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BADANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW ŚLIZGOWYCH
NA BAZIE MIEDZI I śELAZA
TESTING THE PROPERTIES
OF COPPER- AND IRON-BASED SLIDE MATERIALS
Streszczenie
Opracowano alternatywne techniki wytwarzania części zespołów pojazdów samochodowych za pomocą
prasowania materiałów sypkich i odlewania dokładnego. Pierścień sprzęgła elektromagnetycznego charakteryzuje duŜa smukłość obwodowa, a tuleję rozrusznika smukłość osiowa. Do wykonania pierścienia
dobrano brąz mający korzystne właściwości magnetyczne, a do tulei Ŝelazografit o wysokich właściwościach ślizgowych. Przeprowadzono badania dokładności wymiarowo-kształtowej, struktury fraktograficznej i metalograficznej ww. materiałów. Następnie wyznaczono dla par trących średni współczynnik tarcia i wskaźnik intensywności zuŜywania na drodze o długości 1 km przy trzykrotnych
powtórzeniach kaŜdej próby.
Słowa kluczowe: prasowanie, odlewanie dokładne, materiał sypki, brąz, Ŝelazografit, Ŝeliwo sferoidalne,
właściwości magnetyczne, właściwości ślizgowe, dokładności, struktura fraktograficzna,
struktura metalograficzna, współczynnik tarcia, intensywność zuŜywania

Abstract
Alternative techniques of the manufacture of parts of vehicle assemblies by means of loose powder
pressing and high-accuracy investment casting were developed. The ring of electromagnetic clutch and
the starter sleeve were characterised by high circumferential and axial slenderness ratios, respectively.
The ring was made from bronze of high magnetic properties, while the sleeve was made from an iron-graphite material characterised by high slide properties. The dimensional and shape accuracy was
checked, and the applied materials were subjected to structural fractography and metallographic
examinations. At the next stage of research, mean coefficient of friction and index of wear rate were
determined from a friction path of 1 km with each run repeated three times.
Keywords: pressing, high-accuracy investment casting, loose material, bronze, iron-graphite, ductile
iron, magnetic properties, slide properties, accuracy, fractographic structure, metallographic
structure, coefficient of friction, wear rate
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1. Wstęp
Kucie i odlewanie naleŜą do najstarszych technik wytwarzania. KaŜda z nich liczy sobie
po kilka tysięcy lat. W procesie metalurgicznym – na etapie obróbki hutniczej – wlewek
jest przekuwany. W procesach pozahutniczych obróbka plastyczna i odlewanie dokładne
naleŜą do metod bezodpadowych.
Odlewanie bazuje niezmiennie na mieszaninie roztopionego metalu. Natomiast obróbka
plastyczna, obok powszechnie uŜywanego materiału w stanie litym, wprowadza stopniowo
od kilkudziesięciu lat nowy materiał – w postaci sypkiej. Tak zwana zielona wypraska
wymaga obróbki cieplnej w celu termicznej konsolidacji struktury.
Powszechnie wiadomo, Ŝe jakość poszczególnych części maszyny ma bezpośredni
wpływ na trwałość całej konstrukcji. Zagadnienie to jest wyjątkowo waŜne w konstrukcjach wyznaczających tempo rozwoju cywilizacyjnego, jak samoloty czy statki kosmiczne [4], ale równieŜ samochody [3] czy sprzęt gospodarstwa domowego [2]. Niniejszy
artykuł poświęcono problematyce wybranych właściwości technologicznych i uŜytkowych
części wytwarzanych metodami konkurencyjnymi i bezkonkurencyjnymi.

