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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do badania tribologicznych właściwości tworzyw kon-

strukcyjnych, elektrycznie półprzewodzących, przykładowo sensorowych. Urządzenie przeznaczone 
jest do określania wpływu warunków zewnętrznych, w szczególności nacisku normalnego, prędkości 
ślizgania, temperatury, natężenia przepływającego przez próbkę prądu - na właściwości pary tarciowej 
takie jak: współczynnik tarcia, intensywność zużycia, temperaturę w strefie tarcia, parametry drgań 
tarciowych samowzbudnych i drgań, których źródłem jest promieniowe bicie przeciwpróbki i inne. 

Dokonujący się w ostatnich latach rozwój techniki w zakresie milisystemów i miniaturowych ro-
botów narzuca konieczność badania właściwości elektrycznych i tribologicznych tworzyw konstrukcyj-
nych półprzewodzących. Miniaturowe węzły tarcia oprócz funkcji mechanicznej realizują funkcje po-
miaru, a często również regulacji parametrów pracy powierzchni tarcia. Właściwości elektryczne mate-
riału półprzewodnikowego zależą od średniej odległości pomiędzy przewodzącymi cząstkami wypeł-
niacza, a odległość ta zmienia się z temperaturą i obciążeniem zewnętrznym. 

Problematyki tej dotyczy między innymi rozwiązanie przedstawione w polskim opisie zgłoszenia 
wynalazku nr P-340777, którego przedmiotem są sensorowe węzły tarcia, łączące funkcje konstruk-
cyjne z pomiarowo-regulacyjnymi. Jeden z elementów węzła tarcia włączony jest jako czujnik elek-
tryczny w układ pomiarowy, co pozwala na estymację parametrów eksploatacyjnych węzła bez inge-
rencji i zakłócania sygnału pomiarowego dodatkowymi czujnikami. 

Znanych jest bardzo wiele rozwiązań urządzeń do badania właściwości tribologicznych różnych 
tworzyw konstrukcyjnych. W urządzeniu przedstawionym w polskim opisie patentowym nr 177205 
parę tarciową tworzą: walcowa przeciwpróbka i zestaw dwóch próbek z identycznego materiału, które 
przeciwsobnie, wzdłuż średnicy zaciskane są na przeciwpróbce przez zespół docisku. Walcowa prze-
ciwpróbka połączona jest z wałem napędzanym od silnika elektrycznego przez zespół dwóch prze-
kładni z paskiem zębatym. Zespół docisku ma tarczę łożyskowaną na wale, z dwoma symetrycznymi 
względem osi wału, szczękami, o układzie dźwigni jednoramiennych. W szczękach zamocowane są 
uchwyty próbek. Urządzenie zawiera mechanizm zapadkowo-śrubowy realizujący zadanie zwiększa-
nia w sposób ciągły siły normalnej docisku próbek do przeciwpróbki. Jedna z nakrętek mechanizmu 
naciska na szczękę poprzez sprężynę i przetwornik siły. Urządzenie wyposażone jest ponadto w układ 
sterujący i układ kontrolno-pomiarowy, do którego doprowadzone są sygnały z czujnika siły równowa-
żącej na tarczy moment oporów ruchu pary tarciowej, z termopar zabudowanych w próbkach oraz 
z czujnika prędkości obrotowej przeciwpróbki. 

Urządzenie według wynalazku ma układ konstrukcyjny podobny do powyżej opisanego. Wyróż-
nia się tym, że próbka wykonana z materiału elektrycznie półprzewodzącego, odizolowana jest elek-
trycznie od uchwytu próbki i włączona w wydzielony tor pomiarowy zawierający przyrząd spektroskopii 
impendancyjnej. Przeciwpróbka wykonana jest z materiału elektrycznie przewodzącego lub dielek-
trycznego. Rozwiązanie takie dzięki sensorowym właściwościom próbki umożliwia korelację parame-
trów elektrycznych i mechanicznych. Podczas pracy tarcia dokonywany jest pomiar parametrów me-
chanicznych: siły stycznej, normalnej, temperatury, prędkości - z równoczesnym pomiarem parame-
trów elektrycznych: zwłaszcza temperaturowego współczynnika rezystancji, współczynnika piezorezy-
stancji, prądu tunelowego, parametrów impedancyjnych, napięcia Kelvina ale także efektu Halla, efek-
tu Sebecka, prądów i szumów elektrycznych. 

Pełny obraz właściwości materiałowych uzyskać można przy zastąpieniu ciągłej powierzchni 
tarcia układem wielu sekcji z elementów pomiarowych, ustalonych w płaszczyznach prostopadłych do 
osi wału i z odstępami między śladami tarcia. Każdy z elementów pomiarowych włączony jest oddziel-
nie w tor pomiarowy. Elementy pomiarowe mogą być ukształtowane liniowo lub punktowo, przykłado-
wo stanowić je mogą pierścienie lub elementy w postaci stożków, półkul, ostrosłupów lub graniasto-
słupów. Rozwiązanie z powierzchnią tarcia zagęszczoną wieloma elementami pomiarowymi umożliwia 
- przy wykorzystaniu metod spektroskopii prądowej lub napięciowej - prowadzenie badań drgań po-
wierzchniowych, powierzchniowego rozkładu temperatury, naprężeń własnych. 

