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Abstract
In microbearings where the gap is very thin e.g. much smaller than one micrometer, the materials properties of
the thin superficial layer have the important influence on the oil dynamic viscosity and hence on the microbearing
operating parameters such as microbearing carrying capacities, friction forces, friction coefficients and wear.
Therefore very important meaning has the application of a novel method of depositing thin organic and inorganic
layer(superficial layer) onto a metal substrate utilizing electro-spraying (electrostatic atomization) method.
Microbearings assure the greater stability of work. The lubricant factor, introduced between friction elements,
delays the dry contact and prevents to seizing between co-operative rotary surfaces and gives better effects of sealing
up and hydrodynamic stiffness. Microbearings are used in microturbines, micromechanisms, microengines,
mechanical medical devices, e.g. manipulators and microsurgical cutting tools. The diminution sizes of devices cause
more and more wide their usage in ophthalmology, laryngology, neurology, vascular and orthopaedic surgery. The
essential part in microbearings has the top-layer on friction surfaces microelements which are metal layers -polymer
layers , ceramic layers and layers with addition carbon in form of nanopipes.
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WKàAD INĩYNIERII MATERIAàOWEJ
W SMAROWANIU MIKROàOĩYSK
Streszczenie
W mikroáoĪyskach, gdzie szczelina jest bardzo cienka, duĪo mniejsza od jednego mikrometra, wáaĞciwoĞci
materiaáowe cienkiej warstwy wierzchniej mają decydujący wpáyw na lepkoĞü dynamiczną oleju. Wpáywają równieĪ na
takie parametry eksploatacyjne mikroáoĪyska jak noĞnoĞü mikroáoĪyska, siáy tarcia, wspóáczynniki tarcia oraz zuĪycie.
Dlatego bardzo duĪe znaczenie ma zastosowanie nowych metod nakáadania cienkich nieorganicznych lub
organicznych powáok metodą natryskiwania. Nowe osiągniĊcia w tym zakresie dotyczą zastosowaĔ technologii
nanoszenia warstw wierzchnich w odniesieniu do wspóápracujących powierzchni w mikroáoĪyskach.
MikroáoĪyska zapewniają wiĊkszą stabilnoĞü pracy. Czynnik smarujący, wprowadzany pomiĊdzy elementy trące,
opóĨnia suchy kontakt i zapobiega zatarciom pomiĊdzy wspóápracującymi obrotowymi powierzchniami oraz daje lepsze
efekty uszczelniania i sztywnoĞci hydrodynamicznej. MikroáoĪyska są wykorzystywane w mikroturbinach,
mikromechanizmach,
mikrosilnikach,
mechanicznych
urządzeniach
medycznych,
np.
manipulatorach
i mikrochirurgicznych narzĊdziach tnących MEMS. Zmniejszenie wymiarów urządzeĔ powoduje coraz szersze ich
stosowanie w okulistyce, laryngologii, neurologii, chirurgii naczyniowej i ortopedycznej.
Sáowa kluczowe: mikroáoĪyska, warstwa wierzchnia, nanoskala

1. WstĊp
Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój nanotechnologii oraz systemów mikroelektomechanicznych (Microelectromechanical Systems - MEMS) zaczyna odgrywaü kluczową
rolĊ w waĪnych obszarach naszego Īycia, np. transporcie, komunikacji, zautomatyzowanej
produkcji przemysáowej, opiece zdrowotnej, obronie systemów oraz szerokim zasiĊgu produktów
konsumenckich[3].
