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Wprowadzenie
Procesy tarcia i zużywania elementów maszyn są 
procesami, których nie można uniknąć. W celu 

przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom stosuje się 
coraz lepsze materiały konstrukcyjne, a między ich trące

powierzchnie wprowadza się środki smarne, których 
zadaniem jest redukcja tarcia. W wielu ośrodkach na 
świecie prowadzone są badania nad dodatkami do 

środków smarnych, które polepszają ich właściwości 
smarne. Szczególną grupą dodatków są nanocząstki. 

Od wielu lat polityka UE jest zorientowana na wdrożenia w 
obszarze nanotechnologii.

Źródło: Lubricore Industries
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Wprowadzenie

Źródło: Mercedes Benz

Czynniki wpływające na skuteczność środka smarnego z 
dodatkiem nanocząstek:
• jakość bazy
• skład chemiczny nanocząstek
• postać nanocząstek i ich  rozmiar
• stężenie nanocząstek w bazie
• stabilność środka smarnego
• metoda smarowania
• rodzaj pary tribologicznej
• materiałów z jakich wykonana jest para tribologiczna
• obciążenia węzła tribologicznego
• prędkości tarcia
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Cel pracy

Celem pracy jest ocena wpływu modyfikacji oleju nanocząsteczkami

na zużycie pary tribologicznej.



Metodyka badań – przedmiot badań
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C1 – materiał próbki (stal C45 
nieulepszana cieplnie)

C2 – materiał przeciwpróbki (stal 100Cr6)
C3 – średnica przeciwpróbki (D=25,4 mm)
C4 – obciążenie węzła (F=20 N)
C5 – prędkość obrotowa przeciwpróbki

(1000 obr·min-1), liniowa (1,32 m ·s-1)
C6 – czas trwania badania (t=3 h)
C7 – liczba obrotów przeciwpróbki

(180000 obr)
C8 – droga tarcia (S=14356,08 m)
C9 – temperatura otoczenia (25°C)
C10 – sposób podawania środka smarnego  

(kropelkowy: 1 s podawania, 10 s 
przerwy)

C11 – chropowatość próbki (Ra=0,08)



Metodyka badań 
– olej bazowy i nanododatki
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Olej bazowy Dodatek zawierający nanocząstki
Cu/CuO

Dodatek zawierający nanocząstki
Cu/SiO2

Olej syntetyczny
(SAE 5W/30, ACEA C3, API SN/CF)

Zmierzona lepkości kinematyczna w 
temperaturze 40°C - 66,43 cSt
(pomiar wykonano z użyciem 

lepkościomierza MiniAV)

Płynna mieszanina oleju bazowego (SN 
100), nanocząstek Cu/CuO (1%) i 

stabilizatora

Dodatek zawierał 1,132% Cu

Dodatek w postaci proszku.

Stosunek masowy Cu do SiO2 

wynosi 1/9 

d

l
Nanocząstka Cu/Cuo
d= 10 nm
l= 40 nm



Metodyka badań – nanododatki
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Dodatek zawierający nanocząstki
Cu/SiO2

Dodatek zawierający nanocząstki
Cu/CuO



Metodyka badań – środki smarne
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Środek smarny 1 Środek smarny 2 Środek smarny 3

Olej syntetyczny
(SAE 5W/30, ACEA C3, API SN/C)

bez dodatku zawierającego 
nanocząstki

Olej syntetyczny
(SAE 5W/30, ACEA C3, API SN/C)

z dodatkiem zawierającym nanocząstki
Cu/CuO w stężeniu 0,5% m/m

(środek smarny zawierał Cu w stężeniu 
0,00565%)

Olej syntetyczny
(SAE 5W/30, ACEA C3, API SN/C)

z dodatkiem zawierający nanocząstki
Cu/SiO2 w stężeniu 0,1% m/m

(środek smarny zawierający Cu w 
stężeniu 0,01% i SiO2 w stężeniu 

0,09%)

Warunki mieszania nanododatków z olejem bazowym:
1. Temperatura oleju bazowego 60°C
2. Czas mieszania mechanicznego 15 min
3. Czas mieszania z użyciem ultradźwięków 3 h
4. Dokładność ważenia komponentów 0,001 g 



