie przewodów w czasie demonta¿u i monta¿u uk³adu badawczego. Podczas badañ demonta¿ g³owicy badawczej jest konieczny w celu zbadania wielkoci
zu¿ycia ciernego próbki i przeciwpróbki.
Sygna³ analogowy zarejestrowany przez termopary przesy³any jest przez interfejs
RS 232 a nastêpnie do przetworników pr¹dowych, gdzie jest przetwarzany na natê¿enie pr¹du p³yn¹cego w obwodzie zasilania przetwornika 4-20 mA. Zamieniony sygna³
przesy³any jest do urz¹dzenia rejestruj¹cego jakim jest mikroprocesorowy rejestrator
uniwersalny a nastêpnie przekazywany do komputera klasy PC. Schemat blokowy
uk³adu pomiarowo-przetwarzaj¹co-rejestruj¹cego zosta³ przedstawiony na rys. 6.
W sk³ad tego uk³adu wchodz¹: termopary, g³owicowy przetwornik pr¹dowy typu

Rys. 6. Schemat blokowy uk³adu pomiarowo-przetwarzaj¹co-rejestruj¹cego
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TH-200-Tc, mikroprocesorowy rejestrator uniwersalny RU-06-3 oraz komputer klasy
PC wraz z oprogramowaniem.
Rejestrator wspó³pracuje z komputerem dziêki specjalnemu oprogramowaniu
(Panel Sterowania), które pracuje pod kontrol¹ systemu operacyjnego Microsoft
Windows. Widok g³ównego okna programu Panel sterowania zosta³o przedstawione na rys. 7. Komputer razem z programem tworz¹ system rejestracji i analizy pomiaru zmian temperatury w obszarach tarcia podczas prowadzenia badañ na zmodernizowanej maszynie Amslera. Program Panel Sterowania komunikuje siê z rejestratorem za pomoc¹ interfejsu RS 232 pod portem COM, dziêki czemu dane zarejestrowane przez rejestrator RU-06-3 przesy³ane s¹ do komputera. Otrzymane wyniki badañ zapisywane s¹ w postaci pliku o rozszerzeniu dat na dysku twardym
komputera w folderze Nazwa urz¹dzenia w miejscu gdzie zainstalowane jest oprogramowanie. Pliki te mog¹ byæ odczytane za pomoc¹ programu Edytor wykresów.
G³ównymi funkcjami programu jest przegl¹danie danych w formie tabelarycznej i
graficznej, sporz¹dzanie raportów oraz transport wybranych danych do innych aplikacji (Excel, Matlab, itd.).

Rys. 7. Widok g³ównego okna Panel sterownia

Program Edytor wykresów wspó³pracuje z Panelem sterowania dziêki czemu umo¿liwia rejestracjê bie¿¹cych wartoci zmian temperatury przesy³anych bezporednio z
rejestratora w czasie rzeczywistym. Wartoci zmian temperatury mog¹ byæ rejestrowane w zale¿noci od potrzeb. Czas próbkowania zmiany temperatury mo¿liwy jest
co 1 sekundê. Rejestracja zmian temperatury poprzez program Edytor wykresów zosta³a przedstawiona na rys. 8.
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Rys. 8. Widok okna programu z wykresem zmian temperatury

Program Edytor wykresów odpowiada równie¿ za indywidualn¹ konfiguracjê urz¹dzeñ oraz umo¿liwia odczytanie wyników badañ zapisanych na dysku twardym komputera w póniejszym czasie.
Aplikacja pracuje w trybie MDI, co umo¿liwia otwieranie wielu okien wewn¹trz g³ównego okna programu, dowolne ich rozmieszczanie oraz porównywanie zawartoci.

WNIOSKI
Podany w pracy przyk³ad wykorzystania wspomagania komputerowego dotycz¹cy dok³adnoci i zakresu pomiarów przedstawia jak w prosty i istotny sposób mo¿na
wprowadziæ w starszych tribotesterach nowoczesne sposoby otrzymywania dok³adnych wyników badañ. Umo¿liwia ono rejestracjê i wizualizacjê otrzymywanych pomiarów w czasie rzeczywistym. Wp³ywa to na unifikacjê i porównywanie otrzymywanych pomiarów. U³atwia równie¿ archiwizacjê i mo¿liwoæ przesy³ania wyników badañ do innych aplikacji komputerowych.
Wprowadzenie wspomagania komputerowego w zmodernizowanym stanowisku
tribologicznym opartym na maszynie Amslera umo¿liwi³o ci¹g³e pomiary takich wielkoci jak:
l si³a i moment tarcia,
l droga tarcia,
l temperatura otoczenia styku tarciowego i rodka smarnego.
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Streszczenie
W pracy przedstawiono wybrane aspekty wykorzystania wspomagania komputerowego do
prowadzenia badañ tribologicznych procesu tarcia i zu¿ycia. Omówiono rodzaje wykorzystywanych czujników pomiarowych i metody badawcze. W dalszej czêci pracy przedstawiony
zosta³ przyk³ad prowadzonych badañ na zmodernizowanym stanowisku przystosowanym do
badania materia³ów eutektycznych.

Summary
This work presents selected aspects computer aid support in conducting tribological researches of friction processes and wear. It consider types of used measurement sensors and
research methods. Further it presents the example of research conducted on modernized stand
adapted to examine eutectic materials.
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