2. Badanie właściwości metalicznych materiałów ślizgowych na bazie miedzi
Pierścień samochodowego sprzęgła elektromagnetycznego stanowi element ślizgowy
o specjalnych właściwościach magnetycznych. Pierścień taki jest trudny do wykonania
ze względu na mały stosunek wysokości do szerokości.
Przeprowadzono serię badań prasowania i spiekania pierścieni ślizgowych typoszeregu
sprzęgieł elektromagnetycznych. Do realizacji procesu prasowania skonstruowano prasownik doświadczalny, którego podstawowymi elementami były: stempel górny, stempel dolny
i matryca współbieŜna z rdzeniem. Rozwiązano problem równomiernego zasypu na całym
obwodzie pierścienia. Badania procesu prasowania umoŜliwiły ustalenie zalecanego ciśnienia na poziomie 300 MPa i temperatury obróbki cieplnej na 780°C w ciągu 3 h, natomiast
temperatury nasycania olejem na 80°C przez 1 h. Pierścienie poddawano następnie kalibrowaniu. Trzy z pięciu wielkości prasowanych pierścieni ślizgowych sprzęgieł elektromagnetycznych pokazano na fot 1.

Fot. 1. Pierścienie ślizgowe sprzęgła elektromagnetycznego z brązu
prasowane i spiekane z materiału sypkiego
Photo 1. Electromagnetic clutch slide ring pressed and sintered from loose bronze powder
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a)

b)

Fot. 2. Przełom (a) oraz mikrostruktura (b) pierścienia ślizgowego sprzęgła elektromagnetycznego
z brązu prasowanego i spiekanego z materiału sypkiego [5]
Photo 2. Fracture (a) and microstructure (b) observed in electromagnetic clutch slide ring pressed
and sintered from loose bronze powder [5]

Przed przystąpieniem do badań właściwości pierścienie poddano ocenie dokładności
wymiarowo-kształtowej – wymiary mieściły się w polach tolerancji.
Próbki z brązu prasowane i spiekane z materiału sypkiego poddano badaniom struktury
fraktograficznej i metalograficznej. Charakterystyczne przełomy i mikrostruktury przedstawiono na fot. 2.
a)

Rys. 1. ZuŜycie z i współczynnik tarcia µ (a) i trend zuŜycia (b)
pierścienia ślizgowego sprzęgła elektromagnetycznego z brązu prasowanego i spiekanego
z materiału sypkiego [1]
Fig. 1. Wear rate z and coefficient
of friction µ (a) and general
wear rate trend (b) observed
in electromagnetic clutch slide
rings pressed and sintered from
loose bronze powder [1]

b)
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Badania struktury metalograficznej wykazały duŜą jednorodność w kierunku obwodowym, co gwarantuje wysoką jakość uŜytkową.
Próbki z brązu prasowane i spiekane z materiału sypkiego poddano następnie badaniom
właściwości tribologicznych. Charakterystyczny przebieg zuŜycia z i współczynnika tarcia µ przedstawiono na rys. 1. Warunki przeprowadzenia badań tribologicznych podano
w tab. 1. Wyniki badań z biegu 1 i średnie z trzech biegów przedstawiono w tab. 2 i 3.
Tabela 1
Warunki badań tribologicznych [1]
Droga [m]
Prędkość [m/s]
Promień [m]
ObciąŜenie węzła tarcia [N]
Liczba obrotów
Obwód [m]
Prędkość obrotowa [obr./min]

952
0,142
0,01
10
15 158
0,0628
136
Tabela 2

Wyniki badań z biegu 1 [1]
Średni współczynnik tarcia
Wskaźnik intensywnego zuŜywania [µm/1000 m]
Średnia temperatura [ºC]

0,3458
68
27,581
Tabela 3

Wyniki badań z trzech biegów [1]
Wartość Odchylenie
średnia standardowe
Średni współczynnik tarcia
0,33
0,023
Wskaźnik intensywnego zuŜywania [µm/1000 m] 88,57
24,865
Średnia temperatura [ºC]
27,62
0,498

