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Streszczenie 

W trakcie prowadzonych w Katedrze Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn 
Politechniki Gdańskiej, na Tribometrze PT-3/99 badań drgań 
wywołanych tarciem w ślizgowym skojarzeniu próbek ceramicznych 
(Al2O3) zaobserwowano samowzbudne drgania cierne 
o częstotliwościach i amplitudach zmieniających się w szerokim zakresie 
- w funkcji obciążenia i prędkości ślizgania. Zidentyfikowano 
i scharakteryzowano dwa główne rodzaje drgań ciernych różniące się 
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wyraźnie częstotliwością i amplitudą. Na podstawie analizy modalnej 
elementów tribometru, potraktowanego jak wielomasowy układ drgający 
każdemu z rodzajów drgań przyporządkowano odpowiednie do 
częstotliwości postaci drgań. W głowicy stanowiska badawczego 
wyodrębniono dwa układy drgające rozdzielone powierzchnią styku 
ciernego, każdy z nich jest przyporządkowany do jednej z badanych 
próbek. Stwierdzono, że w zależności od wartości wymuszeń każdy 
z układów daje odpowiedź poprzez wzbudzanie drgań po jednej ze stron 
powierzchni styku ślizgowego, o postaciach i częstotliwościach 
odpowiednich dla właściwości dynamicznych danego układu. 
Zaobserwowano również przenoszenie się drgań między układami 
poprzez powierzchnię tarcia. Prezentowane w referacie wyniki uzyskano 
na podstawie eksperymentów stanowiących kontynuację badań, których 
wyniki przedstawiano w latach poprzednich. 

TRIBOMETR  I  MATERIAŁY  BADAWCZE 

Badania przeprowadzono na Tribometrze PT – 3/99 z wykorzystaniem 
monolitycznych próbek wykonanych ze spiekanego swobodnie 
w powietrzu Al2O3. Szczegóły konstrukcyjne Tribometru PT-3 zostały 
wcześniej opisane w innych publikacjach Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odsyłacza., Błąd! Nie można odnaleźć źródła odsyłacza., Błąd! 
Nie można odnaleźć źródła odsyłacza. – Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odsyłacza., dlatego nie będą w niniejszej pracy przytaczane 
w szczegółach. Podczas badań wykorzystywano dwie substancje 
smarowe: wodę destylowaną i olej parafinowy.  

Doniesienia literaturowe i własne doświadczenia [L.1-7], [L.16-17] 
pozwalają wysnuć wniosek, że występują dwa najistotniejsze kierunki 
drgań w układzie badawczym maszyny wykorzystywanej do badania 
tarcia: styczny do powierzchni tarcia i normalny do powierzchni tarcia. 
W przypadku Tribometru PT-3/99 są to odpowiednio kierunki: rotacyjny 
wokół osi obrotu wrzeciona i translacyjny – równoległy do osi 
wrzeciona. 

W modelu Tribometru PT-3/99 dokonano podziału (widocznego na 
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odsyłacza.) na układ próbki dolnej 
(nieruchomej) i układ próbki górnej (wirującej). Dla uproszczenia, na 
potrzeby analizy bezwładności, pogrupowano elementy połączone 
spoczynkowo względem siebie w celu sumowania ich bezwładności 
traktując je jak bryły sztywne, np. uchwyt próbki górnej, próbkę górną, 
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czy koło pasowe z założonymi bezwładnikami. Wyodrębniono zastępcze 
bryły sztywne oraz stosowne sztywności między nimi, które wspólnie 
opisują model dynamiczny układu badawczego i części ruchomych 
elementów wykonawczych układów napędowego i obciążającego. 
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Rys. 1. Schemat uproszczonego modelu dynamicznego Tribometru PT-3/99: (1) 

koło pasowe (utwierdzenie), (2) łożysko wzdłużne wrzeciona, (3) łożyska 
poprzeczne wrzeciona, (4) wrzeciono, (5) próbka górna (wirująca), (6) 
próbka dolna („nieruchoma”), (7) element podatny – kier. styczny do pow. 
styku, (8) bezwładnik układu próbki dolnej, (9) element podatny – kier. 
normalny do pow. styku, (10) samonastawna podpora ukł. próbki dolnej 

Fig. 1 Schematic of a simplified dynamic model of the PT-3/99 Tribometer: (1) pulley 
(fixation point), (2) spindle axial bearing, (3) spindle radial bearings, (4) 
spindle, (5) upper specimen (rotating), (6) lower specimen (‘stationary’), (7) 
flexible element – direction tangential to the contact surface, (8) inertial 
element in the lower specimen assembly, (9) flexible element – direction 
normal to the contact surface, (10) lower specimen assembly self-aligning 
support. 