Korzystne rozwinięcie wynalazku polega na zamocowaniu do tarczy - współosiowo i z zewnątrz 
każdego trzpienia próbki - czujnika przyspieszeń oraz połączeniu go ze spektroskopem. Czujnik przy-
spieszeń pozwala uwzględnić w pomiarach wpływ bicia promieniowego przeciwpróbki, wynikającego 
z  błędów technologiczno-montażowych. 

Dalsze usprawnienie wprowadza dodatkowy pomiar temperatury, niezależny od pomiaru ter-
moparą. Do każdej próbki przyporządkowany jest widmowy czujnik podczerwieni, zamocowany do 
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tarczy w koncentrycznej prowadnicy. Plamka pomiarowa czujnika podczerwieni skierowana jest na 
krawędź między próbką i przeciwpróbką, po stronie wyjścia z powierzchni tarcia. 

W celu wyeliminowania zakłóceń pomiaru silnik zespołu napędu wału przeciwpróbki zasilany 
jest energią nieelektryczną. Przykładowo może to być silnik hydrauliczny, pneumatyczny, turbinowy, 
wodny lub sprężynowy. 

Urządzenie może posiadać kilka zespołów docisku, których tarcze łożyskowane są wzdłuż osi 
przeciwpróbki. 

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładzie wykonania urządzenia zobrazowanego 
na rysunku, którego fig. 1 pokazuje schemat urządzenia, fig. 2 widok czołowy tarczy z zespołem doci-
sku próbek, fig. 3 kompletną próbkę z ciągłą powierzchnią tarcia, natomiast na figurach 4,5 i 6,7 poka-
zane są próbki z powierzchnią tarcia utworzoną z elementów pomiarowych pierścieniowych i stożko-
wych, odpowiednio w widoku czołowym i przekroju poprzecznym. 

Urządzenie posiada wał 1, napędzany przez sprzęgło podatne 2 od hydraulicznego silnika 3, 
którego prędkość obrotowa jest regulowana bezstopniowo przez regulator włączony w układ zasilania 
i mierzona czujnikiem prędkości obrotowej 4. Na końcowym czopie wału 1 osadzona jest poprzez 
kulkowe łożysko 5 tarcza 6 oraz walcowa przeciwpróbka 7, sztywno połączona z wałem 1. Na czoło-
wej powierzchni tarczy 6 zamocowane są wychylnie dwie łukowo wygięte szczęki 8, obejmujące sy-
metrycznie przeciwpróbkę 7. Między dolnymi końcami szczęk 8 zabudowany jest siłownik 9, stanowią-
cy w tym wykonaniu zespół minisiłowników hydraulicznych. W obu szczękach 8, według osi prostopa-
dłej do pionowej osi symetrii i przecinającej oś przeciwpróbki 7 wbudowane są przegubowo dwa 
uchwyty próbki 10. W każdym uchwycie próbki 10 osadzony jest trzpień próbki 11 pośredniczący 
w przekazywaniu obciążenia normalnego na próbkę 12, zamocowaną na końcu trzpienia 11. Próbka 
12 może mieć postać walcowego, monolitycznego pręta lub występować jako powłoka, nałożona na 
odpowiednio ukształtowaną powierzchnię czołową pręta. Dwudzielna konstrukcja, z elektrycznym 
izolatorem 13 wbudowanym między próbką 12 a trzpieniem próbki 11 zapewnia izolację elektryczną 
od uchwytu próbki 10 i korpusu urządzenia. Jednocześnie umożliwia łatwy montaż i demontaż próbki 
12, wykonanej najczęściej z termo-, chemoutwardzalnego tworzywa, szkła lub ceramiki, wypełnionych 
cząsteczkami przewodzącymi elektrycznie. W układzie kontrolno-pomiarowym UKP urządzenia wy-
dzielony został tor pomiarowy 14, przyporządkowany próbkom 12 włączonym elektrycznie przez przy-
łącza 15. W tor pomiarowy 14 wbudowany jest przyrząd do spektroskopii impedancyjnej 16, umożli-
wiający prowadzenie szczegółowej analizy i korelacji zjawisk elektromechanicznych. Próbki 12 mogą 
mieć ciągłą powierzchnię tarcia względnie rozczłonkowaną wieloma sekcjami elementów pomiaro-
wych 25, które ustalone są w płaszczyznach P-P prostopadłych do osi wału 1 w odstępach a między 
śladami tarcia. Na figurach 4 i 5 pokazana jest próbka z pierścieniowymi elementami pomiarowymi 25 
a na fig.6 i 7 z elementami w postaci wielu kołków stożkowych, osadzonych w uchwycie izolatora 13. 
Każdy z elementów pomiarowych 25 włączony jest oddzielnie w tor pomiarowy 14. 