Dodatkowo przeprowadzono serię badań odlewania metodą wytapianych modeli pierścieni ślizgowych z brązu. Wykonane modele woskowe pierścieni były pokrywane kilkoma
warstwami odpowiednio dobranej masy i umieszczane w masie formierskiej. Następnie
wosk był wytapiany, a powstałe w ten sposób formy wypalane. Do form wlewano ciekły
metal. Po zakrzepnięciu masę formierską usuwano, odsłaniając odlewy. Wygląd odlewanego pierścienia pokazano na fot. 3.
Przed przystąpieniem do badań właściwości pierścienie odlewane poddano ocenie dokładności wymiarowo-kształtowej – wymiary mieściły się w polach tolerancji.
Następnie próbki z brązu odlewanego metodą traconego wosku poddano badaniom
struktury fraktograficznej i metalograficznej. Charakterystyczne przełomy i mikrostruktury
badanych materiałów przedstawiono na fot. 4.
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Fot. 3. Pierścień ślizgowy sprzęgła elektromagnetycznego z brązu odlewany
metodą wytapianych modeli
Photo 3. Electromagnetic clutch slide ring
investment cast from bronze
a)

b)

Fot. 4. Przełom (a) i mikrostruktura (b) pierścienia ślizgowego sprzęgła elektromagnetycznego
odlewanego z brązu metodą wytapianych modeli [5]
Photo 4. Fracture (a) and microstructure (b) observed in electromagnetic clutch slide
ring investment cast from bronze [5]

Badania struktury metalograficznej pierścienia ślizgowego wykazały równieŜ duŜą
jednorodność w kierunku obwodowym, co gwarantuje wysoką jakość uŜytkową.
Podobnie jak poprzednio, próbki brązu odlewanego poddano badaniom właściwości
tribologicznych. Przebieg zuŜycia z i współczynnika tarcia µ oraz występujący trend zuŜycia przedstawiono na rys. 2. Warunki badań tribologicznych podano w tab. 4. Wyniki
badań z biegu 1 i średnie z trzech biegów przedstawiono w tab. 5 i 6.
Tabela 4
Warunki badań tribologicznych [1]
Droga [m]
Prędkość [m/s]
Promień [m]
ObciąŜenie węzła tarcia [N]
Liczba obrotów
Obwód [m]
Prędkość obrotowa [obr./min]

999
0,149464
0,012
10
13263
0,07536
119
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Tabela 5
Wyniki badań z biegu 1 [1]
Średni współczynnik tarcia
Wskaźnik intensywnego zuŜywania [µm/1000 m]
Średnia temperatura [ºC]

0,42
150,7
27,645

Tabela 6
Wyniki badań z trzech biegów [1]

Średni współczynnik tarcia
Wskaźnik intensywnego zuŜywania [µm/1000 m]
Średnia temperatura [ºC]

Wartość
średnia
0,37
187,67
27,76

Odchylenia
standardowe
0,049
33,011
0,196

a)

b)

Rys. 2. ZuŜycie z i współczynnik tarcia µ (a) oraz trend zuŜycia
(b) pierścienia ślizgowego
sprzęgła elektromagnetycznego odlewanego z brązu [1]
Fig. 2. Wear rate z and coefficient of
friction µ on running path 1
(a) and general wear rate
trend (b) observed in electromagnetic clutch slide rings
investment cast from bronze
[1]

3. Badanie właściwości metalicznych materiałów ślizgowych na bazie Ŝelaza
Tuleja ślizgowa rozrusznika samochodowego stanowi element typowego łoŜyska
ślizgowego. Tuleja taka jest trudna do wykonania ze względu na mały stosunek grubości do
wysokości.
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Przeprowadzono serię badań prasowania i spiekania tulei ślizgowych rozrusznika. Do
realizacji procesu prasowania skonstruowano kolejny prasownik doświadczalny, którego
podstawowymi elementami były: stempel górny, stempel dolny i matryca współbieŜna
z rdzeniem. Rozwiązano problem równomiernego zasypu na całej wysokości tulei. Badania
procesu prasowania umoŜliwiły ustalenie zalecanego ciśnienia na poziomie 700 MPa i temperatury obróbki cieplnej 1140°C w ciągu 8 h. Prasowaną tuleję ślizgową rozrusznika
pokazano na fot. 5.

