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Streszczenie 

Cel: Celem gŽównym rozprawy jest wyjaWnienie mechanizmów dziaŽania struktury nowego 
kompozytu, w szczególnoWci na bazie porowatego materiaŽu proszkowego, modyfikowanego 
siarczkowymi nanocz>stkami o strukturze grafenopodobnej, na jego wŽasnoWci fizykochemiczne 
ze szczególnym uwzglCdnieniem wŽasnoWci tribologicznych. Celem naukowym rozprawy jest 
wyjaWnienie wpŽywu technologii ksztaŽtowania struktury tego kompozytu modyfikowanego 
siarczkowymi nanocz>stkami grafenopodobnymi w procesie tarcia oraz wyznaczenie wpŽywu 
nacisków, prCdkoWci i temperatury na wartoW5 wspóŽczynnika tarcia i intensywnoWci zucycia. 
Celem utylitarnym rozprawy jest wytworzenie nowego kompozytu i jego zastosowanie w pilo-
tacowej partii wytypowanych elementów oraz sprawdzenie w warunkach przemysŽowych ich 
przydatnoWci. Poprawne zaprojektowanie mikrostruktury materiaŽu oraz zastosowanie niekon-
wencjonalnych procesów technologicznych pozwala wytworzy5 now> generacjC materiaŽów 
przeznaczonych do zastosowaM w nowoczesnych, rozwijaj>cych siC gaŽCziach przemysŽu takich 
jak lotnictwo czy kosmonautyka. 
Projekt/metodologia/podejWcie: Prace wŽasne autorki dotycz> badaM laboratoryjnych i przemy-
sŽowych nowego kompozytu na bazie materiaŽu porowatego a takce materiaŽu litego. Zakres 
prac obejmuje badania wŽasnoWci powierzchni elementów wykonanych z nowych kompozytów, 
w szczególnoWci na bazie materiaŽów porowatych. Do badaM wykorzystano wŽasne kompozycje 
mieszanek proszków metali jako osnowy kompozytu porowatego. Opracowano innowacyjn> 
technologiC wytwarzania bazowego materiaŽu kompozytowego w dwóch operacjach ksztaŽto-
wania plastycznego a takce metody modyfikacji ich warstwy wierzchniej siarczkowymi nano 
i mikrocz>stkami. Na bazie tych wyników prac dobrano skŽad chemiczny mieszanki proszkowej, 
która byŽa podstaw> do otrzymania bazowego materiaŽu dla nowego kompozytu. Kolejnym 
etapem badaM byŽo opracowanie nowatorskiej technologii wytwarzania siarczkowych nano-
cz>stek i technik impregnacji tymi nanocz>stkami bazowego materiaŽu porowatego. Innym 
zastosowaniem grafenopodobnych nanocz>stek jest ich wprowadzenie w objCtoW5 materiaŽu 
litego poprzez specjalne, wykonane laserowo mikrokanaliki, które umocliwiaj> ich powolne 
uwalnianie na powierzchniC styku. Zbadano wŽasnoWci fizykochemiczne i tribologiczne 
wytypowanych wyrobów z nowego kompozytu z siarczkowymi nanocz>stkami grafenopo-
dobnymi. Badania tribologiczne przeprowadzono na tribologicznym testerze wysokotempe-
raturowym wŽasnej konstrukcji. 
Osi>gniCcia: Osi>gniCcia pracy dotycz> opracowania skŽadu nowego kompozytu z siarczkowymi 
nanocz>stkami grafenopodobnymi na osnowie materiaŽu proszkowego. W monografii szcze-
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góŽowo przeanalizowano wpŽyw parametrów siarczkowych nanocz>stek grafenopodobnych na 
wspóŽczynnik tarcia i zucycie elementów wykonanych z nowych kompozytów. Przedstawiono 
metodC analizy parametrów tarcia na podstawie fizycznych modeli tarcia. Otrzymane wyniki 
badaM doWwiadczalnych i ocena parametrów tarcia i zucycia pozwoliŽy na zoptymalizowanie 
struktury porowatego kompozytu modyfikowanego siarczkowymi nanocz>stakami grafeno-
podobnymi. Siarczkowe nanocz>stki grafenopodbne wprowadzono równiec do materiaŽu litego 
poprzez wykonane w nim laserowo mikrokanaliki, które peŽniŽy rolC specjalnych rezerwuarów 
Wrodka smaruj>cego, uwalnianego podczas pracy narzCdzi do kucia na zimno. 