MODEL  DYNAMICZNY  UKŁADU  PRÓBKI  GÓRNEJ. 

Wrzeciono z wyposażeniem, w tym próbką górną, stanowi układ próbki 
górnej. Wrzeciono, podparte w łożyskach hydrostatycznych, można 
w sensie teorii drgań uznać za pręt walcowy z kołnierzem. Pręt jest 
podparty w dwóch podporach z przesuwem w kierunku równoległym do 
osi pręta (łożyska poprzeczne) i jednej podporze z przesuwem 
w kierunku prostopadłym do osi pręta (łożysko wzdłużne) i możliwością 
obrotu wokół osi pręta we wszystkich podporach. Model utwierdzono na 
górnym czopie współpracującym z kołem pasowym. Przyjęcie takiego 
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utwierdzenia jest uzasadnione tym, że moment bezwładności koła 
pasowego jest około 60 razy większy niż moment bezwładności 
wrzeciona z wyposażeniem. 

Przy użyciu metody odkształcalnych elementów skończonych, 
wykonano w systemie ANSYS obliczenia drgań własnych układu próbki 
górnej. Wykorzystano model trójwymiarowy bryły wrzeciona, z którym 
połączono pozostałe elementy układu próbki (uchwyt próbki, próbka), 
potraktowane jako bezwładności skupione w odpowiednich węzłach 
modelu wrzeciona. 

Spośród częstotliwości podstawowych, za najbardziej interesujące 
uznano te, przy których ruch ma kierunek normalny do powierzchni 
tarcia, bądź styczny do tej powierzchni – rotacyjny w płaszczyźnie styku, 
czyli o kierunku zgodnym z ruchem unoszenia. Translacyjna postać 
drgań (piąta) może wywoływać skutek w postaci przemieszczeń 
osiowych próbki górnej i bezpośrednio wpływać na wartość nacisków 
panujących na powierzchniach tarcia. Rotacyjne postacie drgań muszą 
wywoływać zmiany prędkości ślizgania próbek. Te częstotliwości i opis 
odpowiadających im postaci drgań zawiera Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odsyłacza.. Drgania sprężyste wrzeciona wywołane tarciem 
powinny mieć częstotliwości równe w przybliżeniu całkowitym 
krotnościom obliczonych częstotliwości drgań własnych układu próbki 
górnej. 

Konfiguracja układu próbki górnej nie była zmieniana podczas 
realizacji całego programu badań. 
 

Tablica 1. Częstotliwości i postacie drgań własnych układu próbki górnej 
Table 1. Natural frequencies and modes of vibration of the upper specimen assembly 
 

Nr 
Częstotliwość 

[Hz] 
Opis postaci drgań 

5 203,2 wzdłużna (translacyjna w kierunku osi wrzeciona) 

8 319,3 skrętna górnego czopa wału i łożyska wzdłużnego 

10 511,8 druga skrętna górnego czopa wału i łożyska poprzecznego 

11 529,9 skrętna dolnego czopa wału 

MODEL DYNAMICZNY UKŁADU PRÓBKI DOLNEJ 

Z wcześniejszych badań drgań na Tribometrze PT-3 (z różnymi 
wersjami układu badawczego) wiadomo, że największa jest amplituda 
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drgań układu próbki dolnej [L.3-12]. Układ ten opisano modelem 
jednomasowym o dwóch stopniach swobody. Sztywność podparcia dla 
kierunku stycznego i normalnego może być zmieniana w kontrolowany 
sposób poprzez wymianę elementów sprężystych w układach pomiaru 
momentu tarcia i siły docisku. Ponadto można zmieniać moment 
bezwładności układu względem osi pionowej (obrotu próbki) przy stałej 
masie układu (bezwładność dla kierunku normalnego do powierzchni 
tarcia). W trakcie doświadczalnego wyznaczania sztywności stycznej 
i normalnej tego układu stwierdzono, że można z wystarczającą 
dokładnością przyjąć stałe wartości współczynników sztywności dla obu 
kierunków. 
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Rys. 2 Model jednomasowy układu badawczego Tribometru PT-3/99 (układu 