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Systemy mikro-elektromechaniczne (MEMS) są zintegrowanymi urządzeniami elektrycznoelektroniczno-mechanicznymi, o wielkoĞci od kilku do kilkuset mikrometrów, mogącymi
przetwarzaü róĪne wielkoĞci mechaniczne (np. ciĞnienie, przyspieszenie) na wielkoĞci elektryczne
(np. napicie, natĊĪenie prądu) i odwrotnie. Są wytwarzane na masową skalĊ za pomocą technologii
podobnych do tych, jakie są stosowane przy produkcji elektronicznych ukáadów scalonych
(np. tranzystorów). Dotychczas, opracowano okoáo stu mikrourządzeĔ z myĞlą o róĪnych
specjalnych zastosowaniach. MoĪna wĞród nich wyróĪniü [3]: czujniki ciĞnieniowe, czujniki
bezwáadnoĞciowe, optyczne i bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne. W porównaniu
z makroskopowymi odpowiednikami, systemy MEMS posiadają wiele korzystnych cech, w tym
m.in. bardzo maáe wymiary i masĊ, charakteryzują siĊ maáym rozproszeniem energii oraz
zwiĊkszoną szybkoĞcią i precyzją dziaáania.
Jednym z elementów systemu MEMS są hydrodynamiczne mikroáoĪyska Ğlizgowe, które znajdują
zastosowanie m.in. w komputerowych twardych dyskach HDD [21]. MikroáoĪyska są elementem
mechatronicznym, powstaáym w wyniku wspólnych badaĔ takich dziedzin nauki jak: mechanika
i elektronika przy wykorzystaniu zaawansowanych programów informatycznych (Rys. 1).
Modelowanie
systemów
áoĪyskowych

Czujniki

Mikrokontrolery

Symulacja

Rys. 1. Schemat obszaru badawczego mechatroniki z uwzglĊdnieniem mikroáoĪysk
Fig. 1. Diagram of research area of mechatronics with microbearing regard

MikroáoĪyska zapewniają wiĊkszą stabilnoĞü pracy. Czynnik smarujący, wprowadzany
pomiĊdzy elementy trące, opóĨnia suchy kontakt i zapobiega zatarciom pomiĊdzy wspóápracującymi
obrotowymi powierzchniami oraz daje lepsze efekty uszczelniania i sztywnoĞci hydrodynamicznej.
MikroáoĪyska wykorzystywane są w mikroturbinach, mikromechanizmach, mikrosilnikach,
mechanicznych urządzeniach medycznych np. manipulatorach i mikrochirurgicznych narzĊdziach
tnących MEMS [8]. Zmniejszenie wymiarów urządzeĔ powoduje m.in. coraz szersze stosowanie
tego typu urządzeĔ medycznych m.in. w okulistyce, laryngologii, neurologii, chirurgii naczyniowej
i ortopedycznej.
Projektowanie oraz wytwarzanie samosmarujących warstw wierzchnich w mikro- i nanoelementach
oraz mikrourządzeniach jest nowym wyzwaniem dla inĪynierów materiaáoznawców. Z danych
literaturowych [7] wynika, Īe okoáo 85% awarii urządzeĔ mechanicznych wystĊpuje z powodu
uszkodzenia warstwy wierzchniej poszczególnych elementów np. powierzchni áoĪysk. Konieczne
jest zatem staranne nadawanie odpowiednich wáaĞciwoĞci warstwom wierzchnim elementów
trących, tak by przeciwdziaáaü niszczącemu wpáywowi warunków Ğrodowiska na materiaá, z którego
są wykonane wĊzáy tarcia Ğlizgowego.
2. Aktualnie wytwarzane warstwy wierzchnie na powierzchniach trących mikroáoĪysk – analiza
zagadnienia
Idealna warstwa wierzchnia stosowana w mikroáoĪyskach Ğlizgowych powinna charakteryzowaü
siĊ m.in.: wysoką wytrzymaáoĞcią na naciski, niską wytrzymaáoĞcią na Ğcinanie struktur
materiaáowych, wysoką twardoĞcią, wysoką adhezją, duĪym wspóáczynnikiem sprĊĪystoĞci
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Younga, duĪą odpornoĞcią na wysokie temperatury oraz minimalnym wspóáczynnikiem tarcia pary
trącej. Wymienione wáaĞciwoĞci warstwy wierzchniej są niezbĊdne do prawidáowej pracy áoĪyska.
