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Do tarczy nośnej (1) zamocowana jest roz-
łącznie co najmniej jedna wkładka (4), której 
powierzchnia czołowa pokrywa się z płaszczy-
zną powierzchni roboczej (P) oraz obejmuje 
strefę śladu współpracy (5) z próbką (6). Kra-
wędzie boczne wkładki (4) przylegają bezsz-
czelinowo do powierzchni roboczej (P). Wkład-
ka (4) połączona jest z tarczą nośną (1) za po-
średnictwem uchwytu (2), w którym ustalona 
jest w gnieździe o osi pochylonej pod kątem 
względem powierzchni roboczej (P), zwłaszcza 
pod kątem 45°, i zamocowana jest do uchwy-
tu (2) śrubą, usytuowaną w osi gniazda. 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest tarcza przeciwpróbkowa do urządzenia służącego do badania 

zjawisk tarcia i zużycia ślizgowych skojarzeń materiałów konstrukcyjnych. 
Istotnym dla analizy zjawisk tarcia i zużywania się materiałów w skojarzeniu ślizgowym są 

własności fizykochemiczne warstwy wierzchniej strefy śladów współpracy próbki z tarczą prze-
ciwpróbkową. Ślady mogą mieć formę rys obwodowych, wygładzeń lub cienkiej warstewki nazy-
wanej potocznie filmem, utworzonej ze składników próbki, przykładowo z kompozytu tarflenowe-
go. Dla analizy ważnymi są: skład chemiczny oraz własności fizykochemiczne, w szczególności 
submikrotopografia warstwy. Analiza chemiczna realizowana jest najczęściej za pomocą spektro-
skopów, przykładowo XPS, ESCA lub mikroskopów scaningowych. Z uwagi na wymiary komór 
badawczych w standardowych aparatach - wymiary analizowanej powierzchni nie mogą przekro-
czyć kilku milimetrów, a średnice tarcz przeciwpróbkowych mają od kilkudziesięciu do kilkuset 
milimetrów. Dotychczasowe tarcze przeciwpróbkowe mają jednolitą, monolityczną budowę strefy 
powierzchni roboczej. Przykładowo uwidaczniają to rozwiązania przedstawione polskimi opisami 
patentowymi nr nr 177539, 164316, 123756 i 116732. W wyniku takiej budowy tarczy badania 
warstwy śladów współpracy wykonywane są sporadycznie, głównie z uwagi na wymóg mecha-
nicznego wycięcia fragmentu tarczy - co jest równoznaczne z jej zniszczeniem. Po zniszczeniu 
tarczy traci się możliwość ponownego jej użycia do dalszych badań przy zachowaniu identycz-
nych warunków, identyczności struktury fizykochemicznej warstwy wierzchniej. Nowe tarcze róż-
nią się między sobą własnościami, co wpływa na zmianę warunków badania. 

Tarcza przeciwpróbkowa według niniejszego wynalazku ma zamocowaną rozłącznie do tar-
czy nośnej co najmniej jedną wkładkę, której powierzchnia czołowa pokrywa się z płaszczyzną 
powierzchni roboczej. Wkładka obejmuje strefę śladu współpracy z próbką a ponadto jej krawę-
dzie boczne przylegają bezszczelinowo do powierzchni roboczej. Rozwiązanie umożliwia demon-
taż małowymiarowej wkładki i przeprowadzenie analizy jej powierzchni oraz następne wbudowa-
nie wkładki w tarczę i regenerację powierzchni roboczej z efektem zachowania pełnej porówny-
walności warunków w kolejnym cyklu badań tarcia. 

Korzystnym jest rozwiązanie z wkładką połączoną z tarczą nośną za pośrednictwem uchwy-
tu, w którym ustalona jest ona w gnieździe o osi pochylonej względem powierzchni roboczej pod 
kątem, zwłaszcza 45°. Wkładka mocowana jest do uchwytu śrubą, usytuowaną w osi gniazda. 
Podczas analizy w spektroskopie, obserwowana powierzchnia musi być nachylona pod kątem 
około 45° w stosunku do osi obrotu śruby mocującej, która to oś pokrywa się z podstawą uchwytu 
próbki w spektroskopie. 

Tarcza przeciwpróbkowa według wynalazku przedstawiona jest opisem przykładowego wy-
konania pokazanego na rysunku, którego fig. 1 pokazuje widok czołowy fragmentu tarczy, 
fig. 2 - przekrój poprzeczny przez uchwyt z zabudowaną wkładką a fig. 3 - przekrój poprzeczny 
przez tarczę zamocowaną poprzez obsadę na wale urządzenia badawczego. 

Tarcza przeciwpróbkowa składa się z połączonych rozłącznie ze sobą: tarczy nośnej 1, 
uchwytu 2 oraz wkładki 4 zamocowanej w gnieździe 3 wykonanym w uchwycie 2. Wkładka 4 ma 
kształt graniastosłupa o prostokątnym przekroju poprzecznym, powierzchniami bocznymi przylega 
bezszczelinowo do powierzchni roboczej P natomiast powierzchniami wyznaczonymi przez boki 
styczne do kierunku obrotów przylega do gniazda 3 uchwytu 2. Usytuowanie powierzchni czołowej 
wkładki 4 obejmuje strefę śladu współpracy 5 z próbką 6, dociskaną do powierzchni roboczej P 
siłą prostopadłą F. Oś 7 gniazda 3 pochylona jest względem powierzchni roboczej P pod kątem 
α = 45°. Wkładka 4 mocowana jest do uchwytu 2 śrubą 8, usytuowaną w osi (7) gniazda (3). 
Uchwyt 2 mocowany jest do tarczy nośnej 1 śrubami 9. Na fig. 3 pokazane jest przykładowe roz-
wiązanie zamocowania zespołu przeciwpróbki na wale 12 urządzenia badawczego, utwierdzenia 
tarczy przeciwpróbkowej w obsadzie 10 przy pomocy śrub 11. 

Oczywistą jest możliwość wykonania tarczy przeciwpróbkowej wyposażonej na powierzchni 
roboczej P we wkładki 4 rozmieszczone na różnych średnicach, co pozwala na jednoczesne ba-
dania zjawisk tarcia próbkami 6 wykonanymi z różnych materiałów. 
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Tarcza przeciwpróbkowa dla urządzenia badawczego ślizgowych skojarzeń materiałów kon-
strukcyjnych, z powierzchnią roboczą tarczy nośnej prostopadłą do osi obrotu wału urządzenia ba-
dawczego, znamienna tym, że do tarczy nośnej (1) zamocowaną ma rozłącznie co najmniej jedną 
wkładkę (4), której powierzchnia czołowa pokrywa się z płaszczyzną powierzchni roboczej (P) i obej-
muje strefę śladu współpracy (5) z próbką (6) a ponadto jej krawędzie boczne przylegają bezszczeli-
nowo do powierzchni roboczej (P). 

2. Tarcza według zastrz. 1, znamienna tym, że wkładka (4) połączona jest z tarczą nośną (1) 
za pośrednictwem uchwytu (2), w którym ustalona jest w gnieździe (3) o osi (7) pochylonej pod kątem (α) 
względem powierzchni roboczej (P). 

3. Tarcza według zastrz. 2, znamienna tym, że kąt (α) ma wartość 45°. 
4. Tarcza według zastrz. 1, znamienna tym, że wkładka (4) mocowana jest do uchwytu (2) śru-

bą (8), usytuowaną w osi (7) gniazda (3). 
 
 

Rysunki 
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