próbki dolnej) 
Fig. 2 Single – mass model of the test set-up of the PT-3/99 tribometer (lower specimen 

assembly) 
 

Na podstawie wyznaczonych doświadczalnie sztywności 
i bezwładności elementów układu badawczego obliczono częstotliwości 
drgań własnych swobodnych układu próbki dolnej według ogólnej 
zależności (1). Dzięki podparciu hydrostatycznemu tłumienia w układzie 
są małe, dlatego pominięto ich wpływ. 

b
k

f
π2
1

=  1) 
f – częstotliwość drgań własnych dla danego 

stopnia swobody, 
k – sztywność utwierdzenia próbki dolnej 

w kierunku  sztywność odpowiadającym 
odpowiedniemu stopniowi swobody 

b – bezwładność odpowiadająca danemu 
kierunkowi), 



 T R I B O L O G I A                           4-2003 304 

 

Tablica 2. Główne harmoniczne skrętnych drgań własnych układu badawczego 
Tribometru PT-3/99 w płaszczyźnie siły tarcia 

Table 2. Natural frequencies of rotational vibration (tangential to the friction surface) of 
the test set-up of the PT-3/99 tribometer 

 
Konfiguracja układu 

Sztywność skrętna k
ϕ [Nm/rad] 

Moment bezwładności  
Id [kg m2] 

Częstotliwość 
fs [Hz] 

284,50  85,51 
882,90 0,000986459 150,65 

1 787,85  214,37 

2 398,55  248,30 

Tablica 3. cd. Główne harmoniczne skrętnych drgań własnych układu badawczego 
Tribometru PT-3/99 w płaszczyźnie siły tarcia 

Table 2. Natural frequencies of rotational vibration (tangential to the friction surface) of 
the test set-up of the PT-3/99 tribometer 

 
Konfiguracja układu 

Sztywność skrętna k
ϕ [Nm/rad] 

Moment bezwładności  
Id [kg m2] 

Częstotliwość 
fs [Hz] 

284,50  77,10 

882,90 0,00121347 135,83 

1 787,85  193,28 

2 398,55  223,87 

 
Tablica 4. Główne harmoniczne drgań własnych układu badawczego 

Tribometru PT-3/99 w kierunku normalnym do płaszczyzny tarcia 
Table 3. Natural frequencies of vibration normal to the friction surface of the test set-up 

of the PT-3/99 tribometer 
 

Sztywność w kierunku normalnym do 
powierzchni tarcia ky [MN/m] 

Częstotliwość 
fn [Hz] 

59,6 1402,18 

106,5 1874,92 
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EKSPERYMENT I WYNIKI 

Na stanowisku zrealizowano program badań samowzbudnych drgań 
ciernych przy 8 różnych częstotliwościach drgań własnych stycznych i 2 
różnych częstotliwościach drgań własnych normalnych, co razem daje 16 
kombinacji konfiguracji dynamicznych. Rejestrowano, oprócz 
parametrów procesu tarcia i wymuszeń, przyspieszenia w kierunku 
normalnym i stycznym do powierzchni tarcia. Stwierdzono, że we 
wszystkich próbach drgania w obu kierunkach miały takie same 
przebiegi widmowe. Jednak nie powiodło się określenie postaci drgań 
jedynie na podstawie porównania widma z obliczonymi 
częstotliwościami drgań własnych. Silne składowe harmoniczne 
występujące w widmie drgań zarejestrowanych przetwornikami 
zainstalowanymi w układzie próbki dolnej miały częstotliwości, które nie 
odpowiadały wartościom częstotliwości drgań własnych wyznaczonych 
analitycznie. Stwierdzono, że obraz widmowy drgań stycznych 
i normalnych jest bardzo podobny (drgania normalne miały znacznie 
mniejszą amplitudę). Zaobserwowano również w widmie drgań 
stycznych i normalnych składowe harmoniczne o wysokich 
częstotliwościach (kilka kHz), które mogły odpowiadać drganiom układu 
próbki górnej. 
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Rys. 3. Układ badawczy wyposażony w cztery akcelerometry do jednoczesnego 
pomiaru drgań w kierunku normalnym 