Aktualnie wytwarzane warstwy wierzchnie na powierzchniach trących mikroelementów
np. mikroáoĪysk, moĪna podzieliü na dwie grupy. Są to:
- warstwy metalowe oraz
- warstwy niemetalowe, w których dodatkowo moĪna wyróĪniü:
- warstwy polimerowe,
- warstwy ceramiczne.
Aby móc zaproponowaü wáaĞciwy materiaá do wykonania warstwy wierzchniej mikroáoĪyska,
autorzy przedstawili poniĪej przegląd obecnie stosowanych materiaáów i warstw áoĪyskowych.
2.1. Warstwy metalowe
Materiaáy áoĪyskowe i warstwy metalowe zajmują poczesne miejsce wĞród materiaáów
stosowanych do wytwarzania systemów mikro- i nanoelektromechanicznych MEMS/NEMS.
Cienkie warstwy metali stosowane są w licznych przypadkach, np. jako trawione maski w trakcie
wytwarzania mikroelementów i mikrourządzeĔ [3, 4] lub jako warstwy osáonowe zabezpieczające
mikroáoĪyska przed zatarciem. Warstwy te, są nanoszone metodami CVD i PVD.
Typowymi warstwami stosowanymi w mikroáoĪyskach są warstwy otrzymane na bazie Ti [18],
Cr [22], Al i Au. Niestety pierwsze z tych warstw charakteryzuje duĪa kruchoĞü co powoduje, Īe
przy duĪych naciskach pĊkają. W pracy [8] zastosowano stop o skáadzie Au/Sn (80/20), który
charakteryzowaá siĊ przede wszystkim bardzo dobrą adhezją oraz temperaturą topnienia
wynoszącą ok. 370°C.
Do wytwarzania elementów systemów MEMS wykorzystywanych w mikrooptyce, mikrorobotyce,
mikroturbinach, etc. stosowany na ogóá Si i Ni. W badaniach prezentowanych w pracy [6] porównano
powáokĊ Ni o gruboĞci 5Pm oraz warstwĊ stopu Ni-W o gruboĞci 5-7P m wytworzone metodą
osadzania elektrolityczngo (galwanicznie). Stop Ni8,4%-W uzyskany metodą elektrochemiczną
charakteryzowaá siĊ dwa razy wiĊkszą twardoĞcią 567 HV przy obciąĪeniu 50 g, w porównaniu do
twardoĞci powáoki Ni wynoszącej 277 HV. Z kolei szerokoĞü Ğladu zuĪycia wynosiáa odpowiednio
1,05 mm dla Ni i 0,64 mm dla warstwy stopu Ni-8,4%-W. Wspóáczynnik tarcia dla powáoki Ni
i stalowej przeciwpróbki wynosiá 0,87, natomiast dla stopu Ni-8,4%-W wynosiá 0,82. W przypadku
wielowarstwowej powáoki Ni-P-W i stalowej przeciwpróbki wspóáczynnik tarcia ksztaátuje siĊ na
poziomie 0,7-1,2 [9]. Zastosowanie do wytwarzania systemów mikroelektromechanicznych znalazáy
nie tylko metale i proste stopy, ale równieĪ stopy záoĪone np. TiAl6V4 [3].
Ze wzglĊdu na duĪą przewodnoĞü elektryczną, jako materiaáy osáonowe, powszechnie
stosowane jest záoto i srebro. Są one równieĪ przydatne jako materiaáy elektromechaniczne,
np. przeáączniki w systemach MEMS o czĊstoĞci radiowej. Stopy Ni-Ti z pamiĊcią ksztaátu
w postaci cienkich filmów są wykorzystywane w urządzeniach mikroprzepáywowych, takich jak
mikrozawory i mikropompy [3].
2.2. Warstwy niemetalowe
Warstwy niemetalowe stanowią drugą grupĊ warstw stosowanych w mikroáoĪyskach oraz
systemach MEMS/NEMS. WĞród nich wyróĪnia siĊ warstwy polimerowe oraz warstwy ceramiczne.