Fot. 5. Tuleja ślizgowa rozrusznika z Ŝelazografitu prasowana i spiekana z materiału
sypkiego
Photo 5. Starter slide sleeve pressed and sintered
from iron-graphite loose powder

Przed przystąpieniem do badań właściwości tuleje poddano ocenie dokładności wymiarowo-kształtowej – wymiary mieściły się w polach tolerancji. Próbki pobrane z tulei
ślizgowej poddano badaniom struktury fraktograficznej i metalograficznej. Przełomy i mikrostruktury badanych materiałów przedstawiono na fot. 6. Badania struktury metalograficznej tulei ślizgowej rozrusznika z Ŝelazografitu prasowanej i spiekanej z materiału
sypkiego wykazały duŜą jednorodność w kierunku osiowym i obwodowym, co gwarantuje
wysoką jakość uŜytkową.
Próbki pobrane z tulei ślizgowej poddano następnie badaniom właściwości tribologicznych. Przebieg zuŜycia z i współczynnika tarcia µ oraz trend zuŜycia przedstawiono na
rys. 3. Warunki przeprowadzenia badań tribologicznych podano w tab. 7. Wyniki badań
z biegu 1 i średnie z trzech biegów przedstawiono w tab. 8 i 9.
Tabela 7
Warunki badań tribologicznych [1]
Droga [m]
Prędkość [m/s]
Promień [m]
ObciąŜenie węzła tarcia [N]
Liczba obrotów
Obwód [m]
Prędkość obrotowa [obr./min]

999
0,149464
0,012
10
13 263
0,07536
119
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Podobnie jak dla pierścieni ślizgowych, przeprowadzono serię badań tulei ślizgowych
odlewanych metodą wytapianych modeli z Ŝeliwa sferoidalnego. Odlewaną tuleję pokazano
na fot. 7.
Przed przystąpieniem do badań właściwości tuleje odlewane poddano ocenie dokładności wymiarowo-kształtowej − wymiary mieściły się w polach tolerancji.
a)

b)

Fot. 6. Przełom (a) i mikrostruktura (b) tulei ślizgowej rozrusznika z Ŝelazografitu prasowanej
i spiekanej z materiału sypkiego [6]
Photo 6. Fracture (a) and microstructure (b) observed in starter slide sleeve pressed
and sintered from iron-graphite loose powder [6]

a)

b)

Rys. 3. ZuŜycie z i współczynnik tarcia µ na drodze biegu 1 (a)
i trend zuŜycia (b) tulei ślizgowej rozrusznika z Ŝelazografitu prasowanej z materiału sypkiego [1]
Fig. 3. Wear rate z and coefficient of
friction µ on running path 1
(a) and general wear rate
trend (b) observed in starter
slide sleeves pressed from
iron-graphite loose powder
[1]
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Tabela 8
Wyniki badań z biegu 1 [1]
Średni współczynnik tarcia
Wskaźnik intensywnego zuŜywania [µm/1000 m]
Średnia temperatura [ºC]

0,1068
0,00
27,944

Tabela 9
Wyniki badań z trzech biegów [1]

Średni współczynnik tarcia
Wskaźnik intensywnego zuŜywania [µm/1000 m]
Średnia temperatura [ºC]

Wartość
średnia
0,09
1,83
27,20

Odchylenia
standardowe
0,026
3,175
0,641

Fot. 7. Tuleja ślizgowa rozrusznika odlewana
metodą wytapianych modeli z Ŝeliwa
sferoidalnego
Photo 7. Starter slide sleeve investment cast
from ductile iron

a)

b)

Fot. 8. Przełom (a) i mikrostruktura (b) tulei ślizgowej rozrusznika z Ŝeliwa sferoidalnego
odlewanej metodą wytapianych modeli [6]
Photo 8. Fracture (a) and microstructure (b) observed in starter slide sleeve investment cast
from ductile iron [6]