Fig 3. Test set-up equipped with four accelerometers for simultaneous measurement of 
acceleration in normal vibrations 

 
W celu ustalenia postaci drgań układu próbki dolnej w kierunku 

normalnym do powierzchni styku, wykorzystano cztery akcelerometry 
umieszczone pionowo na bezwładniku w układzie badawczym 
w równych odstępach kątowych co 90° (Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odsyłacza.). Podczas próby przedstawionej poniżej jako przykład 
układ badawczy został skonfigurowany, tak by jego obliczeniowe 
częstotliwości drgań własnych wynosiły fs=193,3 Hz, fn=1875 Hz. 
Zastosowano smarowanie olejem parafinowym, naciski zmienne od 
pn=0,7 MPa do pn=30 MPa (narost liniowy od minimum do maksimum 
przez 5 s i spadek liniowy od maksimum do minimum przez kolejne 5 s) 
i stałą prędkość wymuszającą vw=0,2 m/s (prędkość obwodowa mierzona 
na średnim promieniu ścieżki tarcia wynikająca z prędkości obrotowej 
wrzeciona). 
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POSTACIE DRGAŃ QUASIHARMONICZNYCH 
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Rys. 4. Drgania normalne zarejestrowane przy pomiarze czteropunktowym 
w kierunku normalnym do powierzchni tarcia. a) przyspieszenie 
normalne, b) kaskada widma częstotliwości drgań, fs=193,3Hz, fn=1875Hz, 
substancja smarowa: olej parafinowy 

Fig. 4. Normal vibration recorded with a four-point measurement method in the 
direction normal to the friction surface. a) normal acceleration b) Power 
Spectral Density cascade of the vibration, fs=193,3Hz, fn=1875Hz, lubricant: 
paraffin oil 
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Na Błąd! Nie można odnaleźć źródła odsyłacza. a przedstawiono 
przebieg przyspieszeń w czasie całej próby, zmierzonych przez jeden 
z czterech akcelerometrów. Zmiany widma i amplitudy sygnałów 
z pozostałych trzech akcelerometrów były identyczne. Z wykresów 
wynika, że amplitudy przyspieszeń są jednakowe we wszystkich 
punktach pomiarowych przez cały czas próby. Błąd! Nie można 
odnaleźć źródła odsyłacza. b przedstawia wynik kroczącej w funkcji 
czasu analizy widmowej sygnału przyspieszenia tzw. kaskada widmowa. 
Na osi poziomej odłożony jest czas, na osi pionowej częstotliwość 
składowych harmonicznych drgań. Prążki odróżniające się kolorem od 
tła wskazują na występowanie składowej harmonicznej o znacznej 
energii. Kaskada na Błąd! Nie można odnaleźć źródła odsyłacza. b 
wykazuje obecność drgań, których główna harmoniczna zawiera się 
w zakresie od ok. 200 Hz do ok. 500 Hz, zależnie od zmieniającego się 
obciążenia. Drgania te rozpoczynają się natychmiast po rozruchu 
i przechodzą w drgania o znacznie wyższych harmonicznych (silna 
składowa o częstotliwości ok. 3750 Hz) po czwartej sekundzie próby. 