Warstwy polimerowe
Udziaá materiaáów polimerowych w technice od wielu lat systematycznie wzrasta. Materiaáy te,
a zwáaszcza kompozyty powstaáe na ich osnowie, znalazáy zastosowanie w wielu oryginalnych
rozwiązaniach konstrukcyjnych, w których zastosowanie innych materiaáów byáoby trudne lub
wrĊcz niemoĪliwe. Wynika to zarówno ze wzglĊdów uĪytkowych, jak i ekonomicznych. Przykáadem
mogą byü wĊzáy Ğlizgowe (áoĪyska, uszczelnienia, przeguby), w których smarowanie jest
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niedostateczne lub caákowicie niemoĪliwe. Panewki z materiaáów polimerowych znajdują szerokie
zastosowanie ze wzglĊdu na korzystne wáaĞciwoĞci Ğlizgowe, takie jak: niski wspóáczynnik tarcia
suchego, odpornoĞü na Ğcieranie, táumienie drgaĔ, cichobieĪnoĞü, odpornoĞü na korozjĊ, maáa
gĊstoĞü i áatwoĞü ksztaátowania [20]. Panewki wytwarza siĊ z polimerów nie wymagających
smarowania, co jest szczególnie atrakcyjną cechą w przypadku ich stosowania tam, gdzie istnieje
koniecznoĞü zapewnienia odpowiedniej czystoĞci, np. przemysá farmaceutyczny, spoĪywczy,
papierniczy. Wadami áoĪysk polimerowych są przede wszystkim ograniczona zdolnoĞü przenoszenia
obciąĪeĔ, maáa przewodnoĞü cieplna, duĪa rozszerzalnoĞü oraz duĪa degradowalnoĞü warstw
polimerowych, a takĪe zmiana wymiarów wskutek zmian warunków otoczenia (np. pĊcznienie pod
wpáywem wcháaniania wody). Materiaáy polimerowe cechują siĊ równieĪ stosunkowo niską
temperaturą pracy, tylko w niektórych przypadkach przekraczającą 100°C (maksymalnie 250°C dla
PTFE), co w przypadku ich stosowania na panewki áoĪysk istotnie ogranicza maksymalne
dopuszczalne prĊdkoĞci Ğlizgania [10]. Zalecanymi materiaáami w tego typu zastosowaniach są
miĊdzy innymi politetrafluoroetylen (PTFE) oraz jego kompozyty. Niemodyfikowany PTFE
charakteryzuje siĊ dobrymi wáaĞciwoĞciami Ğlizgowymi, ale takĪe niską wytrzymaáoĞcią
mechaniczną i odpornoĞcią na zuĪycie. Dlatego PTFE stosuje siĊ zwykle jako polimer bazowy lub
wypeániacz do tworzenia kompozytów. Niektóre z tych wáaĞciwoĞci poprawiają siĊ (wzrasta
odpornoĞü na zuĪycie oraz wytrzymaáoĞü na peázanie), z kolei inne mogą ulec pogorszeniu (wzrasta
wartoĞü wspóáczynnika tarcia, maleje odpornoĞü chemiczna). O wielkoĞci zmian decyduje zarówno
rodzaj wypeániacza, jak i jego iloĞü w kompozycie. Materiaáy kompozytowe stanowią obecnie jedną
z coraz czĊĞciej stosowanych grup materiaáów w zastosowaniach trybologicznych [20]. Poza PTFE,
na panewki áoĪysk Ğlizgowych stosowane są równieĪ polistyren (PS), poliamidy (PA6, PA11,
PA66), poliacetal (POM), DE20076, DE100KM, DE12017, Nylon-66, ZY103HSL [2], a takĪe PET
i PET/PTFE, które zostaáy szczegóáowo zbadane i opisane [15, 16].
Obiecujące wyniki otrzymali autorzy pracy [2], którzy badali warstwy polimerowe w róĪnych
warunkach kontaktu ciernego. Statyczny wspóáczynnik tarcia zmienia siĊ w zaleĪnoĞci od rodzaju
Ğrodka smarnego oraz obciąĪenia. Najlepsze wyniki otrzymano dla tarcia suchego niezaleĪnie od
rodzaju stosowanej przeciwpróbki dla wszystkich badanych materiaáów.
