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WPŁYW HARTOWANIA POWIERZCHNIOWEGO
NA ROZWÓJ ZUśYCIA FRETTINGOWEGO
W MODELU POŁĄCZENIA WCISKOWEGO
EFFECT OF SKIN HARDENING ON FRETTING WEAR
IN A CLAMPED JOINT MODEL
Streszczenie
Zestaw kołowy jako jeden z najwaŜniejszych elementów pojazdu szynowego powinien charakteryzować się duŜą trwałością. Pomimo obostrzonych warunków, jakie naleŜy spełnić podczas
produkcji, a następnie podczas przeglądów, zdarzają się róŜne uszkodzenia zestawów kołowych.
Jednym z takich uszkodzeń jest zuŜycie frettingowe występujące na powierzchni współpracujących elementów poddanych przemieszczeniom oscylacyjnym o małej amplitudzie. W celu
ograniczenia rozwoju tego zuŜycia stosuje się wiele zabiegów technologicznych osi, zwiększając
jej twardość powierzchni. Jednym z takich procesów moŜe być hartowanie powierzchniowe.
W artykule przedstawiono wpływ hartowania powierzchniowego na rozwój zuŜycia frettingowego
w połączeniu wtłaczanym.
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Abstract
Wheel set which is the one of the most important elements of the vehicle track and should be
characterized by great durability. Different damage of wheel sets happen in spite of conditions
tightened up which should comply during the production and next during reviews. A fretting wear
is one of damage to wheel sets, occurring on the surface of cooperating elements, subjected
to oscillatory relocation about the small amplitude. In order to curb of development of this wear
is applying chain of technological treatments of axle is abiding increasing its hardness of surface.
Surface hardening can be one of such processes. An influence of surface hardening on the
development of the fretting wear in joint crammed wheel-axle was presented in the article.
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1. Wstęp
W artykule przedstawiono badania zuŜycia frettingowego modelu pary koło–oś zestawu
kołowego. Wyniki badania modelu – ze względu na jego wymiary – nie mogą być bezpośrednio przeniesione na naturalny zestaw kołowy, ale stanowią one analogiczny obraz
zjawisk zuŜycia zachodzących w połączeniu tej pary zuŜyciowej o naturalnych wymiarach
i mogą stanowić badania wstępne tej pary.
Zestaw kołowy jest jednym z najwaŜniejszych elementów pojazdów szynowych, poniewaŜ wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo podróŜy. Ponadto zestaw kołowy przenosi
obciąŜenia pochodzące od kontaktu koła z szyną na pojazd i odwrotnie. Podczas montaŜu,
a następnie podczas eksploatacji zestaw kołowy naraŜony jest na powstawanie róŜnego
rodzaju uszkodzeń i zuŜyć, szczególnie w miejscu łączenia koła z osią. Źródłem tych
uszkodzeń mogą być procesy związane z frettingiem.
W celu ograniczenia rozwoju uszkodzeń zestawów kołowych moŜna zastosować wykańczającą obróbkę wzmacniającą powierzchnię osi, np. przez hartowanie powierzchniowe. Proces ten jest stosowany jako obróbka zwiększająca wytrzymałość zmęczeniową
elementów. W miarę wzrostu grubości zahartowanej warstwy próbek stalowych następuje
zmniejszenie koncentracji napręŜeń rozciągających, zlokalizowanych pod warstwą o podwyŜszonej twardości. Przy wzroście grubości warstwy zahartowanej od 1 mm do 2 mm
obserwuje się spadek napręŜeń rozciągających o 9–12%. Rejon zalegania maksymalnych
napręŜeń rozciągających ulega przy tym przesuwaniu w głąb materiału, gdzie w przypadku
obciąŜeń momentami skręcającymi i gnącymi występują znacznie mniejsze napręŜenia
robocze. Wzrost wytrzymałości zmęczeniowej warstwy zahartowanej powierzchniowo
wynika z napręŜeń własnych, charakteryzujących się małymi resztkowymi napręŜeniami
rozciągającymi w strefie niezahartowanej [3]. Jednak nasuwa się pytanie, czy korzystny
efekt hartowania powierzchniowego będzie zachodził równieŜ w przypadku połączenia
wciskowego zestawów kołowych, które pracują w warunkach obrotowego momentu
zginającego.