Drgania o niższych wartościach składowych harmonicznych 
nazwano drganiami o Niskiej Częstotliwości (NCz), a drgania 
o wyższych wartościach harmonicznych drganiami o Wysokiej 
Częstotliwości (WCz).Drgania WCz zanikają po upływie około 6,25 
sekund próby. Układ przechodzi wtedy skokowo do drgań NCz, które 
trwają do zakończenia próby. 
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Rys. 5. Porównanie drgań NCz na pod-stawie wycinka zarejestrowanego 

przebiegu od 3,40 s do 3,41 s 
Fig. 5. Low frequency wave-form com-parison from four accelerometers recorded 

between 3,40 s and 3,41 s 
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Rys. 6. Porównanie drgań WCz na podstawie wycinka zarejestrowanego przebiegu 

od 5,60 s do 5,61 s 
Fig. 6. High frequency wave-form comparison from four accelerometers re-corded 

between 5,60 s and 5,61 s 
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Po zidentyfikowaniu zakresów występowania dwóch rodzajów drgań 
wykonano porównanie przebiegu drgań na wycinku próby trwającym 
0,01 sekundy. Wycinek przebiegu drgań NCz trwa od 3,40 s do 3,41 s, 
a wycinek przebiegu drgań WCz od 5,60 s do 5,61 s. Na Błąd! Nie 
można odnaleźć źródła odsyłacza. widoczne są przebiegi przyspieszeń 
podczas drgań NCz. Kształt krzywych jest zbliżony do sinusoidy. 
Widoczne jest wyraźnie przesunięcie fazowe między drganiami 
zarejestrowanymi przez sąsiednie przetworniki. Przesunięcie to wynosi 
¼ cyklu między przetwornikami rozstawionymi o kąt 90°, co oznacza, że 
w kierunku normalnym do powierzchni tarcia nie dochodzi do ruchu 
o charakterze przesunięcia równoległego. Ruch ten ma charakter precesji 
układu badawczego podpartego w sferycznym łożysku hydrostatycznym. 
Wyjaśnia to brak zgodności częstotliwości drgań NCz z wyznaczonymi 
na modelu uproszczonym częstotliwościami drgań własnych. Model nie 
uwzględnia bowiem tej postaci ruchu i związanych z nią właściwości 
bezwładnościowych i sztywnościowych stanowiska. Z powodu zmiany 
charakteru styku próbek – z płaskiego przystającego na skoncentrowany 
na krawędzi czół próbek – zmienia się charakter ruchu. Zamiast czystego 
ślizgania występuje ślizganie z obtaczaniem się próbek po sobie. 

Wykres przebiegu drgań WCz zaprezentowano w postaci krótkiego 
wycinka z przebiegu przyspieszeń w jednym z czterech wskazanych 
wcześniej punktach układu próbki dolnej (Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odsyłacza.). Częstotliwość głównej harmonicznej drgań WCz 
(około 3750 Hz) stanowi 7,08 krotność 11 postaci drgań układu próbki 
górnej – drgania skrętne, styczne do powierzchni tarcia. Częstotliwość ta 
odpowiada również 2 krotności jednej z częstotliwości drgań własnych 
układu próbki dolnej w kierunku normalnym. W trakcie realizacji badań 
stwierdzono, że przebiegi zmian widma drgań normalnych i stycznych są 
bardzo zbliżone. Jest więc prawdopodobne, że drgania WCz mają 
charakter wyższego rezonansu układu próbki górnej o postaci skrętnej, 
który wywołuje wtórne drgania w kierunku normalnym zarejestrowane 
przetwornikami ustawionymi w kierunku normalnym do powierzchni 
tarcia. 

Amplituda przyspieszeń normalnych podczas drgań WCz jest 
zbliżona do amplitudy drgań NCz. Przemieszczenia próbki dolnej 
w kierunku normalnym do powierzchni tarcia wynoszą dla drgań WCz 
maksymalnie około 0,7 µm, a dla NCz około 2,5 µm. Prawdopodobnie 
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więc podczas drgań WCz nie dochodzi do zaniku styku na przeważającej 
części powierzchni roboczej próbki, w przeciwieństwie do drgań NCz. 

Przejście układu od drgań NCz do drgań WCz może się odbywać 
przy skokowej lub łagodniej zmianie częstotliwości drgań i amplitudy 
drgań. W czasie przejścia może wystąpić krótkotrwały zanik drgań. 