Z kolei w pracy [12] opisano proces rozruchu w mikroáoĪysku Ğlizgowym polimerowym
o czopie i panewce wykonanych z polimeru. Przy uĪyciu mikroskopu siá atomowych (AFM)
badano model geometryczny obszaru wspóápracy trybologicznej dwóch rzeczywistych
powierzchni polimerowych oraz model fizyczny Ğcinania z uwzglĊdnieniem siáy stycznej (tarcia).
Opisano program symulacyjny i przedstawiono wyniki obliczeĔ porównując je z wynikami badaĔ
tarcia w fazie rozruchu oraz hamowania takich áoĪysk.
Warstwy ceramiczne
Kolejną grupą są warstwy ceramiczne, do których zalicza siĊ m.in. diamond-like carbon (DLC). Są
one twarde, hydrofobowe, wykazują relatywnie niską energiĊ powierzchni oraz mogą byü
modyfikowane w celu poprawienia ich przewodnictwa elektrycznego. Inne wáasnoĞci tj. stabilnoĞü
termiczna, obojĊtnoĞü chemiczna, sprawiają, Īe warstwy te nadają siĊ doskonale do procesu
wytwarzania mikromechanizmów [1, 13]. W pracy [11] opisano mechaniczne wáasnoĞci SiC, DLC,
które są idealnymi tribo-materiaáami stosowanymi w systemach MEMS. Z kolei badania przedstawione
w [5] dowodzą, Īe Si nie jest odpowiednim materiaáem konstrukcyjnym do stosowania
w zminiaturyzowanych ruchomych mechanizmach (np. mikroáoĪyska, koáa zĊbate) pracujących
w próĪni.
Innym powszechnie stosowanym materiaáem jest krzem tworzący wiele sáabo przewodzących
związków z metalami. Krzemki nakáada siĊ metodami PVD i CVD. Jednym z zastosowaĔ jest
pokrywanie polisilikonu bramkowego, co prowadzi do ponad czterokrotnego zmniejszenia jego
rezystancji [14]. NajczĊĞciej uĪywanymi krzemkami są: WSi2, TaSi2 i MoSi2.
Autorzy [17] przeprowadzili badania na stali 100 Cr6 oraz na Al2O3. Na powierzchni trącej,
wytworzono za pomocą lasera róĪne struktury m.in. w postaci rowków, odseparowanych doáków lub
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w postaci szachownicy. Zrealizowane badania tribologiczne wykazaáy, Īe teksturowanie powierzchni
obniĪa wspóáczynnik tarcia o ok. 30% w porównaniu do powierzchni polerowanej.
W pracy [23] stosowano mieszane smarowanie za pomocą mieszaniny smarującej z MoS2
i oleju. Dla tego rodzaju smarowania w temperaturze 20°C uzyskano wspóáczynnik tarcia
o wartoĞci 0,06, zaĞ dla mieszaniny WS2 i oleju wspóáczynnik tarcia wynosiá 0,08.
3. Metody otrzymywania warstw
Opisane powyĪej warstwy nanoszone są metodami PVD i CVD. Nakáadanie warstwy
metalowej w procesie PVD obejmuje naparowywanie, nakáadanie plazmowe i napylanie
katodowe. Naparowywanie i nakáadanie plazmowe wykorzystywane jest do produkcji ukáadów
maáej i Ğredniej skali integracji. Napylanie katodowe charakteryzuje siĊ :
- duĪą szybkoĞcią nakáadania warstwy,
- moĪliwoĞcią nakáadania záoĪonych stopów,
- moĪliwoĞcią nakáadania metali o wysokiej temperaturze topnienia,
- dobrą jakoĞcią na caáej powierzchni duĪych páyt krzemowych.