2. ZuŜycie frettingowe
Fretting jest to zuŜycie warstwy wierzchniej współpracujących elementów. Występuje
w przypadku mikroprzemieszczeń oscylacyjnych powierzchni współpracujących elementów pod wpływem drgań o małej amplitudzie – rzędu 25 µm [5]. Fretting jest zjawiskiem
o bardzo złoŜonym mechanizmie zuŜywania, w którym nakładają się lub następują po
sobie: zuŜycie adhezyjne, zmęczenie powierzchniowe, odwarstwianie, utlenianie, ścieranie
wierzchołkami nierówności i luźnymi produktami zuŜycia. Obrazem zuŜycia frettingowego
(rys. 1) mogą być ślady korozji na powierzchni elementów, wzrost chropowatości powierzchni, mikropęknięcia w warstwie wierzchniej, wŜery, a konsekwencją tego, np.
w przypadku połączeń wciskowych – zmniejszenie nacisków montaŜowych.
Rozwój zuŜycia frettingowego jest zjawiskiem złoŜonym, wymagającym w kaŜdym
przypadku indywidualnego rozpatrzenia. Wyniki badań zuŜyciowych przeprowadzone przez autora pracy [1] pokazały, Ŝe jakiekolwiek zmiany wartości wcisku, chropowatości powierzchni montaŜowych lub sposobu łączenia skutkują zmianą intensywności
zuŜycia oraz miejsca i zasięgu jego występowania.
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W przypadku połączenia wciskanego, szczególnie metodą wtłaczania, głównym procesem inicjującym rozwój zuŜycia frettingowego jest adhezja. Na intensywność zjawiska
adhezji wpływa wiele czynników związanych z własnościami materiału, stanem warstwy
wierzchniej, oddziaływaniem obciąŜeń normalnych i stycznych. W przypadku tworzenia się
sczepień adhezyjnych szczególną rolę odgrywać będą [2]:
– własności fizykochemiczne skojarzonych powierzchni metalowych,
– wartość nacisku w styku skojarzonych powierzchni,
– brak warstw tlenkowych na powierzchni styku.

Rys. 1. Obraz zuŜycia frettingowego, pow. 100×
Fig. 1. View of fretting wear, magnification 1×100

Proces montaŜu będzie sprzyjał przede wszystkim niszczeniu warstwy tlenkowej na
powierzchni łączonych elementów. W wyniku mikroskrawania i odkształceń plastycznych
będzie powiększać się rzeczywista powierzchnia styku, szczególnie w skojarzeniach charakteryzujących się mniejszą chropowatością oraz wraz ze wzrostem wartości wcisku.
Skutkiem zuŜycia frettingowego są uszkodzenia powierzchni, jak np. wzrost chropowatości, narosty, wŜery, korozja. Wszystkie te zmiany na powierzchni elementu w przypadku obciąŜeń zmiennych mogą z kolei stać się źródłem uszkodzeń zmęczeniowych, co
w odniesieniu do zestawów kołowych jest niepoŜądane.

3. Badania zuŜyciowe
Prowadzenie badań zuŜyciowych w kierunku frettingu na rzeczywistym zestawie kołowym przysparza wielu problemów. Wynikają one m.in. z:
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– wysokich kosztów badań,
– długiego czasu badań,
– moŜliwości zniekształcenia obrazu zuŜycia podczas demontaŜu połączenia.
Dlatego teŜ badania zuŜycia frettingowego moŜna zrealizować w warunkach laboratoryjnych. Badania zuŜyciowe przeprowadzono na próbkach modelujących połączenie
wciskowe koło–oś zestawu kołowego (rys. 2).

tulejka

wałek

Rys. 2. Schemat próbki modelującej połączenie wciskowe
Fig. 2. Scheme of sample modelling forced joint

W celu zapewnienia podobnych właściwości badanych próbek do obiektu rzeczywistego wykonano je z materiałów, jakie zalecają odpowiednie normy dotyczące wytwarzania
zestawów kołowych. Przyjęta wartość wcisku w połączeniu tulejki z wałkiem 0,02 mm
równieŜ gwarantowała wartość nacisków powierzchniowych jak w rzeczywistym połączeniu [4].
Badania miały na celu stwierdzenie, w jakim stopniu proces hartowania powierzchniowego moŜe wpływać na rozwój zuŜycia frettingowego w połączeniu wtłaczanym.
Program badań obejmował wykonanie dwóch wariantów modelu połączenia wałek–tulejka ze względu na obróbkę wykańczającą podpiaścia wałka:
– powierzchnia tylko toczona,
– powierzchnia hartowana powierzchniowo.
Hartowanie powierzchniowe badanej próbki wykonywane było metodą indukcyjną.
Polegało na szybkim nagrzaniu warstwy wierzchniej do temperatury hartowania, a następnie na jej szybkim ostudzeniu. Nagrzewanie przedmiotu odbywało się za pomocą prądu
indukowanego przez zmienne pole magnetyczne. Czas nagrzewania wynosił 90 s. Po hartowaniu indukcyjnym próbka została poddana odpuszczaniu w piecu typu PEH-2 w temperaturze ok. 380º, w czasie jednej godziny.
W tabeli 1 zestawiono wyniki pomiarów twardości i chropowatości powierzchni podpiaścia wałków dla obu wariantów wykonania.
Badania zuŜyciowe przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej typu MUJ. Konstrukcja maszyny pozwala na otrzymanie obciąŜenia okresowo zmiennego przy czystym
zginaniu obracającej się próbki.
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Tabela 1
Zestawienie wyników pomiarów twardości i chropowatości podpiaścia wałków
Badany parametr
Stan powierzchni
twardość HB
chropowatość Ra [µm]
Powierzchnia toczona
170
1,7
Powierzchnia hartowana powierzchniowo
powyŜej 600
0,8
a)

b)