Wartość współczynnika tarcia zmienia się w zależności od rodzaju 
drgań. Podczas drgań NCz wartość średnia współczynnika tarcia 
przyjmuje bardzo małe wartości – około 0,05 ±0,02. Natomiast podczas 
drgań WCz wartość współczynnika tarcia jest taka sama jak w stanie bez 
drgań i dla opisanych warunków wynosi 0,17 ±0,05. 

WNIOSKI 

W oparciu o analizę modelu drgań stanowiska badawczego oraz na 
podstawie pomiarów zidentyfikowano postacie samowzbudnych drgań 
ciernych występujących podczas tarcia ślizgowego na stanowisku 
Tribometr PT-3/99. Zaobserwowany został istotny wpływ postaci drgań 
na rejestrowaną wartość siły tarcia. Stwierdzono, że zjawisko 
gwałtownego zmniejszenia wartości rejestrowanej siły tarcia, przy braku 
odpowiedniej zmiany obciążenia badawczego jest wynikiem wystąpienia 
w układzie próbki dolnej drgań o niskiej częstotliwości i postaci ruchu 
precesyjnego. Drgania charakter styku między powierzchniami próbek 
i kinematykę ruchu próbek względem siebie powodując zmiany 
rejestrowanych wielkości. Identyfikacja zjawiska była możliwa dzięki 
wielokanałowej rejestracji drgań pozwalającą na identyfikację postaci 
ruchu drgającego elementów maszyny badawczej. 

Podział Tribometru PT-3/99 na dwa układy drgające rozdzielone 
powierzchnią styku jest podejściem odmiennym od dotychczas 
spotykanych w literaturze. W wielu znanych doniesieniach 
literaturowych badania drgań prowadzono w układach, w których jedna 
z próbek miała bezwładność niewspółmiernie większą od drugiej. Próbkę 
o większej bezwładności traktowano jako niepodlegającą drganiom Błąd! 
Nie można odnaleźć źródła odsyłacza., Błąd! Nie można odnaleźć źródła 
odsyłacza., Błąd! Nie można odnaleźć źródła odsyłacza., Błąd! Nie 
można odnaleźć źródła odsyłacza., opisując jedynie drgania próbki 
mniejszej, więc analizowany układ mógł być jednomasowy. Postać 
konstrukcyjna rzeczywistych maszyn i wielu tribometrów nie pozwala na 
wiarygodny opis przy pomocy takiego modelu. Wprowadzenie modelu 
uwzględniającego drgania mas po obu stronach powierzchni styku 
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znacząco zwiększa stopień komplikacji badań tribologicznych, jednak 
równocześnie może ułatwić interpretację wyników. 

Konieczne jest opracowanie bardziej złożonego dynamicznego 
modelu Tribometru PT-3/99, który zawierałby opis drgań precesyjnych. 
Pozwoliłoby to przewidywać zachowania układu badawczego podczas 
badań tarcia pozwalając na trafniejszą interpretację wyników. W oparciu 
o zgromadzone doświadczenia przewiduje się w późniejszym etapie 
badań wykonanie porównawczych badań tribologicznych na różnych 
maszynach badawczych. Celem planowanych badań będzie stwierdzenie 
czy możliwe jest opisanie wpływu właściwości dynamicznych maszyny 
badawczej na odtwarzalność i powtarzalność badań tribologicznych. 
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Summary 

A research program on friction induced vibrations in a ceramic 
sliding contact (Al2O3) was carried out on th PT-3/99 tribometer at 
the chair of Machine Design and Maintenance at the Gdańsk 
University of Technology. Vibrations were observed with frequencies 
and amplitudes being functions of both: sliding velocity and load 
applied to the sliding contact. Two general modes of friction induces 
vibrations were identified with a frequency and amplitude pattern 
distinctive for each of the modes. A dynamic model of test head of 
the tribometer, treated as a multi – mass system was created. The 
model was divided into two dynamic sub – systems, each associated 
with one of the specimens in the friction test pair. It was observed, 
that each of the sub – systems can give a separate response to the 
input parameters on one of the sides of the sliding friction contact 
surface. The frequency of the response is specific to the 
characteristics of the sub – system. A transfer of vibration across the 
contact surface was also observed. 
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