Proces CVD stosuje siĊ do nakáadania Al, Cu, WSi2, TiN i W, jednak jedynie dla WSi2 i W jest
dobrze opracowany i powszechnie uĪywany [14].
4. Podsumowanie i wnioski
Stosowanie warstw wierzchnich w mikroáoĪyskach rozszerza obszar badawczy. Elementy
tribologiczne w tak maáej skali, z jaką mamy do czynienia w mikroáoĪyskach, implikują nowe
problemy związane z tarciem, które nie wystĊpowaáy w skali makro. Są to: problemy związane
z wpáywem siá adhezji i kohezji, a takĪe siá kapilarnych na lepkoĞü oleju, a nawet problemy
oddziaáywaĔ siá Van der Waals’a w skali nano na proces smarowania. W takich stanach wystĊpuje
zmiana lepkoĞci czynnika smarującego po gruboĞci warstwy granicznej. Takie zmiany
w przypadku klasycznego smarowania áoĪysk w skali makro nie wystĊpowaáy. Ponadto, zmiany
lepkoĞci po gruboĞci warstwy granicznej powodują zmiany ciĞnienia po gruboĞci filmu olejowego.
Warto zauwaĪyü, Īe staáa wartoĞü ciĞnienia po gruboĞci filmu olejowego jest podstawowym
zaáoĪeniem hydrodynamicznej teorii smarowania w skali makro. Powszechnie wiadomo, Īe
lepkoĞü oddziaáuje w istotnym zakresie na zmiany wartoĞci wspóáczynnika tarcia, a takĪe na
wáasnoĞci materiaáowe warstwy wierzchniej wspóápracującej z warstwą graniczną czynnika
smarującego. W mikroáoĪyskach wáasnoĞci materiaáowe warstwy wierzchniej wpáywają na
lepkoĞü dynamiczną warstwy granicznej oleju.
Materiaáami dotychczas stosowanymi do produkcji makroáoĪysk byáy najczĊĞciej stopy
áoĪyskowe cyny i oáowiu, jednakĪe w ostatnich latach coraz czĊĞciej są one zastĊpowane stopami
na osnowie cyny, stopami na osnowie miedzi (brązy cynowe, oáowiane i cynowo-oáowiane) oraz
stopami na osnowie aluminium. GruboĞü nanoszonej warstw zawiera siĊ w przedzie od kilku do
kilkudziesiĊciu Pm. NowoĞcią są áoĪyska wykonane w caáoĞci z materiaáów polimerowych
np. PTFE, jednak „ĪywotnoĞü” tych áoĪysk, ze wzglĊdu na niską twardoĞü oraz niską odpornoĞü na
zuĪycie, jest krótsza niĪ tradycyjnych áoĪysk metalowych.
W przypadku pokryü elementów mikroáoĪysk stosowane są przewaĪnie warstwy metalowe
(na bazie Ti, Cr, Al., Ni oraz Au), warstwy ceramiczne (Al2O3, DLC, SiC) oraz rzadziej polimerowe.
Zdaniem autorów duĪe moĪliwoĞci wiąĪą siĊ z zastosowaniem warstw wĊglowych,
okreĞlanych mianem DCL. Warstwy te, charakteryzują siĊ niskim wspóáczynnikiem tarcia, zaĞ
domieszkowanie ich metalami moĪe powodowaü znaczną poprawĊ ich adhezji do podáoĪa.
W dostĊpnej literaturze, wystĊpują co prawda opracowania związane z tego typu warstwami,
jednak zaledwie kilka prac dotyczy zastosowaĔ warstw DLC do wytwarzania mikroáoĪysk.
Inna propozycja warstwy wierzchniej stosowanej na mikroáoĪyska, dotyczy powáoki
skáadającej siĊ z PFTE z dodatkiem wĊgla w postaci nanorurek.
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Dynamiczny postĊp w dziedzinie nanotechnologii z pewnoĞcią przyniesie w najbliĪszej
przyszáoĞci nowe interesujące zastosowania materiaáów metalowych i niemetalowych do
wytwarzania systemów MEMS/NEMS.
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