Rys. 3. Obraz powierzchni podpiaścia wałka przed badaniami zuŜyciowymi:
a) tylko toczonego, b) hartowanego powierzchniowo
Fig. 3. View of shaft seat surfaces before fatigue tests: a) shaft turned (only),
b) shaft hardening seat surface

Rys. 4. Obraz skaningowy połączenia wałka z tulejką, pow. 1000×
Fig. 4. Scanning image of shaft-sleeve joint
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Na rysunku 3 przedstawiono obraz powierzchni podpiaścia tulejki bez obróbki wykańczającej i po hartowaniu powierzchniowym – po wykonaniu połączenia, ale przed badaniami zuŜyciowymi.
Połączenie wałka hartowanego powierzchniowo z tulejką charakteryzuje się ścięciami
mikronierówności tulejki, szczególnie po stronie przeciwnej do kierunku wtłaczania. Produkty zuŜycia wytworzone w wyniku ścięcia wierzchołków mikronierówności będą gromadzić się w zagłębieniach mikronierówności powierzchni, tworząc tzw. ciało trzecie
(rys. 4). Powierzchnia otworu tulejki, o ściętych wcześniej wierzchołkach mikronierówności, przemieszczając się wzdłuŜ coraz mniej ściętych wierzchołków mikronierówności
podpiaścia wałka, ulega odkształceniom plastycznym w warstwie wierzchniej. Taki obraz
połączenia spowodowany jest prawie czterokrotną róŜnicą twardości wałka w stosunku do
tulejki.
Po wykonaniu badań zuŜyciowych przeprowadzono wiele badań laboratoryjnych mających na celu pokazanie miejsca wystąpienia zuŜycia frettingowego dla obu wariantów
próbek oraz obraz samego zuŜycia. Na rysunku 5 przedstawiono obraz makrograficzny powierzchni próbek po badaniach zuŜyciowych.
a)

b)

Rys. 5. Obraz powierzchni podpiaścia wałków po badaniach zmęczeniowych, pow. ok. 10×:
a) wałek toczony, b) wałek hartowany powierzchniowo
Fig. 5. View of shaft seat surfaces after fatigue tests, magnification of about 1×10:
a) shaft turned(only), b) shaft hardening seat surface

Po wykonaniu dokumentacji makrograficznej miejsca wystąpienia zuŜycia frettingowego oglądano na mikroskopie skaningowym. Podczas tych badań obserwowano rzeczywisty obraz uszkodzeń powstających na powierzchni podpiaścia wałków, co stanowiło podstawę do identyfikacji rodzajów zuŜycia składających się na zuŜycie frettingowe. Na
rysunkach 6 i 7 pokazano przykładowe obrazy skaningowe zuŜycia frettingowego dla wałków bez obróbki wykańczającej i wałków hartowanych powierzchniowo.
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Rys. 6. Obraz skaningowy zuŜycia frettingowego wałka toczonego, pow. 200× i 500×
Fig. 6. Scanning image of fretting wear for shaft turned, magnification 1×200 and 1×500
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Rys. 7. Obraz skaningowy zuŜycia frettingowego wałka hartowanego
powierzchniowo, pow. 1000×
Fig. 7. Scanning image of fretting wear for shaft hardening seat surface,
magnification 1×1000
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4. Wnioski
Wyniki badań makrograficznych (rys. 5) wykazały, Ŝe zuŜycie frettingowe w przypadku
powierzchni bez obróbki wykańczającej występuje po obu stronach podpiaścia i ma takie
same cechy jak te przedstawione w pracy [1], czyli:
– zuŜycie w postaci pierścienia o określonej szerokości na całym obwodzie podpiaścia,
– zuŜycie zlokalizowane jest tylko przy brzegu połączenia z tulejką po obu jej stronach,
– obszar zuŜycia jest zdecydowanie większy po stronie przeciwnej do kierunku wtłaczania.
W przypadku powierzchni podpiaścia hartowanego powierzchniowo zuŜycie frettingowe występuje tylko po stronie przeciwnej do kierunku wtłaczania i przyjmuje postać
pierścienia o niewielkiej szerokości na całym obwodzie podpiaścia.
JeŜeli przyjąć, Ŝe procesem inicjującym zuŜycie frettingowe jest adhezja, to większa
twardość powierzchni jest czynnikiem ograniczającym tworzenie się sczepień adhezyjnych,
co sprawdziło się w przypadku zastosowania hartowania powierzchniowego (tab. 1).
MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe przyjęta obróbka wykańczająca będzie powodować nie
tylko zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej elementów, ale równieŜ ograniczy rozwój
zuŜycia frettingowego.
Na przedstawionych obrazach skaningowych (rys. 6 i 7) badanych powierzchni wałków
moŜna zauwaŜyć, Ŝe uszkodzenia frettingowe mają podobny charakter. Głównymi uszkodzeniami są przede wszystkim tworzące się na powierzchni wałków narosty i nalepy materiału, które następnie ulegają deformacjom plastycznym. Dodatkowo w przypadku wałków bez obróbki wykańczającej pojawiają się miejscowo mikropęknięcia zmęczeniowe.
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