Na wartość składowej siły normalnej obciążającej próbkę 12 i pośrednio na wartość siły stycznej 
istotny wpływ ma bicie promieniowe przeciwpróbki 7, wynikające z błędów technologiczno-
montażowych. Mierzone jest ono czujnikiem przyspieszeń 17, zamocowanym do tarczy 6 współosiowo 
z trzpieniem próbki 11 w specjalnym uchwycie 18. Próbka 12 ma kieszeń 19 na termoparę mierzącą 
temperaturę w strefie powierzchni tarcia. Oprócz pomiaru termoparowego temperatura mierzona jest 
dodatkowo przez widmowe czujniki podczerwieni 20, które zamocowane są przy każdej próbce 12 
uchwytem osadzonym w koncentrycznej prowadnicy 21, wykonanej w tarczy 6. Plamka pomiarowa 
czujników podczerwieni 20 skierowana jest na powierzchnię toru tarcia w miejscu wyjścia bieżni prze-
ciwpróbki 7 ze strefy styku z próbką 12. 

Moment tarcia występujący przy ruchu między przeciwpróbką 7 i próbkami 12 przejmowany jest 
z tarczy 6 przez łącznik 22 na czujnik siły 23, zamocowany do korpusu urządzenia. Zużycie próbki 12 
mierzone jest podczas tarcia poprzez zamocowany do tarczy 6 indukcyjny czujnik przemieszczeń 26. 

Do zasilania toru pomiarowego 14 mogą być zastosowane różne źródła prądu. Przykładowo ze 
stabilizowanego źródła prądu stałego, prądem zmiennym wytwarzanym przez urządzenie elektronicz-
ne lub elektromechaniczne względnie ich kombinację. Pokazane na fig. 1 rozwiązanie korzysta z gene-
ratora prądu zmiennego 24, który jest napędzany od tego samego silnika 3, co wał 1 z przeciwpróbką 7. 

Istota opisanego rozwiązania może być implementowana w tribotesterach o układzie par tar-
ciowych: trzpień - tarcza, kula - tarcza, rolka - klocek, rolka - trzpień, czterokulowym i innym, a element 
tej pary wprowadzany jest w ruch obrotowy, postępowy, postępowo-zwrotny, wahadłowy. 
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Urządzenie do badania tribologicznych właściwości tworzyw konstrukcyjnych, elektrycznie 
półprzewodzących, zawierające parę tarciową złożoną z: walcowej przeciwpróbki, zamocowanej na 
wale wprowadzanym w ruch obrotowy przez zespół napędu, i z co najmniej jednego zestawu dwóch 
próbek z identycznego materiału, przeciwsobnie, wzdłuż średnicy zaciskanych na przeciwpróbce 
przez zespół docisku, przy czym zespół docisku ma tarczę łożyskowaną na wale, z dwoma syme-
trycznymi względem osi wału szczekami w których zamocowane są uchwyty próbek, zaciskane przez 
zamocowany miedzy szczękami siłownik, a ponadto urządzenie wyposażone jest w układ sterujący 
i układ kontrolno-pomiarowy, do którego doprowadzone są sygnały: z czujnika siły równoważącej na 
tarczy moment oporów ruchu pary tarciowej, z termopar zabudowanych w próbkach, indukcyjnego 
czujnika przemieszczeń oraz z czujnika prędkości obrotowej wału zespołu napędu przeciwpróbki, 
znamienne tym, że próbka (12) wykonana z materiału elektrycznie półprzewodzącego, odizolowana 
jest elektrycznie izolatorem (13) od uchwytu próbki (10) i włączona w wydzielony tor pomiarowy (14) 
zawierający przyrząd spektroskopii impedancyjnej (16), natomiast przeciwpróbka (7) wykonana jest 
z materiału elektrycznie przewodzącego lub dielektrycznego. 

2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że powierzchnię tarcia tworzy wiele sekcji ele-
mentów pomiarowych (25), ustalonych w płaszczyznach (P-P) prostopadłych do osi wału (1) z odstę-
pami (a) między śladami tarcia, przy czym każdy z elementów pomiarowych (25) włączony jest od-
dzielnie w tor pomiarowy (14). 

3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że do każdego trzpienia próbki (11) współo-
siowo z zewnątrz przylega elektryczny czujnik przyspieszeń (17), zamocowany do tarczy (6) i połą-
czony z torem pomiarowym (14). 

4. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że do każdej próbki (12) przyporządkowany 
jest widmowy czujnik podczerwieni (20), zamocowany do tarczy (6) w koncentrycznej prowadnicy (21). 

5. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że silnik (3) napędzający wał (1) przeciwprób-
ki (7) zasilany jest energią nieelektryczną. 

6. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że posiada kilka zespołów docisku, których 
tarcze (6) łożyskowane są obok siebie wzdłuż osi przeciwpróbki (7). 
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Rysunki 
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