36
Na fotografii 8 przedstawiono przełom oraz mikrostrukturę próbek materiału tulei ślizgowej rozrusznika z Ŝeliwa sferoidalnego odlewanej metodą wytapianych modeli. Badania
struktury metalograficznej wykazały duŜą jednorodność w kierunku osiowym i obwodowym, co gwarantuje wysoką jakość uŜytkową.
Próbki tulei odlewanych z Ŝeliwa sferoidalnego metodą traconego wosku poddano
następnie badaniom właściwości tribologicznych. Przebieg zuŜycia z i współczynnika tarcia µ oraz występujący trend zuŜycia dla odlewanej tulei ślizgowej rozrusznika przedstawiono na rys. 4. Warunki przeprowadzenia badań tribologicznych podano w tab. 10. Wyniki badań z biegu 1 i średnie z trzech biegów przedstawiono w tab. 11 i 12.
a)

b)
Rys. 4. ZuŜycie z i współczynnik tarcia
µ (a) i trend zuŜycia (b) tulei
ślizgowej rozrusznika odlewanej metodą wytapianych modeli
z Ŝeliwa sferoidalnego [1]
Fig. 4. Wear rate z and coefficient
of friction µ (a) and general
wear rate trend (b) observed in
starter slide sleeves investment
cast from ductile iron [1]

T a b e l a 10
Warunki badań tribologicznych [1]
Droga [m]
Prędkość [m/s]
Promień [m]
ObciąŜenie węzła tarcia [N]
Liczba obrotów
Obwód [m]
Prędkość obrotowa [obr./min]

999
0,149464
0,012
10
13 263
0,07536
119
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T a b e l a 11
Wyniki badań z biegu 1 [1]
Średni współczynnik tarcia
Wskaźnik intensywnego zuŜywania [µm/1000 m]
Średnia temperatura [ºC]

0,3314
106,4
28,165

T a b e l a 12
Wyniki badań z trzech biegów [1]

Średni współczynnik tarcia
Wskaźnik intensywnego zuŜywania [µm/1000 m]
Średnia temperatura [ºC]

Wartość
średnia
0,34
87,50
27,73

Odchylenia
standardowe
0,011
18,752
0,374

W wypadku pary trącej próbka–pierścień wyciętych z tulei z Ŝeliwa sferoidalnego,
przeciwpróbka – kulka ze stali ŁH15 zaobserwowano niestabilność procesu spowodowaną
pojawianiem się narostów i szczepów. Przerywanie szczepów przejawiało się duŜymi zmianami współczynnika tarcia.

4. Podsumowanie
Przeprowadzone próby wykazały moŜliwość wytwarzania badanych części maszyn
zarówno metodą prasowania materiału sypkiego, jak i metodą odlewania precyzyjnego.
Obie metody pozwalają bowiem na otrzymywanie wyrobów finalnych o wymaganych
kształtach i dokładnościach wymiarowych bez dodatkowej obróbki mechanicznej.
Obserwowane przełomy oraz mikrostruktury badanych elementów świadczą o wysokiej
jednorodności, co gwarantuje pozytywne rezultaty eksploatacyjne. Obrazy fraktograficzne
i mikrograficzne wykazują przy tym duŜe analogie materiałów prasowanych i spiekanych
z postaci sypkiej oraz odlewanych.
Podczas badań zuŜycia brąz prasowany i spiekany z postaci sypkiej miał średni współczynnik tarcia zbliŜony do brązu odlewanego, natomiast średni wskaźnik intensywności
zuŜywania − ponad 2 razy niŜszy. Z kolei prasowany i spiekany Ŝelazografit miał juŜ
– w porównaniu z odlewanym – blisko 4 razy niŜszy średni współczynnik tarcia, co dało
efekt w postaci 50 razy niŜszego średniego wskaźnika intensywności zuŜywania. Zagadnienie to zostanie uwzględnione w dalszych badaniach.
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