Ograniczenia badaM/zastosowaM: Monografia zostaŽa opracowana na podstawie wyników 

wŽasnych prac naukowo-badawczych dotycz>cych materiaŽów proszkowych na bazie celaza, 

które s> ukierunkowane na potrzeby przemysŽu, wynikaj>ce z wpŽywaj>cych do Instytutu 

Obróbki Plastycznej zapytaM ofertowych. Ograniczenie badaM zastosowania metody modyfikacji 

warstwy powierzchniowej nowego kompozytu siarczkowymi strukturami garfenopodobnymi 

wypŽywaj> z gabarytu opracowanego urz>dzenia do impregnacji porowatego spieku, dostoso-

wanego do obecnych mocliwoWci finansowania wykonania w metalu tego urz>dzenia przez 

Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu ze Wrodków wŽasnych.  

Praktyczne zastosowania: W celu zwiCkszenia wŽaWciwoWci przeciwciernych, antykorozyjnych 

i mechanicznych Žocysk Wlizgowych przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach, 

zastosowano do prób póŽprzemysŽowych nowy porowaty kompozyt modyfikowany siarczkowymi 

nanocz>stakami grafenopodobnymi (MoS2 i WS2). Badania póŽprzemysŽowe tulei Žocyskowych 

wykonanych z nowego kompozytu potwierdziŽy, ce z powodzeniem mog> zast>pi5 wytwarzane 

dot>d tuleje z materiaŽu litego. Optymalizacja parametrów technologicznych wytwarzania 

porowatych kompozytów, specjalnej technologii otrzymywania siarczkowych nanocz>tek 

grafenopodobnych i impregnacji siarczkowymi nanocz>stkami grafenopodobnymi pozwoliŽa 

na uzyskanie stosunkowo niskiego wspóŽczynnika tarcia dla tulei Žocyskowych. Przeróbka 

plastyczna materiaŽów spiekanych z proszków metali i ich stopów oraz kompozytów na ich 

osnowie daje mocliwoWci wytwarzania nowoczesnych wyrobów o okreWlonej strukturze i wŽa-

snoWciach mechanicznych oraz ucytkowych. Wytworzone w Instytucie Obróbki Plastycznej 

w Poznaniu siarczkowe nanocz>stki grafenopodbne wprowadzono w osnowC materiaŽu narzCdzi 

do kucia na zimno poprzez laserowo wytworzone mikrokanaliki. Badania przemysŽowe narzCdzi 

do wyciskania na zimno potwierdziŽy, ce cywotnoW5 tak wykonanych narzCdzi wzrosŽa 2,5 krotnie.  

OryginalnoW5/wartoW5: Zastosowanie grafenopodobnych siarczkowych nanocz>stek wprowa-

dzonych do osnowy umocliwia ich swobodne uwalnianie i migracjC na powierzchniC wspóŽpra-

cuj>cych elementów pary tr>cej, w wyniku czego mocliwe jest znaczne obnicenie wspóŽczynnika 

tarcia ponicej <0,1, zwŽaszcza w podwycszonych temperaturach oraz 2-3 zwiCkszenie trwaŽoWci 

wspóŽpracuj>cych elementów w porównaniu do elementów wykonanych z tradycyjnych 

materiaŽów. Dla uzyskania siarczkowych struktur grafenopodobnych na bazie dwusiarczku 

molibdenu lub dwusiarczku wolframu wytwarza siC mieszaninC pŽytek grafenopodobnych 

dwusiarczku molibdenu lub dwusiarczku wolframu. Szczególnie korzystne wŽasnoWci tribo-

logiczne mocna uzyska5 stosuj>c siarczkowe struktury grafenopodobne uzyskane na bazie 

dwusiarczku molibdenu i wolframu o gruboWci ponicej 100 nm i dŽugoWci ponicej 1,0 たm. 

SŽowa kluczowe: Incynieria powierzchni materiaŽów; Kompozyt; Siarczkowe nanocz>stki 

grafenopodbne; Struktura nanometryczna; Tarcie; Zucycie 

 

Cytowania tej monografii powinny by5 podane w nastCpuj>cy sposób: 

H.M. WiWniewska-Weinert, Kompozyty z siarczkowymi nanocz>stkami grafenopodobnymi, 

Open Access Library, Volume 9 (15) (2012) 1-184. 
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