Metodyka badań – stanowisko badawcze
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Tester T-20

Strzykawka 
dozująca

Urządzenie dozujące YDL-983A

Sprężarka
P=0,2 MPa



Metodyka badań 
– podawanie środka smarnego
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Igła 25G

Wydatek środka
smarnego:
12 cm3·h-1



Metodyka badań – plan badań
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Nr 

próby
Środek smarny

Obciążenie 

węzła F  [N]

Prędkość 

tarcia v 

[m·s-1]

Droga 

tarcia S 

[m]

Czas 

testu t 

[h]

Objętość 

aplikowanego 

środka smarnego 

Vs [cm3]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3614356,08 3

Olej bazowy

Olej bazowy + 

Cu/CuO

Olej bazowy + 

Cu/SiO2

20 1,32



Wyniki badań
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0,819

0,548
0,488

Olej bazowy Olej bazowy + Cu/SiO2 Olej bazowy + Cu/CuO

Średnie arytmetyczne zmierzonych średnic kraterów d [mm]

Pomiary wykonano przy pomocy mikroskopu 

HUVITZ HRM-300 HR3-RF

Widok krateru 

(olej bazowy – próba nr 1)

947,40 mm

921,26 mm32,93% 40,24%



Wyniki badań – wskaźnik zużycia
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𝑲𝒄 =
𝑽

𝑭 ∙ 𝑺
𝐦𝐦𝟐 ∙ 𝑵−𝟏

V - usunięta objętość [mm3]

F – obciążenie węzła [N]

S - droga tarcia [m]

𝑽 =
𝝅 ∙ ഥ𝒅𝟒

𝟑𝟐 ∙ 𝑫
𝐦𝐦𝟑

ҧ𝑑 - średnia arytmetyczna zmierzonych średnic

kraterów [mm]

D – średnica przeciwpróbki [mm]



Wyniki badań
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0,001742

0,000348 0,000219

Olej bazowy Olej bazowy + Cu/SiO2 Olej bazowy + Cu/CuO

Usunięta objętość  V [mm3]

80% 87,4%



Wyniki badań
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6,07E-12

1,21E-12 7,62E-13

Olej bazowy Olej bazowy + Cu/SiO2 Olej bazowy + Cu/CuO

Wskaźnik zużycia Kc [mm2·N-1]

80% 87,4%



Wyniki badań
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2,36

1,87 1,74

Olej bazowy Olej bazowy + Cu/SiO2 Olej bazowy + Cu/CuO

Śrenia siła tarcia Ft [N]

20,7% 26,2%



0,118

0,094 0,087

Olej bazowy Olej bazowy + Cu/SiO2 Olej bazowy + Cu/CuO

Współczynnik tarcia m

Wyniki badań
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20,7% 26,2%

𝜇 =
ത𝐹𝑡
𝐹

Ft – średnia siła tarcia [N]

F – obciążenie węzła [N]



Wyniki badań

19

Środek smarny 1 Środek smarny 2 Środek smarny 3

Olej bazowy Olej bazowy + Cu/SiO2 Olej bazowy + Cu/CuO

947,40 mm921,26 mm 474,73 mm482,45 mm 454,05 mm461,22 mm

„warstwa serwowitna”



Podsumowanie
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• Przedstawiona metoda podawania środka smarnego („kropelkowa”) do węzła 

tribologicznego zapewnia prawidłowe smarowanie trących powierzchni.

• Dodatki nanocząstek Cu/CuO oraz Cu/SiO2 do oleju bazowego znacząco 

poprawiły jego właściwości przeciwzużyciowe, a także obniżyły współczynnik 

tarcia w węźle tribologicznym.

• W miejscu styku trących elementów smarowanych olejem z nanocząsteczkami 

Cu/CuO oraz Cu/SiO2 powstaje „warstwa serwowitna”.

• Otrzymane wyniki są słuszne dla przyjętej metody badawczej, dlatego w 

przyszłości wykonane zostaną badania z wykorzystaniem tribotestera T-02.


